
                                                                                

RELATÓRIO DA SONDAGEM DE MERCADO DO

CENTRO DE EVENTOS BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CEBC

A sondagem de mercado sobre o CEBC foi realizada no período de 30/11/2020 a 11/12/2020, por
meio de reuniões virtuais entre empreendedores do setor privado e representantes da SANTUR e
SCPAR. Ocorreram duas reuniões nos dias 30/11/2020 e 09/12/2020, cujo conteúdo é detalhado a
seguir.

1. Reuniões realizadas, par cipantes das reuniões e informações sobre as empresas

Par ciparam das reuniões de sondagem de mercado 2 (duas) empresas/empreendedores, sendo
que os seus dados são relatados na tabela abaixo.

 

Data  da
reunião

Horário Empresas/
empreendedo
res

Contatos Informações 
sobre as 
empresas

Par cipantes

30/11/2020 15:20-15:45 Transportes
Execu vo 

Nome: Cláudio 
Lima
Telefone: 47 
999338303
E-mail: 
adm01@transporte
sexecu vo.com.br

Faz fretamento 
e tem 
concessão de 
traslado do 
aeroporto de 
Navegantes a 
Blumenau e 
também faz 
fretamento.  
Atua no setor 
de turismo.

Pela SCPar: 
Paulo Ramos
Pela empresa: 
Cláudio Lima
Pela SANTUR: 
Renê Menezes

09/12/2020 16:05-15:45 GL Events Nome: Rodolfo 
Andrade
Telefone: 11 
50671770
E-mail: 
rodolfo.andrade@
glbr.com.br

A empresa tem 
sede na França 
e trabalha em 
diversos países 
estabelecendo 
estratégias ou 
conceitos de 
eventos e 
gerenciando 
eventos. 
No Brasil a 
empresa é 
concessionária 
de cinco centros
de eventos e 
diversos 
estados.

Pela SCPar: 
Paulo Ramos, 
Maurício Melo, 
Eduardo Cunha.
Pela empresa:  
Rodolfo 
Andrade.
Pela SANTUR: 
Dalvana Maisa 
Keller e Mário 
Aleixo Mota.
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2. Resultados da sondagem de mercado

As reuniões da sondagem de mercado foram produ vas no sen do de fornecerem informações
de grande u lidade para o conhecimento sobre a percepção de players do mercado a respeito da
concessão do CEBC. 

As principais informações ob das por meio da sondagem de mercado são relatadas a seguir.

2.1 Visão das empresas sobre o setor

Ambos os par cipantes consideram que o setor de turismo e de eventos está sendo bastante
prejudicado pela pandemia de Covid 19, uma vez que há sérias limitações para a aglomeração
de pessoas.

Um dos par cipantes  manifestou a sua  preocupação de que o setor  somente comece a  se
recuperar em 2022, pois os eventos maiores precisam ser marcados com bastante antecedência
e hoje não se tem certeza sobre quando a situação da pandemia se normalizará.

2.2 Demandas para o setor

Segundo opiniões colhidas nas reuniões, a demanda por eventos na região tende a ser grande,
até  porque o  CEBC é um ó mo equipamento.  No  entanto,  há  necessidade de  um trabalho
coordenado  com outras  en dades  de  turismo da  região para que haja  foco na  geração de
receitas para vários atores do processo sem abusos, como aumento de preços dos serviços na
região em momentos de realização de eventos. 

É possível que a infraestrutura hoteleira tenha que ser melhorada ou ampliada.

É necessário que o acesso ao CEBC seja facilitado.

2.3 Tendências para o setor

Um dos par cipantes considera que o retorno ao normal é questão de tempo, pois a situação
tende a se normalizar com o fim da pandemia. 

2.4 Riscos da assunção da operação (fatores crí cos de sucesso)

Foram citados  riscos  relacionados  a  necessidades  de  complementação  da  infraestrutura  do
local, como cercamento do terreno onde está localizado o CEBC, para aumentar a segurança.

Outro risco mencionado foi a possível demora no fechamento dos contratos de eventos, em
função do prolongamento da pandemia de COVID 19, o que prejudicaria o fluxo de caixa do
inves dor. 

A distância do aeroporto da capital do estado também foi considerada como um possível risco,
na compe ção com outros equipamentos para a realização de eventos.

Rodovia SC 401 – KM 05 – nº 4600 – bloco 4 – Saco Grande – Florianópolis-SC – CEP: 88032-005 – Fone: (48) 3665-3200
www.scpar.sc.gov.br



                                                                                
2.5 Impressões sobre o equipamento a ser concedido

Segundo manifestações na sondagem, o CEBC é um equipamento muito bom e pode atender as
demandas da região, possui uma boa infraestrutura. 

Houve manifestação de que o equipamento pode ser uma ferramenta de desenvolvimento de
negócios e também um instrumento de polí ca pública.

2.6 Sugestões sobre a estruturação do projeto 

De acordo com o apurado nas reuniões, a atra vidade da licitação seria melhorada se o cket de
entrada (outorga) fosse reduzido ou se o seu prazo de amor zação fosse ampliado. 

Ainda foi mencionado que uma das mudanças que poderia melhorar a atra vidade da licitação
seria a isenção do IPTU pelo período da concessão.  Sobre essa questão, uma das empresas
sondadas afirmou operar 5 equipamentos do gênero no Brasil, todos com isenção de IPTU e que
a  recente  concessão  de  um  equipamento  de  eventos  realizada  pelo  município  de  Santos
somente ficou viável após isenção do IPTU.

O  agendamento  prévio  de  eventos  facilitaria  o  início  das  operações  pela  concessionária,
melhorando o seu fluxo de caixa.

Sugere-se que o cálculo do CAPEX seja revisto, bem como algumas premissas de receitas, como
o valor do aluguel dos espaços.
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