
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 

ESCOLA DE GOVERNO PAULO NEVES DE CARVALHO 

 

 

 

 

MATHEUS FARACI MOREIRA 

 

 

 

 

 

 

O IMPACTO ECONÔMICO DOS DESEMBOLSOS DA BELOTUR COM O CARNAVAL 

DE BELO HORIZONTE EM 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELO HORIZONTE 

2018 



MATHEUS FARACI MOREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O IMPACTO ECONÔMICO DOS DESEMBOLSOS DA BELOTUR COM O CARNAVAL 

DE BELO HORIZONTE EM 2018 

 

Monografia apresentada ao Curso de Administração 
Pública da Escola de Governo Paulo Neves de 
Carvalho da Fundação João Pinheiro, como requisito 
parcial para a obtenção de título de bacharel em 
Administração Pública. 

 

Orientador: Me. Caio César Soares Gonçalves 

 

 

 

 

 

BELO HORIZONTE 

2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
M838i 

 
 
Moreira, Matheus Faraci. 

O impacto econômico dos desembolsos da Belotur com o 
carnaval de Belo Horizonte [manuscrito] / Matheus Faraci Moreira. 
– 2018. 

[8], 52 f. : il. 
 
Monografia de conclusão de Curso (Graduação em 

Administração Pública) – Fundação João Pinheiro, Escola de 
Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, 2018. 

 
Orientador: Caio César Soares Gonçalves 
 
Bibliografia: f. 52-54 
 
1. Turismo – Insumo produto – Minas Gerais. 2. Carnaval – 

Impacto econômico – Minas Gerais. 3. Empresa Municipal de 
Turismo de Belo Horizonte – Minas Gerais. I. Gonçalves, Caio 
César Soares. II. Título. 

 
CDU 380.8:330.44 (815.11) 



Matheus Faraci Moreira 

 

 

O impacto econômico dos desembolsos da BELOTUR com o carnaval de Belo 

Horizonte em 2018 

 

Monografia de Conclusão apresentada ao Curso Superior de 

Administração Pública da Escola de Governo Professor Paulo 

Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, como requisito 

parcial de obtenção do título de bacharel em Administração 

Pública 

 

 

Aprovada na Banca Examinadora 

 

_____________________________________________ 

Prof. Me. Caio César Soares Gonçalves (Orientador) – Fundação João Pinheiro 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Lúcio Otávio Seixas Barbosa (Avaliador) – Fundação João Pinheiro 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Raimundo de Sousa Leal Filho (Avaliador) – Fundação João Pinheiro 

 

 

 

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2018 



 
AGRADECIMENTOS 

 
Com a conclusão dessa monografia, sou grato a todos que participaram de alguma 

forma da construção desse trabalho. Em especial, agradeço: 

 
À Deus, pela força e determinação, mesmo durante os momentos de turbulência; 

 
 

Ao querido orientador Caio, pelo direcionamento, paciência, aprendizados e 
motivação; 

 
 

À minha família, por todo encorajamento, palavras de apoio e motivação durante 

todo meu processo educacional; 

 
Aos colegas e amigos da Fundação João Pinheiro, por compartilharem comigo esse 

momento de crescimento e aprendizado; 

 
À toda equipe da SETUR, pela amizade, experiência profissional e apoio. 



 

RESUMO 

 

Este estudo trata da estimação dos impactos econômicos proporcionados pelos 

desembolsos da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (BELOTUR) em 

2018. Além disso, também é objetivo do trabalho a compreensão de como o Evento 

Carnaval em Belo Horizonte, no ano de 2018, interviu a fim de entender as 

contribuições advindas desta festividade para o desenvolvimento econômico local, 

sob a lente de ampliação da receita, geração de emprego e renda a partir dos 

desembolsos realizados pela Belotur. Por conseguinte, para a realização dessa 

mensuração, o método utilizado para tal, e descrito como mais eficiente, foi a 

Matriz Insumo-Produto. No entanto, para a construção da matriz foi necessário a 

análise dos extratos publicados referentes a despesas da Belotur com o Carnaval 

de Belo Horizonte de 2018 e realizar uma classificação dos desembolsos da 

Belotur com a festividade do carnaval por categorias segundo a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0. Dessa forma, após tais 

procedimentos foi possível estimar os impactos do Carnaval Belorizontino que 

decorreram dos desembolsos da Belotur, os quais demonstraram resultados 

bastante positivos nos diversos setores da economia, elevando de forma 

significativa os valores da produção mineira, do valor adicionado mineiro, da massa 

salarial dos mineiros e ainda proporcionou a criação de vários postos de trabalho. 

Posto isso, a conclusão proveniente desse estudo é de que retorno econômico dos 

desembolsos realizados pela Belotur com carnaval de Belo Horizonte é positivo, 

uma vez que o valor investido é replicado em um montante consideravelmente 

maior em diversos setores da economia do Estado de Minas Gerais. 

 

 
Palavras-chave: Desembolsos, Belotur, Matriz Insumo-Produto (MIP), Carnaval, 

Impacto, Economia, Minas Gerais.  



 
 

ABSTRACT 
 

This study deals with the estimation of the economic impacts provided by the Belo 

Horizonte Municipal Tourism Company (BELOTUR) disbursements in 2018, in 

addition, it also aims to understand how the Carnival Event in Belo Horizonte, in the 

year 2018, intervened in order to understand the contributions coming from this 

holiday to local economic development, under the lens of expanding revenue, 

generating employment and income from the disbursements made by Belotur. 

Therefore, to perform this measurement, the used method was, and described as 

more efficient, was the application of the Input-Output Matrix. However, for the  

matrix construction it was necessary to analyze the published extracts related to 

Belotur expenses with the Carnival of Belo Horizonte of 2018 and to carry out a 

classification of the disbursements of Belotur with the carnival festivity by categories 

according to the National Classification of Economic Activities - CNAE 2.0. After 

these procedures, it was possible to estimate the impacts of Carnival, which 

resulted from Belotur's disbursements, which have shown very positive results in 

the various sectors of the economy, significantly increasing the values of Minas 

Gerais’ production, Minas Gerais’ value added, mass salary of the local population 

and also provided the creation of several jobs. Given this, the conclusion from this 

study is that the economic return of the disbursements made by Belotur with 

carnival in Belo Horizonte is positive, since the amount invested is replicated in a 

considerably larger amount in several sectors of the economy of the State of Minas 

Gerais. 

 
Keywords: Disbursements, Belotur, Input-Output Matrix (IOM), Carnival, Impact, 

Economy, Minas Gerais. 
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Introdução 

 

A definição de turismo é ainda algo divergente entre os autores (FIGUEROLA,1991). 

Há definições de turismo como demanda ou atividade de consumo capaz de afetar 

diversos setores produtivos, sendo então uma atividade mais de cunho econômico 

para os autores Hidalgo (1996) e Quadrado e Arranz (1996). Por outro lado, também 

é visto como uma prática social coletiva que gera uma atividade econômica (VERA, 

1997). 

A Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial de Turismo define o 

turismo como: “as atividades que as pessoas realizam durante viagens e estadas em 

lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a um ano, com 

finalidade de lazer, negócios ou outras” (MINISTÉRIO DO TURISMO). 

Devido à sua abrangência e potencial, o turismo tem se tornado a cada dia um 

importante transformador de economias e sociedades. Isso ocorre uma vez que a 

economia do turismo é capaz de gerar múltiplos resultados na economia como um 

todo (RABAHY, 2003). O turismo se localiza no setor terciário, e é uma atividade 

intensiva em mão-de-obra, gerando então empregos de todos os tipos. Além disso, 

esse ramo promove inclusão social e uma melhor distribuição de renda, visto que 

contribui para um maior equilíbrio regional (RABAHY, 2003). 

É notória a relevância do setor do turismo na economia que pode se manifestar de 

diferentes formas, como o turismo cultural e de eventos. Um caso instigante acerca 

da economia do turismo no Estado de Minas Gerais é o Carnaval de Belo Horizonte, 

que a partir do ano de 2009 começou a ganhar grande notoriedade no cenário 

estadual e nacional (DIAS, 2015), fazendo com que a capital mineira se tornasse 

detentora de um dos maiores carnavais do Brasil, com um total de 3,8 milhões de 

foliões em 2018 (ESTADO DE MINAS, 2018). 

Conforme abordado, o ano de 2009 é o marco inicial da retomada dos blocos de rua 

ao carnaval de Belo Horizonte e nos últimos anos esses blocos têm tomado conta das 

ruas, avenidas, praças, vielas, becos, passarelas, viadutos, vilas e ocupações de sem-

casa na cidade de Belo Horizonte (DIAS, 2015). Com isso, a capital mineira ganhou 

mais que um carnaval, atualmente apresenta um verão com extensa programação de 
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preparativos para a folia, incluindo ensaios de blocos de rua, festas e outros eventos. 

Esses acontecimentos movimentam toda a cadeia produtiva. São meses de 

atividades, o que traz pessoas de outras cidades, outros países, gerando além de 

promoção turística, emprego e renda (MALAB, 2018).  

Além disso, no Estado de Minas Gerais, segundo dados levantados pela Belotur, foi 

movimentado de receita turística direta de R$ 319,4 milhões de reais durante o período 

do carnaval em Belo Horizonte em 2018 (BELOTUR, 2018). Desde o ano de 2009, o 

Carnaval de Belo Horizonte tem aumentado em número de foliões, em quantidade de 

turistas e em qualidade. No entanto, como foi exposto pela Belotur em relatório no ano 

de 2015, para os órgãos públicos municipais, a evolução do Carnaval representa um 

desafio, tendo em vista a necessidade de se interpretar as mudanças sociais da festa 

e a adoção de políticas públicas de infraestrutura e logística urbana para abrigar o 

evento (BELOTUR, 2015). 

Portanto, visualiza-se que os carnavais de Belo Horizonte dos últimos anos mostraram 

uma vitalidade e uma dimensão participativa que colocaram a festa entre as maiores 

do Brasil, devido ao elevado número de foliões e ao seu grau de participação de todas 

as classes sociais (RIBEIRO, 2018). No entanto, não existe na literatura nada a 

respeito da discussão e levantamento dos efeitos econômicos desse boom visualizado 

no carnaval de Belo Horizonte. 

Diante do exposto, surgem questionamentos como: seria o carnaval de Belo Horizonte 

um gerador de emprego e renda de grande relevância para o Estado?; os 

desembolsos realizados pela Belotur para promover o carnaval geram um retorno que 

pode ser considerado positivo para a economia? 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma estimativa dos 

impactos econômicos do Carnaval de Belo Horizonte (MG) levando em consideração 

os desembolsos realizados pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte 

(BELOTUR) em 2018.  

Ao contrário do que se pensa, não há muitas informações na literatura a respeito do 

real impacto do carnaval de Belo Horizonte em sua economia, uma vez que os estudos 

acadêmicos sobre o tema são ainda escassos. Dessa forma, a realização de um 

estudo acerca do verdadeiro impacto que o Carnaval causa na economia mineira é 
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relevante para a administração pública municipal, uma vez que demonstra a qualidade 

do retorno de seus investimentos e para o ambiente acadêmico, uma vez que servirá 

de base para estudos posteriores.  

Adicionalmente, o presente estudo foca nos desembolsos realizados pela Belotur, o 

que não representa todo o aumento da demanda originado pela realização do evento. 

Existem desembolsos privados que não são contemplados nessa análise. E mais, o 

estudo não foca nos gastos dos turistas realizados no município do evento, o que 

representa também um vetor demanda de relevância para estudar o impacto do 

carnaval, porém dado a ausência de informações desagregadas por setores 

econômicos não será possível abarcar a análise de gastos dos turistas.  

Além da ausência de trabalhos acerca dessa temática, esse estudo se justifica pelo 

potencial existente para o turismo local. O evento se configurou como uma forma 

propulsora do turismo na capital dado que alterou o status de evasão de pessoas no 

período carnavalesco para uma posição mais ativa nos movimentos turísticos. 

Dessa forma, pode-se dizer que objetivo geral da monografia concerne a tentativa de 

compreender como o Evento Carnaval em Belo Horizonte (2018) interviu na economia 

mineira, com o intuído de entender as contribuições advindas desta festividade para 

a economia de Minas Gerais, sob a lente de ampliação da produção, geração de 

emprego e renda a partir dos desembolsos realizados pela Belotur. 

Para atingir tal objetivo, a estimação dos impactos tem como base os fundamentos do 

modelo de Matriz Insumo–Produto (MIP) que permite tomar conhecimento dos fluxos 

de bens e serviços produzidos em cada setor da economia, destinados a servir de 

insumos a outros setores e para atender a demanda final. No entanto, a MIP utilizada 

corresponde a última disponível (2008) durante o tempo de desenvolvimento do 

trabalho e para o Estado de Minas Gerais, e devido ao fato da matriz ser composta de 

dados estruturais, que não se alteram com facilidade, sua utilização é coesa.  

Em adição, o impacto econômico do Carnaval em estudo é sediado do município de 

Belo Horizonte, o que metodologicamente seria ideal aplicar uma MIP regionalizada 

para Belo Horizonte ou região metropolitana. No entanto, o estudo empregará a MIP 

estadual, os impactos analisados se justificam pela dinamicidade da economia da 
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capital comparada a Minas e pelo processo custoso de calcular uma MIP 

regionalizada, o que inviabilizaria em termos temporais a execução dessa monografia. 

Em relação a base de dados, o estudo utiliza dados de estabelecimentos envolvidos 

no assunto de turismo em Belo Horizonte como a organizadora do evento, Belotur, 

Fecomércio-MG, Secretaria Municipal de Turismo e Secretaria de Turismo do Estado 

de Minas Gerais. Além disso, serão utilizados como base estudos semelhantes de 

outros eventos ao redor do Brasil e livros de autores com expertise na temática de 

cálculos de impactos.   

Além dessa introdução, essa monografia está organizada da seguinte forma: o 

capítulo 2 apresenta o histórico do carnaval e trajetória do evento em Belo Horizonte, 

o capítulo 3 retrata as considerações sobre turismo, economia e sua relação, o 

capítulo 4 aborda os aspectos metodológicos do trabalho e seus procedimentos; o 

capítulo 5 apresenta os resultados e análises dos impactos macroeconômicos do 

evento em questão para a economia do Estado de Minas Gerais; o capítulo 6 encerra 

com as considerações finais. 
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1. Histórico do Carnaval 

 

Nos dias de hoje, o carnaval brasileiro é visto como uma festividade nacional, que 

compõe o feriado mais prolongado do calendário oficial do país. No entanto, as 

comemorações carnavalescas sofrerem alterações devido à questão de localidade e 

período histórico (CARAVELLE, 1999). 

No entanto, o carnaval no mundo teve início muito anterior ao que se pensa, segundo 

exposto pela Funarte. Com origem na antiguidade, o carnaval Pagão tem seu início 

quando Pisistrátrico oficializa o culto a Dionísio na Grécia, ainda no séc. VII a. C. No 

entanto, ele finda quando se inicia o Carnaval Cristão, uma vez que a Igreja Católica 

oficializa a festa, em 590 d. C. Até tal período a festa era condenada pela igreja e visto 

como um ato de teor pecaminoso. Contudo, o alto clero se encontrou num impasse e 

chegou à conclusão que não poderia proibir uma festa popular como o Carnaval 

(ARTES & HUMANIDADES, 2014). 

Por conseguinte, a datar de seu nascimento na Europa do século XI, o carnaval se 

caracterizou como uma festa heterogênea quanto sua forma de celebração. Em uma 

de suas vertentes europeia mais famosa, está o Carnaval de Veneza, o qual é 

mundialmente conhecido por suas máscaras bem elaboradas e ricas em detalhes. O 

fato de as pessoas aparecerem mascaradas era algo fundamental para que fossem 

quebradas barreiras sociais, aproximando ricos e pobres sem condenação social e 

possibilitando um período de satisfação de desejos e tentações carnais protegidos 

pelo anonimato das vestimentas. Além disso, há outra alegoria de destaque no 

carnaval italiano, o Rei do Carnaval, o qual, como é tradição, depois da leitura do 

Testamento di Re Giocondo em forma de rima, ocorre o rogo di “Re Giocondo”, ou 

seja, vem queimado o Re Giocondo (o boneco) (LUCENA, 2016). 

Outra dimensão da festividade na Europa é o Carnaval da Alemanha, o qual não se 

resume a apenas uma festa, há a famosa Quinta Estação, Weiberfastnacht, ou Quinta-

Feira das Mulheres, que consiste no início das festividades, onde as mulheres saem 

sozinhas, sem os namorados ou maridos. Elas saem juntas em grupo simbolizando a 

“tomada de poder”. Ademais, existe o carnaval no Vale do Reno, o qual é conhecido 

como Karneval ou Fastnacht da Suábia/Faschina da Baviera. Por outro lado, há uma 

unanimidade entre todos os carnavais alemães, em todas as regiões. Todos eram e 
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são festejados, até os dias atuais, no período que antecede a quaresma. Quase 

sempre festejado no início da páscoa, com um banquete (Turismo de Colônia). 

 

1.1 Carnaval no Brasil 

 

A respeito do surgimento do Carnaval no Brasil, há diversos autores que tratam sobre 

essa temática. Retratando uma visão antropológica, Matta (1979), em sua obra 

“Carnavais, Malandros e Heróis”, explorou o carnaval em seu significado para a 

sociedade no geral. Ele define o carnaval como um “Ritual nacional” com data 

específica para acontecer, vestimenta certa (as fantasias) e um decorrer já estipulado.  

Por outro lado, em uma visão religiosa, o carnaval como é visto hoje no Brasil é dessa 

forma graças à Igreja Católica, que no ano de 604 ordenou aos católicos a privação 

de seus desejos carnais para se dedicarem ao enriquecimento espiritual durante certo 

período de tempo, movimento denominado quaresma. Posto isso, no ano de 1091, 

com as datas da quaresma fixadas em calendário, foi instituída a quarta feira de cinza 

como início do período de penitência. Dessa forma, a igreja se organizou para que os 

fiéis pudessem aproveitar ao máximo os dias que antecediam a penitência e dar o 

“Adeus à carne”, que em italiano significa carnavale. Ou seja, no momento em os 

católicos instituíram a Quaresma, acabaram fundando o carnaval. 

Em relação à origem do Carnaval, segundo Costa (2007), acredita-se que o período 

em que houve a grande propagação do carnaval no Brasil esteja relacionado a um 

dos momentos mais importantes da história do país: a vinda da família real 

portuguesa, em 1808. Dessa forma, é perceptível que o carnaval está presente em 

solo brasileiro há muitos anos, iniciando-se no período colonial. O entrudo foi umas 

das primeiras mostras carnavalescas, sendo de procedência portuguesa e na colônia 

era praticada pelos escravos. Eles saíam com seus rostos pintados nas ruas e 

jogavam farinha e bolinhas de água de cheiro nas pessoas, que nem sempre era com 

bom aroma. Esse de fato é um dos fatores que faziam as famílias mais abastadas não 

comemorarem com os escravos, ficando em suas casas (PINTO, 2018). 

Com o passar do tempo, durante o século XIX, no Rio de Janeiro, praticar o entrudo 

passou a ser considerado crime. No entanto, a elite nesse meio tempo criava os bailes 

de carnaval em clubes e teatros, recheados de músicas, com as polcas em evidência. 
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Além disso, as sociedades carnavalescas começaram a ser criadas pelas elites 

cariocas para desfilarem nas ruas da cidade, ou seja, enquanto um movimento das 

classes mais baixas era reprimido, a alta sociedade passava a dominar as ruas. 

Ainda no século XIX, surgiram as marchas de carnaval com Chiquinha Gonzaga, que 

compôs “Ô abre alas”, famosa marchinha que até hoje é cantada por foliões de todo 

o país. A marchinha é um tipo de música que tem uma cadência que lembra as 

músicas tocadas pelas fanfarras militares, daí o nome marcha. Era ao som das 

marchinhas que os brasileiros participavam dos folguedos de rua e de salão do 

Carnaval durante quase todo o século XX. Além das marchas, surgiria ainda no início 

do século XX o samba, estilo musical que também tomaria conta das festas 

carnavalescas no Brasil. 

Pouco tempo depois, durante a década de 1920, surgiria o último e mais recente 

produto das transformações das manifestações culturais do carnaval do Rio de 

Janeiro aliada ao surgimento do samba moderno, as Escolas de Samba. A primeira 

Escola criada foi a "Deixa Falar" no ano de 1928, fundada por Sambistas do Estácio, 

entre eles Ismael Silva. 

Pouco tempo depois, em 1929, aconteceu o primeiro concurso de samba na casa de 

um jornalista sambista e também fundador da Mangueira ou Estação Primeira de 

Mangueira. Já em 1932, Mario Filho, organizou e patrocinou o primeiro desfile de 

escolas de samba na Praça Onze. O concurso contou com a presença de 19 escolas 

e exigia pré-requisitos para entrar, tais como ter mais de 100 participantes em suas 

fileiras, ter samba inédito, não utilizar instrumentos de sopro e outros. O vencedor do 

primeiro concurso foi a Estação Primeira de Mangueira. O concurso foi bem-sucedido 

e continuou a ser realizado no mesmo local até 1941, e com o passar do tempo, as 

Escolas de Samba começaram a incorporar elementos dos ranchos, cortejo com a 

presença de um rei e uma rainha, como criação de um enredo para o desfile, 

apresentação de um casal de Mestre Sala e Porta Bandeira (PINTO, 2018). 

Em meados de 1950, em Salvador, a tradição do trio elétrico começou com dois 

amigos, Adolfo Antônio do Nascimento (Dodô) e Osmar Alvares Macedo (Osmar) 

colocaram aparelhos de som em um carro Ford 1929, onde pintaram círculos coloridos 

imitando confetes no veículo e colocaram placas com escritas: “Dupla Elétrica”. No 

domingo de Carnaval daquele ano, eles subiram a ladeira da montanha em direção à 

https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/Gonzaga-Chiquinha/483270
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Praça Castro Alves, na capital baiana e fizeram, assim, sua primeira aparição como 

os inventores do trio elétrico (QUINTINO, 2012). 

Depois disso, os amigos realizaram algumas melhoras no veículo, incluíram o membro 

Temístocles Aragão e formaram o trio elétrico em 1951. Devido ao sucesso, no ano 

posterior uma empresa de refrigerantes colocou um caminhão decorado à disposição 

dos músicos, consagrando o formato dos carnavais até hoje. Devido ao sucesso 

dessa empreitada, os trios têm ampliado seu tamanho, com caminhões cada vez 

maiores, ligados a blocos carnavalescos que levam cada vez mais foliões para as 

ruas. 

Por fim, com todas essas inovações com o decorrer dos anos, o carnaval, além de ser 

uma tradição cultural brasileira, passou a ser um lucrativo negócio do ramo turístico e 

do entretenimento. Milhões de turistas dirigem-se ao país na época de realização 

dessa festa, e bilhões de reais são movimentados na produção e consumo dessa 

mercadoria cultural. 

 

1.2 Carnaval em Belo Horizonte 

 

O Carnaval Belo-horizontino teve início em fevereiro de 1897. Iniciou-se com o extinto 

corso, em que homens vestidos de mulher desfilaram atrás de carroças da Praça da 

Liberdade até a Avenida Afonso Pena e foliões fantasiados seguiam automóveis 

enquanto seus ocupantes jogavam confetes e serpentinas. Pouco tempo depois, no 

ano de 1899, surgiram as bandas carnavalescas que ainda hoje desfilam nos bairros 

da cidade (CÂMARA MUNICIPAL BH, 2011). 

Algum tempo depois, no final da década de 40, tiveram início às batalhas de 

confetes e os bailes populares, que procederam aos blocos caricatos e, em seguida, 

as escolas de samba. No entanto, mesmo após vários anos de comemorações, o 

carnaval da capital mineira foi apenas oficializado em 1980, ano que ocorreu o 

primeiro desfile na Avenida Afonso Pena. Desde então os desfiles ocorreram em 

inúmeras localidades na cidade, Avenida do Contorno; via 240, no Bairro Novo Aarão 

Reis e na Avenida dos Andradas (JORNAL UAI, 2016). 
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O carnaval da capital mineira era bem movimentado no início do século XX, uma vez 

que em nos seus primeiros anos já foram contabilizados pela polícia cinco mil foliões 

na região central da cidade e em 1908 já havia oito mil pessoas apenas na antiga Rua 

do Ouvidor, hoje Rua da Bahia. Contudo, em meados da década de 1930, o número 

de foliões, blocos e clubes carnavalescos nas ruas começou a decair devido a crises 

financeiras, chuvas intermitentes no período do carnaval e a criminalização do entrudo 

(FILHO, 2006). 

Dessa forma, o carnaval nas décadas de 70 e 80 teve grande expressividade, visto 

que em seus desfiles, segundo o antropólogo mineiro Rafael Barros, estavam entre 

os maiores do país em termos de movimentação e de opulência.  

 

Tinha escola com dois mil integrantes. Era luxo e glamour e uma grande 
mobilização do corpo comunitário. Tinha apelo popular, público na Afonso 
Pena e muitos puxadores de samba do Rio, como Neguinho da Beija Flor, 
reforçavam o desfile aqui (BARROS apud PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BELO HORIZONTE, 2014). 

 

Ademais, alguns anos depois surgiram na capital mineira, a partir de 1980 e 

incentivados pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, os Blocos Caricatos que 

deram uma sobrevida ao carnaval da cidade. Posto isso, desde sua criação, eles 

passaram a contar com elementos provenientes de escolas de samba para 

frequentarem as competições oficiais existentes, sendo avaliados em: desempenho 

da bateria, criatividade de fantasias e adereços, enredo, tema musical e alegorias 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2014). 

No entanto, ao invés de seguir uma trajetória crescente, o carnaval de Belo Horizonte 

decresceu e a cidade ficava cada vez mais vazia durante o feriado mais famoso do 

país durante os anos 90. Essa situação permaneceu inalterada até o ano de 2009, no 

qual a folia belo-horizontina começou a renascer de forma acabrunhada e com 

problemas de diálogo com o poder público municipal (JORNAL O BELTRANO, 2018).  

No ano de 2010, ocorreram movimentos de ocupação do espaço público como uma 

forma de demonstrar a insatisfação popular para com ações da gestão pública 

municipal. Dentre elas o Decreto Municipal de nº 13.798 de 2009, assinado pelo então 

prefeito Márcio Lacerda, que proibia a realização de eventos de qualquer natureza na 

Praça da Estação.  
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Uma das formas que a população encontrou de reagir a esse decreto foi a criação do 

evento Praia da Estação, na qual centenas de pessoas se reuniram na Praça da 

Estação para um piquenique, onde algumas pessoas com roupas de banho se 

banhavam nas águas das fontes da praça. O evento fez sucesso e começou a se 

repetir, tanto que o decreto foi revogado em maio do mesmo ano.  

A partir desse movimento, começaram a aparecer com mais frequência os blocos 

carnavalescos, que no ano de 2011 já chegava ao total de 20 blocos que realizavam 

desfiles e chamavam a atenção dos moradores. De 2012 em diante, o número de 

blocos só cresceu (RODRIGUES, 2017). 

No ano de 2015, o carnaval da capital de Minas Gerais começou a tomar medidas 

cada vez maiores. Foram quase 200 blocos carnavalescos que tomaram conta da 

cidade e 1.458 milhares de pessoas frequentaram os dias de folia de Belo Horizonte 

(BELOTUR, 2015). Ademais, seguindo a linha ascendente do carnaval da capital 

mineira, o ano 2016 representou um novo marco. Segundo a Polícia Militar cerca de 

dois milhões de foliões foram para as ruas contemplar os 217 blocos (G1, 2016). No 

ano 2017, segundo dados da Belotur, ocorreu um crescimento de 50% em relação ao 

ano anterior, chegando ao número de três milhões de pessoas nas ruas. Além disso, 

o número de blocos cadastrados chegou a 350 (ESTADO DE MINAS, 2017). Por fim, 

no ano de 2018 o número de foliões ultrapassou todas as expectativas e chegou ao 

número de 3,8 milhões, um crescimento de 26% em relação ao ano anterior e o 

número de blocos foi quase 500 blocos (G1, 2018). 
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2. Turismo e Economia 

 

Neste capítulo estão inseridos os principais conceitos teóricos, necessários para o 

desenvolvimento deste trabalho. Iniciando-se com a conceituação do turismo de 

diversas fontes com renomado saber sobre o tema. Em seguida, são abordados os 

aspectos econômicos e a atuação do potencial turístico como propulsor do 

crescimento e desenvolvimento. Posto isso, é descrito uma vertente do turismo de 

grande influência no desenvolvimento econômico, o turismo de eventos, dentro os 

quais é destacado o Carnaval, que é o foco do estudo em questão.  

 

2.1 Turismo 

 

Como exposto por Moesch (2002), a temática do turismo pode retroceder em um 

enorme recorte temporal, visto que há relatos de viagens e deslocamentos humanos 

há séculos. Dessa forma, torna-se de difícil mensuração o início de suas atividades.  

Segundo o autor, sobre a palavra turismo: 

 

O primeiro registro da palavra turismo remonta-se a 1800 e está no Pequeno 
Dicionário de Inglês Oxford: “Turismo: A teoria e a prática de viajar, deslocar-
se por prazer. Uso, depredação. A raiz tour aparece documentada em 1760, 
também na Inglaterra. A etimologia da palavra permite indicar sua 
procedência latina tornus (torno) como substantivo, e tornare (redondear, 
tornear, girar) como verbo. A idéia de giro, de viagem circular, de volta ao 
ponto de partida, se deduz, claramente, da raiz comum, que origina tornus e 
tornare. Parece que o turn britânico, de 1746 – to take a turn – cedeu lugar, 
em 1760, ao tour que usamos até hoje, de influência francesa. Sua primeira 
utilização como título de obra sobre viagens foi também em Londres, em 
1810, no livro de Henry Swinburne, Picturesque Tour Spain. Em seus 
princípios históricos, o conceito simples e vulgar da palavra turismo seria 
sinônimo de “viagem por prazer” (MOESCH, 2002, p. 10). 

 

Outrossim, com o passar dos anos as explanações e conceitos acerca da terminologia 

turismo foram se intensificando, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), 

o turismo pode ser compreendido como a prática de uma atividade na qual um 

indivíduo se move em busca de diversão, sossego, lazer e outros motivos, mudando 

sua rotina por um período mínimo de 24 horas (CRUZ, 2003).  



 

 

20 

Portanto, é possível proferir que o turismo está presente nas atividades que 

demandam equipamentos ou empreendimentos turísticos, seja ele, de curta, média 

ou longa duração. Isso posto, pode-se dizer que o turismo é apresentado ao mundo 

de inúmeras formas. Sejam em viagens de lazer, negócios, eventos, saúde, utilizando 

quaisquer meios de transporte e alojamento, por exemplo, automóveis, aviões, navios, 

bicicletas, e hotéis, pousadas, camping, albergues. 

A Economia do Turismo e área de estudo da economia que foca na alocação dos 

recursos daqueles que se deslocam com fins turísticos analisando aspectos do lado 

da oferta e da demanda turísticas. Isso posto, suas atividades são denominadas 

“Atividades Características do Turismo (ACTs)” e seriam elas: alojamento, 

alimentação, agências e operadores turísticos, transporte terrestre, aquaviário e aéreo 

de passageiros, atividades de entretenimento e aluguéis de bens móveis. 

 

2.2 Economia 

 

Devido a essa grande extensão de sua concepção, o turismo, com o passar dos anos 

tem sido estudado por um número cada vez maior de pesquisadores, e sua influência 

tem se expandido para inúmeras vertentes. Uma dessas abordagens trata da 

importância do turismo para o desenvolvimento da economia. O desenvolvimento 

econômico, segundo Bresser-Pereira (2006), caracteriza-se pelo crescimento 

sustentável da produtividade em uma nação ou da renda per capita, em conjunto com 

a acumulação de capital e progresso técnico, é um fenômeno histórico de ocorrência 

comum em países que já passaram pela revolução capitalista.  

Em adição, o ciclo do desenvolvimento econômico tende a se auto sustentar, uma vez 

que o sistema capitalista se movimenta para aumentar o estoque de capital e de 

conhecimento técnico. No entanto, as taxas de desenvolvimento não são unânimes 

em todos as nações, visto que inúmeras variáveis são capazes de promover o 

desenvolvimento.  

O turismo, conforme Barreto, é um exemplo de setor que tem aumentado sua 

expressividade, visto que no Brasil apenas no ano de 2017 o setor injetou na economia 

173 bilhões de dólares segundo Estudo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo 

(WTTC). Destarte, o turismo já é tratado como uma atividade econômica em âmbito 
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mundial de elevada importância, devido ao seu potencial para gerar divisas, 

investimentos, emprego e renda para a população receptora. 

Assim, muitos locais têm se beneficiado dos efeitos diretos e indiretos do turismo na 

economia. Primeiramente, o multiplicador direto mede o impacto de variações na 

demanda final desse setor, considerando somente as atividades que fornecem 

insumos diretos a ela. O multiplicador indireto mede o impacto de variações na 

demanda final do setor de circuitos integrados, considerando somente as atividades 

que fornecem insumos aos setores que por sua vez são insumos dele mesmo. 

Finalmente, o efeito induzido – ou o multiplicador efeito-renda – mede o impacto de 

variações na demanda final da indústria de circuitos integrados considerando a 

variação adicional da demanda provocada pelo incremento no nível geral de 

atividades da economia – os efeitos indiretos dos efeitos indiretos – quando a indústria 

de circuitos integrados é estimulada, além disso, esse efeito se caracterizam pelas 

despesas realizadas por quem recebeu dinheiro de prestadores de serviços turísticos 

(BARRETO, 1995) e (CARVALHO, 2006). 

Ademais, o setor público também é beneficiado com as atividades turísticas, visto que 

indiretamente, o governo recebe por meio dos impostos que arrecada da empresa 

privada, e diretamente, pelas taxas que cobra dos turistas, por exemplo, para visitas 

em alguns atrativos. 

Devido a todos os fatores apresentados, a atividade turística possui um efeito 

multiplicador, que é positivo para o desenvolvimento local/regional, visto que os 

benefícios provenientes dessa ação não ficam restritos a um único receptor, gerando 

renda para quase todos os setores econômicos. Os efeitos são sentidos em inúmeras 

áreas, por exemplo: construção civil, na produção de móveis e utensílios domésticos, 

nos serviços de profissionais liberais e nos movimentos bancários. Ademais, o serviço 

público também é afetado, uma vez que é a ele demandado a realização de obras. 

Assim sendo, além dos benefícios econômicos, o turismo ainda gera impactos 

positivos para a população em geral, segundo Oliveira (2000), como na justificação e 

pagamento da manutenção e preservação de parques ecológicos, áreas naturais, 

áreas de recreação ao ar livre, parques históricos e arqueológicos. Ademais, 

investimentos em infraestrutura local também são propiciados pelas práticas 
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turísticas, visto que as demandas por melhores rodovias, sistemas de água e esgoto, 

telecomunicação e energia aumentam.  

Em decorrência disso, um segmento do turismo que merece destaque nesse cenário 

de crescimento e desenvolvimento é o turismo de eventos. No entanto, para entrar no 

conceito do Turismo de Eventos, faz-se necessária a definição do termo “evento”: 

 

[...] a reunião ou agrupamento de duas ou mais pessoas, com interesses 
comuns, com objetivo específico de adquirir produtos ou serviços; atualizar 
ou divulgar informações; conseguir aperfeiçoamento, congraçamento ou 
motivação para alcançar ou superar metas; a capacitação técnica do 
participante e/ou a compra de bens e equipamentos complementares ao 
desenvolvimento da sua atividade profissional (MARTIN, 2003, p.35). 

 

Assim, o turismo de eventos se caracteriza pela parte do turismo que leva em conta 

aspectos referentes ao objetivo da atividade turística, sendo então ela motivada por 

um evento em específico. Ele é praticado quando há interesse cultural ou até mesmo 

profissional em algum evento, seja ele um congresso, convenção, feira ou outro. 

Segundo Ignarra (1999), há viagens que possuem mais de um integrante, e os 

indivíduos diferem em suas motivações para a viagem. Há também casos que o turista 

pode realizar uma viagem de negócios para conhecer e se enriquecer culturalmente 

com um local que gostaria de conhecer, mas não é necessariamente assim que 

ocorre, pode ocorrer viagem de turismo sem negócios e o próprio turismo de negócios. 

Em relação ao turismo de negócios, a cidade de Belo Horizonte apresentou por muito 

anos grande tendência a esse tipo de turismo, o que pôde ser apresentado por uma 

pesquisa realizada anualmente pela Belotur em parceria com a Fecomércio.  
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Gráfico 1: Motivação do Turismo em Belo Horizonte – 2013 e 2017 

 

Fonte: (BELOTUR, FECOMÉRCIO) 

Elaboração própria. 

Como exposto nos gráficos 1, perceptível a mudança do principal perfil turístico da 

capital mineira, em 2013 demonstrou que 32,4% dos turistas que vieram para a capital 

mineira tinham como objetivo de sua viagem os negócios. No entanto, ocorreu uma 

mudança no ano de 2017, no qual outra pesquisa foi realizada, novamente pela 

Belotur em conjunto com a Fecomércio, e demonstrou que devido a crescente que o 

turismo de lazer na capital mineira vinha apresentando desde 2014, o mesmo superou 

em motivação para os turistas o turismo de negócios na cidade. O resultado da 

pesquisa expos que 27,7% dos entrevistados vieram para Belo Horizonte em busca 

de lazer e diversão, enquanto 21,4% tiveram como causa de sua viagem a capital 

mineira os negócios. Dentre os inúmeros fatores que contribuíram para essa mudança 

no perfil turístico de Belo Horizonte, destaca-se o carnaval belo-horizontino.  

No ano de 2013, o evento carnaval reuniu um público de 500 mil pessoas e o valor 

investido pelo poder público municipal foi de R$ 3,5 milhões. (BELOTUR, 2013) No 

entanto, o impacto do carnaval não se conteve em aumento de público ou de 

investimento, a receita turística direta gerada pelo evento aumentou 

consideravelmente com o passar dos anos, como exposto no gráfico 2: 
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Gráfico 2: Receita Turística Direta do Carnaval de Belo Horizonte (R$ x 1000) 

 

Fonte: (BELOTUR, FECOMÉRCIO) 

Elaboração própria. 

Provando sua força, a festividade da capital mineira continuou a crescer, em 2015 o 

público presente no evento foi de 1,5 milhões de pessoas, cerca de 170 Blocos 

Carnavalescos cadastrados e uma receita turística direta de 16,4 milhões de reais 

segundo dados compilados no observatório do turismo pela Belotur. Ademais, no ano 

de 2017, novamente ocorreu um aumento e o carnaval belo-horizontino reuniu cerca 

de 3 milhões de pessoas e gerou uma receita turística direta de 90,4 milhões de reais, 

ou seja, teve um aumento de 451% em relação ao ano de 2015, segundo estudos da 

Belotur compilados no observatório do turismo.  

Por fim, no ano de 2018, o carnaval da capital mineira atingiu um novo recorde, com 

mais de 800 mil pessoas frequentando o evento por dia, resultando em um público 

estimado de 3,8 milhões de foliões durante a festividade, fazendo o carnaval belo 

horizontino superar São Paulo e Rio de Janeiro e se tornar, segundo pesquisa 

realizada pelo Google, o segundo melhor carnaval do Brasil, atrás apenas de 

Salvador, e aplicados os efeitos multiplicadores na economia da cidade, a Belotur 

estima uma geração de receita turística de R$ 641 milhões no período da pesquisa. 
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3. Metodologia 

 

Pode-se dizer que uma pesquisa só pode ser iniciada se houver, a priori, um 

questionamento para o qual se busca uma resposta. Sendo o objetivo de esse estudo 

descobrir o impacto do evento “Carnaval em Belo Horizonte” na economia mineira, há 

a necessidade de realizar-se uma pesquisa de cunho quantitativo, visto que esse tipo 

de pesquisa que envolve análise de dados.  

Segundo Richardson (1999), a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego da 

quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento 

delas por meio de técnicas estatísticas. Ademais, na pesquisa quantitativa, a escolha 

da quantidade, especificação e nível de detalhamento da amostra é tratado por meio 

da estatística. Além disso, uma vez que na pesquisa quantitativa as respostas de 

alguns problemas podem ser inferidas para o todo, então, a amostra deve ser muito 

bem definida; caso contrário, podem surgir problemas ao se utilizar a solução para o 

todo. (MALHOTRA, 2001) 

Em adição, uma vez que pesquisas a respeito dessa temática existem, faz-se 

necessário à realização de uma pesquisa, em relação à natureza de seus fins, 

descritiva. Segundo Gil (2007), a pesquisa descritiva objetiva estabelecer a relação 

entre determinadas variáveis. Além disso, vários estudos giram em torno dessa égide 

de pesquisa e suas características mais distintivas se resumem na utilização de 

técnicas padrões de coleta de dados. 

Isso posto, para que seja desenvolvido o estudo de caso, faz-se necessário uma 

primária análise documental de extratos de contratos de desembolsos financeiro 

realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – Belotur, e 

outras documentações comprovatórias como todos os processos com licitação, edital 

e propostas. Assim, uma vez que todos os dados estivessem disponíveis para análise 

é de suma importância o desmembramento dos mesmos em todos os desembolsos, 

por categoria, realizados pela Belotur. Esses desembolsos classificados por 

atividades econômicas serão insumos do principal arcabouço metodológico do 

processo, a Matriz Insumo-Produto. 

 

A análise de insumo-produto é uma extensão prática da teoria clássica de 
interdependência geral [...] Ensaios [...] objetivam demonstrar como uma 
economia pode ser descrita como um sistema de muitos ramos de produção 
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e de consumos distintos, porém ao mesmo tempo mutuamente 
interdependentes. (LEONTIEF, 1988, p.5) 

 

A Matriz Insumo-Produto foi concebida pelo economista russo Wassily Leontief, e 

como exposto acima, essa matriz permite a identificação da interdependência das 

atividades produtivas no que concerne aos insumos e produtos utilizados e 

decorrentes do processo de produção.  

No entanto, antes de realizar-se um aprofundamento na constituição e especificação 

da Matriz Insumo-Produto (MIP), faz-se necessário demonstrar a motivação de 

escolha da mesma como metodologia principal do estudo em questão. Para tal, está 

demonstrado no quadro 1, conforme Faria (2017), oito metodologias de pesquisa e 

seus pontos fortes e fracos em relação ao objetivo do estudo. Dessa forma, os 

métodos mais recomendados para cada tipo de objeto apresentam mais asteriscos, 

sendo três para os mais indicados e um ou zero para os menos indicados. Além disso, 

há também analises referentes aos custos, aos efeitos e à implantação. Dessa forma, 

é perceptível no quadro a existência de metodologias importantes para o estudo dos 

impactos econômicos do turismo na macroeconomia, dentre elas destacam-se a 

Análise Insumo-Produto, a Análise de Regressão e o Modelo de Equilíbrio geral, no 

entanto, apesar de todos possuírem maior peso na categoria em questão, o modelo 

que trabalha com Análise de Regressão é utilizado com mais efetividade quando a 

escala geografia é nacional/internacional, possui alguns efeitos dinâmicos e não é 

referencia quando se trata da análise do tamanho do turismo na economia. Em adição, 

quando se diz respeito à análise pelo Modelo do Equilíbrio Geral, é perceptível sua 

mediana relevância no estudo do tamanho do turismo na economia e seu custo 

relativamente superior se comparado as demais metodologias. Posto isso, a partir de 

uma análise do quadro destaca-se a relevância da MIP quando se trata de estudos de 

impactos do turismo na macroeconomia e é possível destacar o fato de que para o 

Estado de Minas Gerais a Matriz ser calculada pela Fundação João Pinheiro, o que 

facilita o acesso aos dados para a construção de um trabalho mais coeso e coerente 

com a realidade.  
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Quadro 1: visão geral das perspectivas de pesquisas da literatura 

Método de pesquisa 
Análises 
Insumo-
Produto 

Conta Satélite 
de Turismo 

Análise de 
Regressão 

Modelo de 
Equilíbrio Geral 

Microempresas
/ Análises de 

Meios de 
Subsistência 

Mapeamento 
econômico 

local 
Plano Diretor 

Análises da 
Cadeia de 

Valor 
Convencional 

Tamanho da 
Economia do 

Turismo 
*** *** * **   * *   

Concorrência no 
Setor do Turismo 

    * *   * *** *** 

Impacto do Turismo 
na Macroeconomia 

*** ** *** ***     *   

Impacto do Turismo 
sobre a População 

Pobre 
    * */*** *** *** *   

Escala Geográfica 
Regional/
Nacional 

Nacional 
Nacional/Intern

acional 
Regional/Nacio

nal 
Local Destino Nacional 

Produto 
Turístico 

Relevância Politica * * * *** *** *** ***   

Ampliação da 
Aplicação 

Generaliz
ada 

Crescimento 
Considerável 

Generalizada Limitado Limitada Muito Limitada 
Todos os 
Lugares 

Muito limitado 

Consideração de:                 

Questões não 
Financeiras 

Não Não Não Não * Alguns Poucos Não 

Efeitos Diretos * * * * * * * * 

Efeitos Secundários * * * * Alguns * Alguns * 

Efeitos Dinâmicos Não Não Alguns Alguns Não Alguns  Poucos Não 

Custos 
Moderad

o 
Alto Moderado Razoável Moderado Moderado Alto Razoável 

Implantação 
Acadêmic

os 

Órgão 
Púb./Consultor

es 
Acadêmicos Acadêmicos 

Pesquisadores/ 
Profissionais 

Pesquisadores Consultores 
Consultores/ 
Acadêmicos 

Fonte: Mitchell e Ashley (2010) citado por Faria (2017, p. 235). O número de asterisco em cada célula significa o grau de força do método. 
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A Matriz Insumo-Produto parte de um sistema com as matrizes de produção e a de 

absorção ou consumo de insumos, que leva a obtenção da matriz tecnológica. Assim, 

como exposto por Miller e Blair (1985), essa matriz modelo demonstra o fluxo 

monetário correspondente ao fluxo de bens e serviços entre os vários setores de uma 

economia, determinado no tempo e no espaço. O sistema de insumo-produto consiste 

resumidamente na consideração de que a oferta de determinado bem pode ser 

utilizada na forma de insumo para outros setores. Dessa forma, dentro do estudo em 

questão, a matriz se enquadra dentro de um fluxo necessário para o desenvolvimento 

da metodologia. A figura 1 representa esse fluxo e foi adaptada de Domingues e 

Carvalho (2012, p. 18): 

Figura 1: Procedimento metodológico de cálculo dos efeitos multiplicadores dos desembolsos 
da Belotur no Carnaval de Belo Horizonte em Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Domingues e Carvalho (2012, p. 18). 

A representação matemática do sistema consiste na adaptação do seguinte modelo 

dos autores Porsse, Palermo e Portugal (200X): 

𝑋𝑖 =  𝑎¡ 1𝑋𝑗 + . . . +  𝑎¡ 𝑗𝑋𝑗 + . . . + 𝑎¡ 𝑛𝑋𝑗 +  𝐹¡                 𝐽 =  1,2. . . . , 𝑛                 (1) 

Construção do Vetor de Choque 

(Classificado por produtos e 

atividades econômicas) 

Obtenção dos Desembolsos Setoriais 

da Belotur Específicos do Carnaval 

2018 

Aplicação da Matriz Insumo-Produto e 

multiplicadores 

Obtenção dos Impactos Diretos e 

Indiretos  
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𝑋¡  = oferta do bem i  

𝑎¡ 𝑗= proporção do bem i utilizado com insumo no setor j (i, j = 1,...,n)  

𝐹¡ = montante do bem i utilizado como consumo final  

Considerando todos os setores e utilizando linguagem matricial, as relações do 

sistema econômico podem ser assim representadas:  

𝑋 =  𝐴𝑋 +  𝐹                                                                                                 (2) 

𝑋  = vetor de oferta de bens e serviço (1 X n)  

𝐴 = matriz dos coeficientes de insumo-produto (n X n)  

𝐹  = vetor de consumo final (1 X n)  

Aplicando uma operação matemática, tem-se:  

𝑋 =  (𝐼 –  𝐴)−1𝐹 =  𝑍 . 𝐹                                                                                   (3) 

𝑍  = matriz de impacto intersetorial  

A matriz Z, também denominada matriz de Leontief, sintetiza todas as relações diretas 

e indiretas de interdependência setorial. Dessa forma, a projeção de impactos sobre 

a atividade produtiva pode ser executada conhecendo-se 𝑍  e o vetor de demanda 

final de bens e serviços. A composição deste vetor, visando a alimentação do modelo 

de projeção de impactos, já foi discutida nas seções anteriores. E, para obter a matriz 

𝑍 da economia mineira utiliza-se a MIP-MG elaborada pela Fundação João Pinheiro.  

Destarte, seguindo a demonstração expressa na Tabela de Recursos e Usos (TRU - 

Regional), produzida pelo Centro de Estatística e Informações da Fundação João 

Pinheiro em 2015. A Matriz Insumo-Produto permite, a partir de seus dados, construir 

multiplicadores de impacto, os quais propiciam identificar em quais setores 

econômicos há maior influência. Dentre esses multiplicadores, os principais estimam, 

por meio do aumento da demanda final, os impactos diretos e indiretos dos setores 

da economia sobre a remuneração, o emprego, os impostos e o valor adicionado.  

Segundo Feijó et al (2013), os multiplicadores exibem o impacto na demanda final do 

setor “𝑗” sobre uma variável econômica de interesse. Esse efeito pode ser decomposto 

em Multiplicador total (direto e indireto), Multiplicador direto, indireto e induzido. 
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Acerca dos multiplicadores, inicialmente é tratado os efeitos sobre o emprego, tendo 

seu efeito inicial dado pelo total de pessoal ocupado por unidade de produto para cada 

setor da economia, expresso pela fórmula: 

𝑒 =   
𝐸𝑗

𝑋𝑗
                                                                                   (4)  

onde: 𝐸𝑗 = total de pessoal ocupado no setor 𝑗;  

𝑋𝑗 = valor da produção do setor 𝑗.  

O multiplicador direto, conforme Feijó (2001), é dado por:  

𝑒𝐷  =  𝑒𝐴                                                                                  (5)  

onde:  

𝐴 = matriz de coeficientes técnicos diretos;  

𝑒 = vetor dos efeitos iniciais.  

O multiplicador total (direto e indireto) pode ser obtido pela multiplicação do vetor de 

efeito inicial pela matriz de impacto intersetorial do modelo aberto de Leontief. Assim 

o multiplicador total é:  

𝑒𝐷𝐼  =  𝑒(𝐼 −  𝐴)−1                                                                       (6) 

onde: 𝑒𝐷I = vetor do multiplicador direto e indireto do emprego;  

𝑒 = vetor dos efeitos iniciais;  

(𝐼 −  𝐴)−1 = matriz dos coeficientes técnicos do modelo aberto de Leontief. O 

multiplicador indireto é a diferença do multiplicador total pelo multiplicador direto e o 

efeito inicial. Conforme equação:  

𝑒𝐼  =  𝑒𝐷𝐼  −  𝑒𝐷  −  𝑒                                                                       (7)  

onde: 𝑒𝐼 = vetor do multiplicador indireto do emprego;  

𝑒𝐷𝐼 = vetor do multiplicador direto e indireto do emprego; 

𝑒𝐷= vetor do multiplicador direto do emprego.  

Ademais, é possível considerar o modelo fechado para as famílias, em que esse grupo 

de agentes econômicos é entendido como um setor econômico. Na prática, o vetor-

coluna do componente da demanda consumo das famílias é incorporado à matriz de 
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consumo intermediário e o vetor-linha de valor adicionado tem-se que o multiplicador 

direto, indireto e induzido é obtido multiplicando-se o multiplicador direto pela matriz 

do modelo fechado de Leontief.  

𝑒𝐷𝐼𝑅  =  𝑒′ (𝐼 −  𝐴)−1                                                                        (8) 

Onde:  

𝑒𝐷𝐼𝑅  = vetor do multiplicador direto, indireto e induzido do emprego;  

𝑒′ = vetor dos efeitos iniciais do modelo fechado;  

(𝐼 −  𝐴)−1   = matriz dos coeficientes técnicos do modelo fechado de Leontief.  

O multiplicador induzido é dado por:  

𝑒𝑅 =   𝑒𝐷𝐼𝑅 −  𝑒𝐷𝐼                                                                 (9) 

Onde:  

𝑒𝑅 = vetor multiplicador induzido; 

As mesmas funções podem ser utilizadas para calcular os multiplicadores para 

qualquer outra variável que compõe o valor adicionado. Nesse estudo serão 

calculados os multiplicadores para renda, valor adicionado e impostos, além do 

emprego. No entanto, os efeitos induzidos não foram estudados e analisados devido 

ao elevado custo de tempo necessário para a realização dessa análise 

Seguindo a lógica do modelo de insumo-produto, as projeções são realizadas 

admitindo-se uma relação de proporcionalidade fixa das variáveis básicas de interesse 

(produção, valor adicionado, emprego, impostos e remuneração) em relação ao nível 

de produção setorial. O mecanismo de projeção de impacto direto e indireto, para cada 

variável básica de interesse, pode ser resumidamente representado na seguinte 

expressão:  

𝑉 =  𝑣 . 𝑋 =  𝑣 . 𝑍 . 𝐹                                                                                        (10) 

𝑉  = projeção de impacto na variável básica de interesse  

𝑣  = vetor dos coeficientes fixos da variável básica por nível de produção (V/X)  

𝑋  = projeção de impacto na produção setorial mineira 

𝐹  = vetor dos desembolsos associados ao evento 
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Em adição, em posse da matriz de coeficientes técnicos diretos, a análise setorial 

pode ser realizada de duas maneiras distintas: O modelo aberto ou o modelo fechado. 

O modelo aberto consiste na análise da matriz de Leontief obtida diretamente da 

matriz de coeficientes diretos, considerando os setores produtivos como endógenos e 

os elementos da demanda final como exógenos.  

Assim, é dito que o modelo aberto leva em conta os efeitos diretos e indiretos 

provenientes somente da produção setorial. Já o modelo fechado em relação às 

famílias, assim, torna endógeno seu consumo final ao adicionar à matriz de 

coeficientes diretos uma linha e uma coluna relacionada ao consumo das famílias 

enquanto atividade econômica (BÊRNI e LAUTERT, 2011). 

Sendo assim, segundo Guilhoto e Sesso Filho (2005) e Guilhoto (2011), a elaboração 

da matriz insumo-produto proporciona alguns agregados macroeconômicos para 

mensuração do nível de atividade econômica. Por meio desses agregados o modelo 

possibilita projetar os impactos potenciais de desembolsos sobre a economia mineira 

por meio de coeficientes estruturais retratados na sua mais recente Matriz de Insumo-

Produto (MIP). Dentre os principais mecanismos propiciados pela matriz, e que serão 

insumos vitais para o estudo do impacto do “Evento Carnaval de Belo Horizonte” na 

economia mineira, destacam-se os efeitos ou impactos de como toda economia 

responde com variações induzidas da produção nos outros setores, na renda e no 

emprego, considerando a inter-relação entre a demanda das diversas atividades e 

fatores de produção, além de efeitos sobre o Produto Interno Bruto estadual, os 

impostos e o rendimento das famílias. 

 

3.1 Base de dados 

 

Para a estimação dos efeitos econômicos, faz-se necessária a construção de uma 

base de dados. Dentre os dados necessários como insumos para a Matriz Insumo-

Produto estão os desembolsos realizados pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, representada pela Belotur, os 

próprios dados da Matriz Insumo-Produto de Minas Gerais do ano base de 2008 que 

já apresenta calculados as matrizes de coeficientes diretos e a matriz de Leontief, 

realizada pela Diretoria de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro e os 
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dados e micro dados compilados pelas empresas Belotur e Fecomércio acerca do 

Carnaval de 2018 em Belo Horizonte. 

Posto isso, para a conferência dos dados relativos aos desembolsos da Belotur, foi 

realizada uma coleta de informações no site do Diário Oficial do Município de Belo 

Horizonte. Essa busca consistiu na análise dos extratos publicados referentes a 

despesas da Belotur com o Carnaval de Belo Horizonte de 2018, sendo utilizada como 

base o período do dia primeiro de fevereiro de 2018 até o dia 30 de junho de 2018.  

Em adição, para a utilização efetiva da Matriz de Insumo-Produto de Minas Gerais, foi 

necessário realizar uma classificação dos desembolsos da Belotur com a festividade 

do carnaval por categorias segundo a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas – CNAE 2.0 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  

Por fim, com o intuito de realizar a análise dos dados provenientes da matriz de insumo 

e produto, foi necessário, para o cálculo do vetor choque, a deflação do valor dos 

desembolsos. Sendo assim, para tal processo foi utilizado os índices do IGP-DI, que 

é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, do mês de julho de 2018 até o mês de 

janeiro de 2008. Dessa forma, os valores do choque puderam ser inseridos no cálculo 

da Matriz e posteriormente seus efeitos foram convertidos novamente para valores 

corrente no ano de 2018 para a análise dos resultados. 
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4. Análise dos Resultados 

 

Para efeito de compreender o impacto do Carnaval de Belo Horizonte 2018 na 

economia mineira, a partir da Matriz Insumo-Produto, foi necessário desenvolver 

tabelas com as áreas que foram selecionadas para o estudo do impacto e sintetizar 

os principais setores impactados em cada uma delas para uma análise mais eficaz do 

resultado. 

 

4.1 Análise do vetor choque 

 

Para a confecção de um estudo dos resultados faz-se necessário começar analisando 

o vetor choque representado pelos desembolsos públicos por atividades econômicas 

e o que significa esse choque para a demanda final da economia de Minas Gerais. 

Considerando o choque realizado pelos desembolsos realizados pela Belotur com a 

festividade, nota-se que esses gastos se concentram em cinco atividades conforme a 

classificação do estudo da Fundação João Pinheiro (2015). A tabela 1 demonstra o 

vetor choque e sua distribuição por atividades com valores de 2018 e esses 

convertidos para preços de 2008 a fim de aplicar o choque na MIP de mesmo ano.  

As atividades do choque se resumem em Artigos do vestuário e acessórios 

(Confecção, sob medida, de peças do vestuário), Produtos de madeira e da indústria 

diversa (Equipamento de segurança), Serviços prestados às empresas (Agência de 

viagem, assessoria e consultoria em projetos culturais, coleta e análise de dados 

resultantes de pesquisas de mercado, de opinião pública, palco, coberturas e outras 

estruturas de uso temporário; locação de sanitários químicos; aluguel de, locação 

de/estandes para feiras e eventos, com ou sem montagem; aluguel ou locação de 

equipamentos para iluminação de eventos; aluguel ou locação de pesquisa e coleta 

de dados para pesquisas de mercado e opinião), Serviços prestados às famílias e 

associativos (ator independente; atividade de banda musical/ musico/ grupo musical/ 

trio elétrico; atividade de, blocos carnavalescos; atividade de, entretenimento infantil; 

prestação de serviços de e escola de samba (agremiações)) e Intermediação 

financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados (Planos de 

seguro de vida). Dentre essas atividades econômicas, destaca-se, em relação a 
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valores, as de serviços prestados, visto que o maior montante se concentra nessa 

atividade.  
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Tabela 1: Valores do vetor choque 

Código do 
Produto 

Valores de 2018 
Soma de Valor 

(preços de 2008) - R$ 
Soma de Valor 

(preços de 2018) - R$ 

110301 Serviços prestados às empresas 564.423,33  909.030,22  

110601 
Serviços prestados às famílias e 
associativos 

1.056.938,50   1.702.248,99  

90101 

Intermediação financeira, 
seguros e previdência 
complementar e serviços 
relacionados 

 813,84  1.310,72  

33401 
Produtos de madeira e das 
indústrias diversas 

9.928,30  15.990,00  

30401 
Artigos do vestuário e 
acessórios 

7.450,89  12.000,00  

- Despesas de Pronto Pagamento  9.040,05   14.559,42  

 Total Geral               1.648.594,91                 2.655.139,35  

  
Total Geral Descontado Pronto 
Pagamento               1.639.554,86                 2.640.579,93  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ademais, é possível explicitar o quanto a demanda final aumentou em relação ao 

choque realizado como exposto na tabela 2, em que com o choque propiciado pelos 

desembolsos da Belotur, ocorreu um aumento na demanda final. Ademais, sendo que 

os serviços prestados às empresas e às famílias e associativos foram os que sofreram 

o maior crescimento e os serviços de intermediação financeira, seguros e previdência 

complementar e serviços relacionados, sofreu a menor alteração dentre os cinco. 

 

Tabela 2: Percentual de aumento da demanda devido ao vetor choque 

Código 
do 

produto 
Descrição do produto (85 agrupamentos) Alteração (%) 

030401 Artigos do vestuário e acessórios 0,00012 

033401 Produtos de madeira e das indústrias diversas 0,00013 

110301 Serviços prestados às empresas 0,02780 

110601 Serviços prestados às famílias e associativos 0,01462 

090101 
Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços 
relacionados 0,00001 

Total Demanda final 0,00038 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.2 Análise dos efeitos sobre a produção 

 

Uma vez que foi estimado o vetor choque dos desembolsos realizados pela Belotur 

que atua sobre a demanda final setorial do estado de Minas Gerais, o próximo passo 

é demonstrar seus efeitos sobre a produção de Minas Gerais no ano de 2018 

aplicando da equação (3) com a demanda final somada ao choque. As diferenças 

obtidas entre a produção com o choque e sem o choque estão sintetizadas na tabela 

2 para os 40 setores classificados para aqueles de maior impacto. 

Os setores que foram mais beneficiados com o vetor de choque em termos de 

produção foram, em ordem de valor, os de serviços prestados às empresas, serviços 

prestados às famílias e associativos, alimentos e bebidas, serviços imobiliários e 

aluguel, comércio, eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana, serviços de 

informação e administração pública e seguridade social. Dentre esses, os primeiros 

setores, de serviços, obtiveram um aumento na produção com valores acima de um 

milhão de reais, demonstrando um forte impacto do choque para a produção de 

atividades relacionadas à agência de viagem, assessoria e consultoria em projetos 

culturais, coleta e análise de dados resultantes de pesquisas de mercado, de opinião 

pública, palco, coberturas e outras estruturas de uso temporário e etc, além de atores 

independentes; atividade de banda musical, atividade de blocos carnavalescos; 

atividade de entretenimento infantil; prestação de serviços de e escola de samba 

(agremiações). No entanto, além desses setores destacados, em relação à economia 

do turismo, outros dois setores devem ser elencados, o transporte, armazenagem e 

correio e serviços de alojamento e alimentação, ambos com aumento de superior a 

trinta e dez mil reais respectivamente.  

Por fim, analisando o impacto na produção de forma geral, a cada real (R$ 1) no vetor 

de choque (efeito direto na demanda em MG), a Belotur acabou gerando na economia 

mineira um adicional de produção de aproximadamente R$ 0,43, uma vez que R$ 

2.640.579,93 foi dado de choque e propiciou um aumento de R$ 3.769.099,82, ou 

seja, um aumento relativo de R$ 1.128.519,89, que contribuiu para alavancar a 

economia mineira.  
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Tabela 3: Aumento da produção em reais 

Atividades 

 Diferença 
absotuta em 

reais - preço em 
reais de 2008  

 Diferença 
absotuta em 

reais - preço em 
reais de 2018  

 
Classificação  

Serviços prestados às famílias e associativos 1.058.502,31 1.704.767,57 1 

Serviços prestados às empresas 688.001,63 1.108.058,86 2 

Alimentos e Bebidas 76.130,63 122.611,95 3 

Serviços imobiliários e aluguel 72.845,69 117.321,40 4 

Comércio 69.314,74 111.634,64 5 

Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 50.735,33 81.711,62 6 

Serviços de informação 48.606,70 78.283,37 7 

Administração pública e seguridade social 39.734,79 63.994,74 8 

Agricultura, silvicultura, exploração florestal 26.404,01 42.524,89 9 

Refino de petróleo e coque 21.454,15 34.552,91 10 

Transporte, armazenagem e correio 21.361,09 34.403,04 11 

Pecuária e pesca 20.117,95 32.400,90 12 

Produtos de madeira, móveis e produtos das indústrias diversas 14.445,76 23.265,58 13 

Têxteis 14.155,31 22.797,80 14 

Artigos do vestuário, acessórios, artefatos de couro e calçados 13.617,45 21.931,54 15 

Eletrodomésticos e equipamentos eletro-eletrônicos, científicos e 
hospitalares 11.922,85 19.202,32 

16 

Produtos  químicos - inclusive resina, elastômeros, tintas, 
vernizes e preparados diversos 11.572,37 18.637,85 

17 

Artigos de borracha e plástico 10.498,19 16.907,82 18 

Intermediação financeira e seguros 10.475,20 16.870,81 19 

Serviços de manutenção e reparação  10.112,11 16.286,03 20 

Jornais, revistas, discos 10.038,38 16.167,29 21 

Outros produtos de minerais não-metálicos 6.621,71 10.664,57 22 

Serviços de alojamento e alimentação 6.385,66 10.284,41 23 

Construção 5.815,15 9.365,56 24 

Defensivos agrícolas 3.998,17 6.439,24 25 

Fabricação de aço e derivados 2.248,16 3.620,76 26 

Outros equipamentos de transporte, peças e acessórios para 
veículos automotores 2.167,56 3.490,96 

27 

Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 2.055,24 3.310,06 28 

Educação e saúde mercantis 2.013,13 3.242,24 29 

Celulose e produtos de papel 1.941,05 3.126,15 30 

Perfumaria, higiene e limpeza 1.609,95 2.592,90 31 

Indústria extrativa mineral 1.500,02 2.415,86 32 

Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos 1.380,12 2.222,75 33 

Álcool 868,71 1.399,10 34 

Metalurgia de metais não-ferrosos 837,56 1.348,93 35 

Cimento 533,29 858,89 36 

Produtos farmacêuticos 142,78 229,96 37 

Automóveis, camionetas, utilitários, caminhões e ônibus 78,01 125,63 38 

Produtos do fumo 17,96 28,93 39 

Serviços Domésticos 0,00 0,00 40 

TOTAL 2.340.260,89 3.769.099,82   

Fonte: Elaboração própria. 
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4.3 Análise dos efeitos sobre o Valor Adicionado 

 

Assim como na produção, o choque realizado pelos desembolsos da Belotur ocasiona 

efeitos no denominado Valor Adicionado (VA). Segundo Mario Henrique Simonsen, 

valor adicionado denomina-se como sendo: 

À diferença entre o valor bruto da produção e os consumos intermediários 

nessa etapa. Assim, o produto nacional pode ser concebido como a soma dos 

valores adicionados, em determinado período de tempo, em todas as etapas 

dos processos de produção do país. (SIMONSEN, 1975, p. 83) 

 

Posto isso, com base na tabela 4, os impactos desse choque se concentram com 

maior intensidade, em relação ao efeito direto, nos serviços prestados às famílias e 

associativos, serviços prestados às empresas e em alimentos e bebidas, sendo esse 

a indústria produtora desses bens de consumo não duráveis. Ademais, é perceptível 

também a presença do impacto indireto provocado pelo choque, nesse caso, os 

setores de maior influência foram os de serviços prestados às famílias e associativos, 

serviços prestados às empresas, comércio e serviços imobiliários e aluguel, sendo 

esse último representado pelo aluguel de bens móveis, como carros para 

deslocamento de turistas. 
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Tabela 4: Impacto no Valor Adicionado em reais 

Atividades 
Impacto 

Inicial (R$) 

Impacto 
Direto 
(R$) 

Impacto 
Indireto (R$) 

Impacto 
Total (R$) 

Part. 
(%) 

Classificação  

Serviços prestados às famílias e 
associativos 487.805,58 304.718,21 901.738,36 1.694.262,15 44,38 

1 

Serviços prestados às empresas 351.679,57 151.949,45 614.590,87 1.118.219,89 29,29 2 

Comércio 97.695,97 16.186,33 161.381,80 275.264,10 7,21 3 

Serviços imobiliários e aluguel 67.419,29 3.029,42 109.621,26 180.069,97 4,72 4 

Administração pública e seguridade 
social 28.031,09 6.599,93 47.885,27 82.516,28 2,16 

5 

Eletricidade e gás, água, esgoto e 
limpeza urbana 23.368,85 8.773,92 40.826,77 72.969,54 1,91 

6 

Alimentos e Bebidas 8.026,48 34.571,10 29.518,53 72.116,11 1,89 7 

Serviços de informação 18.973,62 14.456,06 36.791,05 70.220,73 1,84 8 

Agricultura, silvicultura, exploração 
florestal 12.667,57 2.877,52 22.008,89 37.553,98 0,98 

9 

Transporte, armazenagem e correio 9.859,78 3.804,97 17.195,09 30.859,84 0,81 10 

Pecuária e pesca 8.505,42 3.686,01 15.906,67 28.098,10 0,74 11 

Serviços de manutenção e reparação  7.308,01 1.084,67 12.110,17 20.502,85 0,54 12 

Intermediação financeira e seguros 4.906,73 2.269,30 8.846,52 16.022,55 0,42 13 

Têxteis 2.504,23 3.854,34 5.288,51 11.647,08 0,31 14 

Produtos de madeira, móveis e 
produtos das indústrias diversas 2.444,22 3.440,76 5.421,96 11.306,94 0,30 

15 

Artigos do vestuário, acessórios, 
artefatos de couro e calçados 2.264,61 3.435,69 5.152,25 10.852,55 0,28 

16 

Serviços de alojamento e alimentação 2.613,41 1.959,60 5.280,72 9.853,73 0,26 17 

Produtos químicos - inclusive resina, 
elastômeros, tintas, vernizes e 
preparados diversos 1.705,33 3.095,66 4.512,07 9.313,06 0,24 

18 

Construção 2.877,54 1.114,40 5.227,50 9.219,44 0,24 19 

Jornais, revistas, discos 2.412,86 2.134,73 4.578,89 9.126,48 0,24 20 

Artigos de borracha e plástico 1.934,22 2.178,89 4.080,02 8.193,12 0,21 21 

Outros produtos de minerais não-
metálicos 1.546,31 2.136,86 3.410,35 7.093,53 0,19 

22 

Eletrodomésticos e equipamentos 
eletro-eletrônicos, científicos e 
hospitalares 1.055,40 2.664,09 3.025,67 6.745,16 0,18 

23 

Refino de petróleo e coque 475,98 2.239,78 1.840,47 4.556,22 0,12 24 

Educação e saúde mercantis 1.107,12 461,12 1.969,38 3.537,62 0,09 25 

Defensivos agrícolas 570,01 1.114,95 1.476,98 3.161,94 0,08 26 

Fabricação de aço e derivados 597,25 572,04 1.240,31 2.409,59 0,06 27 

Indústria extrativa mineral 646,48 345,14 1.182,96 2.174,58 0,06 28 

Produtos de metal - exclusive 
máquinas e equipamentos 478,43 459,16 999,42 1.937,01 0,05 

29 

Celulose e produtos de papel 496,34 403,02 961,62 1.860,98 0,05 30 

Outros equipamentos de transporte, 
peças e acessórios para veículos 
automotores 296,49 524,90 745,71 1.567,10 0,04 

31 

Máquinas e equipamentos, inclusive 
manutenção e reparos 212,20 312,81 496,28 1.021,28 0,03 

32 

Álcool 182,60 362,47 399,29 944,36 0,02 33 

Perfumaria, higiene e limpeza 96,28 446,50 359,20 901,98 0,02 34 

Metalurgia de metais não-ferrosos 157,67 218,80 361,94 738,40 0,02 35 

Cimento 61,91 186,32 178,79 427,03 0,01 36 

Produtos farmacêuticos 7,35 50,82 32,02 90,20 0,00 37 

Automóveis, camionetas, utilitários, 
caminhões e ônibus 8,47 19,09 23,35 50,91 0,00 

38 

Produtos do fumo 5,94 0,56 9,66 16,16 0,00 39 

Serviços Domésticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 

TOTAL 1.153.006,56 587.739,38 2.076.676,60 3.817.422,53 100,00   

Fonte: Elaboração própria. 
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Em adição, quando se é analisado o impacto total, ou seja, a resultante dos diretos e 

indiretos, os setores mais impactados são os mesmos de maior impacto indireto. No 

entanto, é válido ressaltar que os setores de serviços prestados às famílias e 

associativos e serviços prestados às empresas representam, respectivamente, 

44,38% e 29,29% do impacto total. Dessa forma, pode-se dizer que devido ao choque 

realizado, o aumento de quase quatro milhões de reais no VA mineiro foi direcionado, 

em sua maioria, para esses dois setores.  

Por fim, estima-se que o impacto no valor adicionado de forma geral, a cada real (R$ 

1) no vetor de choque (efeito sobre a demanda em MG), a Belotur acabou gerando na 

economia mineira um aumento no Valor Adicionado de aproximadamente R$ 0,45, 

visto que R$ 2.640.579,93 foi dado de choque e propiciou um aumento de R$ 

3.817.422,53, ou seja, um aumento relativo de R$ 1.176.842,60.  

 

4.4 Análise dos efeitos sobre a remuneração e o emprego 

 

O modelo de insumo-produto propicia, além dos efeitos já citados, a projeção dos 

impactos provenientes dos desembolsos da Belotur com o Carnaval da capital mineira 

em 2018 sobre a massa salarial, soma de todos os salários pagos aos trabalhadores 

durante o ano. A tabela 5 apresenta o impacto total nos rendimentos na economia 

mineira decorrente dos desembolsos da Belotur. 
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Tabela 5: Impacto na remuneração em reais 

Atividades 
Impacto 

Inicial (R$) 
Impacto 

Direto (R$) 

Impacto 
Indireto 

(R$) 

Impacto 
Total (R$) 

 Part. 
(%) 

Classificação  

Serviços prestados às famílias e 
associativos 582.092,15 117.060,30 244.364,86 943.517,31 44,18 

1 

Serviços prestados às empresas 461.103,30 69.405,33 216.896,99 747.405,63 34,99 2 

Comércio 87.209,03 6.463,48 47.685,23 141.357,74 6,62 3 

Administração pública e seguridade 
social 46.884,46 2.718,89 26.392,01 75.995,36 3,56 

4 

Alimentos e Bebidas 30.381,30 15.675,50 3.188,47 49.245,27 2,31 5 

Serviços de informação 17.022,14 5.506,61 5.062,56 27.591,30 1,29 6 

Eletricidade e gás, água, esgoto e 
limpeza urbana 11.796,87 2.868,14 4.456,62 19.121,64 0,90 

7 

Pecuária e pesca 10.384,41 1.498,07 4.949,69 16.832,16 0,79 8 

Transporte, armazenagem e correio 8.320,69 1.701,57 3.464,81 13.487,07 0,63 9 

Agricultura, silvicultura, exploração 
florestal 7.576,27 1.089,04 3.615,12 12.280,43 0,57 

10 

Serviços imobiliários e aluguel 5.283,47 1.323,48 1.957,06 8.564,01 0,40 11 

Têxteis 4.691,57 1.725,91 1.187,12 7.604,60 0,36 12 

Intermediação financeira e seguros 4.612,46 999,08 1.864,83 7.476,37 0,35 13 

Artigos do vestuário, acessórios, 
artefatos de couro e calçados 4.126,50 1.662,03 900,15 6.688,68 0,31 

14 

Produtos de madeira, móveis e 
produtos das indústrias diversas 3.924,63 1.463,10 973,73 6.361,46 0,30 

15 

Serviços de manutenção e reparação  3.549,16 317,86 1.885,84 5.752,86 0,27 16 

Jornais, revistas, discos 3.210,88 941,54 1.052,12 5.204,53 0,24 17 

Artigos de borracha e plástico 3.152,28 878,79 1.078,49 5.109,55 0,24 18 

Serviços de alojamento e alimentação 3.024,21 898,42 979,34 4.901,97 0,23 19 

Eletrodomésticos e equipamentos 
eletro-eletrônicos, científicos e 
hospitalares 2.843,89 1.221,86 543,93 4.609,68 0,22 

20 

Construção 2.772,30 532,95 1.188,39 4.493,64 0,21 21 

Outros produtos de minerais não-
metálicos 2.745,31 923,65 780,93 4.449,90 0,21 

22 

Produtos químicos - inclusive resina, 
elastômeros, tintas, vernizes e 
preparados diversos 2.393,31 1.113,41 372,61 3.879,34 0,18 

23 

Educação e saúde mercantis 1.808,73 201,12 921,93 2.931,78 0,14 24 

Refino de petróleo e coque 1.724,08 1.030,25 40,25 2.794,58 0,13 25 

Defensivos agrícolas 980,81 488,17 120,82 1.589,81 0,07 26 

Outros equipamentos de transporte, 
peças e acessórios para veículos 
automotores 665,30 235,69 177,40 1.078,40 0,05 

27 

Produtos de metal - exclusive 
máquinas e equipamentos 623,78 187,43 199,88 1.011,09 0,05 

28 

Fabricação de aço e derivados 515,60 178,10 142,04 835,74 0,04 29 

Celulose e produtos de papel 427,81 151,66 113,97 693,44 0,03 30 

Máquinas e equipamentos, inclusive 
manutenção e reparos 372,17 129,59 101,49 603,25 0,03 

31 

Perfumaria, higiene e limpeza 345,63 197,68 16,93 560,23 0,03 32 

Álcool 328,77 124,48 79,66 532,91 0,02 33 

Indústria extrativa mineral 314,93 120,84 74,70 510,47 0,02 34 

Metalurgia de metais não-ferrosos 235,96 76,04 70,47 382,47 0,02 35 

Cimento 160,03 79,14 20,22 259,39 0,01 36 

Produtos farmacêuticos 39,01 23,39 0,83 63,23 0,00 37 

Automóveis, camionetas, utilitários, 
caminhões e ônibus 16,88 9,43 1,05 27,36 0,00 

38 

Produtos do fumo 2,70 0,22 1,46 4,37 0,00 39 

Serviços Domésticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 

TOTAL 1.317.662,80 241.222,21 576.923,99 2.135.809,01 100,00   

Fonte: Elaboração própria. 
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Devido ao desembolso com o Carnaval Belorizontino de 2018, ocorreu um aumento 

direto e indireto nas remunerações no valor de R$ 2.135.809,01, que impactaram na 

renda das famílias mineiras. Os quatro principais setores, de Serviços prestados às 

famílias e associativos, Serviços prestados às empresas, Comércio e Administração 

pública e seguridade social obtiveram o maior incremento na massa salarial, sendo os 

dois primeiros com quantias na casa da centena de milhar e os dois seguintes com 

valores maiores que uma dezena de milhar.  

Ademais, considerando os efeitos na ampliação do emprego, os desembolsos da 

Belotur possibilitaram a criação de 149 empregos na economia mineira. Os setores 

que demandaram maior elevação de postos de trabalho em termos absolutos foram a 

Serviços prestados às famílias e associativos (cerca de 90), o Serviços prestados às 

empresas (cerca de 32) e o Comércio (cerca de 10), como pode ser visto na tabela 6. 

Vale ressaltar, que apenas “Serviços prestados às famílias” e “Serviços prestados às 

empresas” responderam por mais de 80% do total.  
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Tabela 6: Impacto no emprego em postos de trabalho 

Atividades 
 Fator 

trabalho 
(ocupações)  

 
Impacto 
Direto  

 
Impacto 
Indireto  

 Total  
  A% sobre o 

VBP  
 Classificação   

Serviços prestados às famílias e associativos 40 7 43 90 60,1913 1 

Serviços prestados às empresas 14 3 15 32 21,6980 2 

Comércio 5 0 5 10 6,6774 3 

Alimentos e Bebidas 0 1 1 3 1,7022 4 

Agricultura, silvicultura, exploração florestal 1 0 1 2 1,3612 5 

Administração pública e seguridade social 1 0 1 2 1,2605 6 

Pecuária e pesca 1 0 1 2 1,2273 7 

Serviços de manutenção e reparação  1 0 1 1 0,8829 8 

Artigos do vestuário, acessórios, artefatos de 
couro e calçados 0 0 0 1 

0,6262 9 

Serviços de informação 0 0 0 1 0,6182 10 

Têxteis 0 0 0 1 0,5551 11 

Transporte, armazenagem e correio 0 0 0 1 0,4896 12 

Serviços de alojamento e alimentação 0 0 0 1 0,4438 13 

Produtos de madeira, móveis e produtos das 
indústrias diversas 0 0 0 1 

0,3961 14 

Serviços imobiliários e aluguel 0 0 0 0 0,2858 15 

Construção 0 0 0 0 0,2750 16 

Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 0 0 0 0 0,2256 17 

Jornais, revistas, discos 0 0 0 0 0,2103 18 

Outros produtos de minerais não-metálicos 0 0 0 0 0,1364 19 

Artigos de borracha e plástico 0 0 0 0 0,1299 20 

Educação e saúde mercantis 0 0 0 0 0,1107 21 

Eletrodomésticos e equipamentos eletro-
eletrônicos, científicos e hospitalares 0 0 0 0 

0,0907 22 

Produtos  químicos - inclusive resina, elastômeros, 
tintas, vernizes e preparados diversos 0 0 0 0 

0,0830 23 

Intermediação financeira e seguros 0 0 0 0 0,0830 24 

Refino de petróleo e coque 0 0 0 0 0,0538 25 

Produtos de metal - exclusive máquinas e 
equipamentos 0 0 0 0 

0,0378 26 

Defensivos agrícolas 0 0 0 0 0,0287 27 

Outros equipamentos de transporte, peças e 
acessórios para veículos automotores 0 0 0 0 

0,0200 28 

Celulose e produtos de papel 0 0 0 0 0,0186 29 

Álcool 0 0 0 0 0,0175 30 

Perfumaria, higiene e limpeza 0 0 0 0 0,0162 31 

Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção 
e reparos 0 0 0 0 

0,0121 32 

Indústria extrativa mineral 0 0 0 0 0,0116 33 

Fabricação de aço e derivados 0 0 0 0 0,0112 34 

Metalurgia de metais não-ferrosos 0 0 0 0 0,0060 35 

Cimento 0 0 0 0 0,0043 36 

Produtos farmacêuticos 0 0 0 0 0,0014 37 

Automóveis, camionetas, utilitários, caminhões e 
ônibus 0 0 0 0 

0,0004 38 

Produtos do fumo 0 0 0 0 0,0000 39 

Serviços Domésticos 0 0 0 0 0,0000 40 

TOTAL 65 13 71 149 100   

Fonte: Elaboração própria. 
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4.5 Análise dos efeitos sobre os impostos 

 

Assim como nos fatores previamente mencionados, o choque realizado pelos 

desembolsos da Belotur ocasiona efeitos nos impostos, ou seja, devido ao choque 

realizado na demanda final, ocorre um aumento na arrecadação com os impostos em 

cada setor da economia. Como exposto na tabela 7, é perceptível que o impacto direto 

é sentido com mais intensidade nas atividades relacionadas aos Serviços prestados 

às empresas e Serviços prestados às famílias e associativos, representado 

aproximadamente 74% do total. Por outro lado, quando são analisados os impactos 

indiretos provenientes do choque, o destaque fica por conta da atividade de comércio, 

que agora aliado com a atividade dos serviços prestados às empresas, correspondem 

pela maioria do total do impacto indireto ocasionado. Posto isso, em relação ao 

aumento total da arrecadação dos impostos com o choque, pode-se dizer que ela teve 

um acréscimo de R$ 44.819,37.  
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Tabela 7: Impacto na arrecadação de impostos em reais 

Atividades 
Impacto 
Inicial 
(R$) 

Impacto 
Direto 
(R$) 

Impacto 
Indireto 

(R$) 

Impacto 
Total 
(R$) 

 Part. 
(%) 

Classificação  

Serviços prestados às empresas 10.138,16 2.157,75 4.137,11 16.433,02 36,66 1 

Serviços prestados às famílias e associativos 6.314,91 4.539,63 -618,66 10.235,88 22,84 2 

Comércio 3.566,31 227,34 1.987,01 5.780,66 12,90 3 

Serviços de informação 1.649,70 319,37 704,94 2.674,01 5,97 4 

Alimentos e Bebidas 1.544,90 582,95 376,29 2.504,13 5,59 5 

Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 727,31 143,23 308,36 1.178,90 2,63 6 

Transporte, armazenagem e correio 359,21 82,42 140,62 582,24 1,30 7 

Agricultura, silvicultura, exploração florestal 305,90 69,07 120,87 495,83 1,11 8 

Pecuária e pesca 283,93 76,00 100,29 460,23 1,03 9 
Produtos químicos - inclusive resina, elastômeros, tintas, 
vernizes e preparados diversos 242,95 71,28 79,58 393,81 0,88 10 

Refino de petróleo e coque 237,23 38,92 108,37 384,52 0,86 11 
Artigos do vestuário, acessórios, artefatos de couro e 
calçados 199,41 66,64 57,17 323,23 0,72 12 

Serviços imobiliários e aluguel 187,80 34,62 81,99 304,41 0,68 13 

Artigos de borracha e plástico 185,37 45,35 69,75 300,47 0,67 14 
Produtos de madeira, móveis e produtos das indústrias 
diversas 173,45 64,78 42,92 281,15 0,63 15 

Têxteis 173,41 71,79 35,88 281,08 0,63 16 

Administração pública e seguridade social 172,12 113,20 -6,33 278,99 0,62 17 

Intermediação financeira e seguros 153,52 40,18 55,14 248,84 0,56 18 

Outros produtos de minerais não-metálicos 141,33 42,56 45,19 229,08 0,51 19 
Eletrodomésticos e equipamentos eletro-eletrônicos, 
científicos e hospitalares 137,03 55,31 29,78 222,11 0,50 20 

Jornais, revistas, discos 134,44 41,54 41,94 217,91 0,49 21 

Serviços de alojamento e alimentação 101,05 39,88 22,86 163,80 0,37 21 

Defensivos agrícolas 76,88 23,51 24,23 124,62 0,28 23 

Serviços de manutenção e reparação  76,23 16,59 30,74 123,57 0,28 24 

Construção 74,36 24,36 21,82 120,54 0,27 25 

Educação e saúde mercantis 43,70 8,21 18,92 70,84 0,16 26 

Fabricação de aço e derivados 43,23 11,30 15,54 70,07 0,16 27 

Celulose e produtos de papel 38,54 8,03 15,90 62,46 0,14 28 
Outros equipamentos de transporte, peças e acessórios 
para veículos automotores 35,12 11,18 10,62 56,92 0,13 29 

Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 31,11 8,93 10,38 50,43 0,11 30 

Indústria extrativa mineral 23,78 6,40 8,37 38,55 0,09 31 
Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e 
reparos 20,00 6,33 6,09 32,41 0,07 32 

Perfumaria, higiene e limpeza 17,97 9,03 2,12 29,12 0,06 33 

Metalurgia de metais não-ferrosos 15,70 4,38 5,36 25,44 0,06 34 

Álcool 12,35 4,40 3,27 20,02 0,04 35 

Cimento 8,86 3,85 1,65 14,36 0,03 36 

Produtos farmacêuticos 1,71 1,06 0,00 2,77 0,01 37 

Automóveis, camionetas, utilitários, caminhões e ônibus 1,42 0,43 0,46 2,30 0,01 38 

Produtos do fumo 0,39 0,01 0,22 0,62 0,00 39 

Serviços Domésticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 

TOTAL 27.650,79 9.071,81 8.096,76 44.819,37 100,00   

Fonte: Elaboração própria. 
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4.6 Síntese dos efeitos do vetor choque 

 

Por fim, após realizar a análise do vetor choque nas variáveis de produção, valor 

adicionado, remuneração, imposto e emprego, pode-se encontrar um padrão similar, 

visto que os setores de serviços prestados às famílias e associativos e serviços 

prestados às empresas e comércio, se destacaram em todas as áreas estudadas. Os 

dois primeiros setores já eram esperados, dado que o choque se concentra nesses 

setores, e o comércio mostrou-se ser mais impactado pelos desembolsos realizados 

nesse setor. Ademais, o setor de indústria de alimentos e bebidas esteve presentes 

entre os principais em quatro das cinco variáveis de impacto estudadas. Com base 

nisso, a tabela 8 sumariza esses principais setores e seus respectivos impactos 

econômicos. 

Tabela 8: Impacto total do vetor choque nos setores sobre produção, VA, Remuneração, imposto 

e emprego. 

Setores Principais 
Vetor 

choque 

Impacto total 

sobre a 

Produção (R$) 

Impacto total 

sobre o Valor 

Adicionado 

(R$) 

Impacto total 

sobre a 

remuneração 

(R$) 

Impacto 

total sobre 

os 

impostos 

(R$) 

Postos 

de 

Trabalho  

Serviços prestados às famílias e 

associativos 
1.702.248,99 1.704.767,57 1.694.262,15 943.517,31 10.235,88 90 

Serviços prestados às empresas 909.030,22 1.108.058,86 1.118.219,89 747.405,63 16.433,02 32 

Comércio - 111.634,64 275.264,10 141.357,74 5.780,66 10 

Alimentos e Bebidas - 122.611,95 72.116,11 49.245,27 2.504,13 3 

Outros Setores 29.300,72 722.026,80 657.560,29 254.283,06 9.865,67 14 

Total 2.640.579,93 3.769.099,82 3.817.422,53 2.135.809,01 44.819,37 149 

Fonte: Elaboração própria. 

Dessa forma, pode-se inferir por meio da tabela 8, que a participação dos setores 

principais previamente citados é de grande relevância no aquecimento da economia, 

visto que o setor de serviços prestados às famílias e associativos obteve um 

acréscimo econômico na ordem de R$ 1.704.767,57 na produção, R$ 1.694.262,15 

no valor adicionado, R$ 943.517,31 na renda e R$ 10.235,88 nos impostos 

arrecadados, representando cerca de 45% do total, o setor de serviços prestados às 

empresas alcançou um impacto econômico nos multiplicadores de produção R$ 

1.108.058,86, de valor adicionado R$ 1.118.219,89, de renda R$ 747.405,63 e de 

impostos arrecadados R$ 16.433,02 ou seja, aproximadamente 31% do total. Esses 
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dois setores mencionados tiveram grande representatividade, no entanto, setores 

como o do comércio e alimentos e bebidas também se destacaram como importantes 

na análise do choque, representando juntos aproximadamente 8% do total. 
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Considerações Finais 

 

O objetivo desse trabalho consistiu em construir uma estimativa dos impactos 

econômicos do Carnaval de Belo Horizonte com base em um determinado vetor 

choque, o qual consiste nos desembolsos realizados pela Empresa Municipal de 

Turismo de Belo Horizonte (BELOTUR) em 2018. Dessa forma, com o intuito de 

balizar o cumprimento desse alvo, foram necessários alguns passos.  

O primeiro passo foi identificar, através de uma análise da literatura disponível, o papel 

do turismo como engrenagem da economia e mais especificamente a importância de 

eventos de grande porte, como o Carnaval, para que tal. Assim, para que fosse 

respondido o questionamento de se seria o carnaval de Belo Horizonte um gerador de 

emprego e renda de grande relevância para o Estado, foi necessário iniciar uma 

análise quantitativa.  

Esse exame iniciou-se com a mensuração dos desembolsos realizados pela Belotur 

com o Carnaval de Belo Horizonte no ano de 2018, os quais foram categorizados de 

acordo com os padrões estabelecidos pelo Concla, para que então pudessem ser 

inseridos na Matriz Insumo-Produto como um choque que traria os efeitos econômicos 

provenientes de seu acontecimento.  

Dessa forma, como é visível nas tabelas presentes no a análise de resultados do 

trabalho, é possível afirmar que o retorno econômico dos desembolsos realizados pela 

Belotur com carnaval de Belo Horizonte é positivo, uma vez que com um desembolso 

de R$ 2.640.579,93, o impacto econômico nos multiplicadores analisados foi de R$ 

3.769.099,82 para a produção, R$ 3.817.422,53 no valor adicionado,  R$ 2.135.809,01 

para a renda e R$44.819,37 para os impostos arrecadados, ou seja, um retorno 

extrapola em grande quantidade o valor gasto. Além disso, devido ao evento, a 

economia ainda foi impulsionada com a abertura de 149 postos de trabalho dentro do 

estado de Minas Gerais.   

Posto isso, com base nos resultados encontrados com a análise dos impactos 

econômicos dos desembolsos da Belotur com a festividade carnavalesca belorizontina 

em 2018, foram identificados como setores principais para análise do choque o de 

serviços prestados às famílias e associativos, serviços prestados às empresas, 
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comércio e alimentos e bebidas. Ademais, é valido ressaltar, que o setor do comércio, 

obteve a maior parte do impacto econômico em relação aos setores que não passaram 

diretamente pelo vetor choque. Outrossim, os quatro setores citados foram 

identificados como importantes devido a sua grande influência positiva sofrida pela 

aplicação do vetor choque.  

No entanto, além destes, é de suma importância a presença de setores que também 

tiveram uma contribuição relativamente importante para em determinadas áreas. Em 

relação à produção houve contribuição nos serviços imobiliários e aluguel, em relação 

ao valor adicionado, destaca-se, além dos principais mencionados anteriormente, o 

setor de serviços imobiliários e aluguel e administração pública. Ademais, em relação 

à renda, há, assim como no valor adicionado, relativo destaque do setor de 

administração pública e seguridade social. Por fim, em relação aos impostos 

arrecadados é prudente mencionar a relevância do acréscimo gerado no setor de 

serviços de informação. 

Em adição, faz-se válido mencionar que a tese em questão trabalhou com algumas 

limitações durante sua confecção. Dentre essas limitações, pode-se dizer que uma 

delas é devido ao fato da Matriz Insumo-Produto considerar a economia do estado de 

Minas Gerais como um todo, os efeitos relativos do aumento da demanda devido ao 

choque e os demais efeitos multiplicadores tiveram um aumento percentual pequeno 

devido ao elevado valor da economia mineira e o evento estar concentrado na cidade 

de Belo Horizonte, no entanto, isso não impediu que os efeitos demonstrassem-se 

elevados e relevantes.  

Ademais, é válido destacar que os desembolsos analisados nesse trabalho foram 

apenas os realizados pela Belotur, ou seja, o real investimento no carnaval é maior 

quando considerados os desembolsos privados, e consequentemente seria maior 

também o seu impacto na economia e seus inúmeros setores e também os impactos 

causados pelos turistas em seus gastos realizados no período carnavalesco, o que 

necessita um amplo número de informações de gastos por setores econômicos. 

Em última análise, pode-se citar como uma possível evolução da pesquisa em 

questão, a busca de uma destinação social dos benefícios econômicos provenientes 

do Carnaval de Belo Horizonte, uma vez que o mesmo iniciou seu crescimento com 

base em manifestações populares e atingiu sua atual proporção graças ao povo, 
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sendo então justo que parte desse impacto econômico proporcionado pelo evento 

gere benefícios para a população.  
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Anexos 

 

CARNAVAL BH 2018 - CONTRATAÇÕES PARA O EVENTO 

 
    

CONTRATADOS E PAGOS DIRETAMENTE PELA BELOTUR 

Categoria Contratado Descrição 
 Fonte de 
Recursos  

 Valor  

EVENTO DE 
LANÇAMENTO DO 

CARNAVAL - ELEIÇÃO 
DA CORTE MOMESCA 

LIBERTY SEGUROS 
S.A. 

Seguro de vida da Corte 
Momesca 

 Patrocínio  
                       
1.310,72  

GEOVANE MAURO DE 
ARAUJO 

Serviço de Figurino da Corte 
Momesca 

 Patrocínio  
                     
12.000,00  

ANTONIO DE PADUA 
CARDOSO 

Premiação Rei  Patrocínio  
                     
12.000,00  

MARIA LUIZA SIQUEIRA 
DE CARVALHO 

Premiação Rainha  Patrocínio  
                     
12.000,00  

ANDREIA DE OLIVEIRA 
MARQUES 

Premiação Princesa  Patrocínio  
                       
9.000,00  

SUBTOTAL 
                     
46.310,72  

SUBVENÇÕES 
AGREMIAÇÕES 

  
Subvenção à Escola de 
Samba 

 Patrocínio  
                     
75.000,00  

  
Subvenção à Escola de 
Samba 

 Patrocínio  
                     
75.000,00  

  
Subvenção à Escola de 
Samba 

 Patrocínio  
                     
75.000,00  

  
Subvenção à Escola de 
Samba 

 Patrocínio  
                     
75.000,00  

  Subvenção à Bloco Caricato  Patrocínio  
                     
37.500,00  

  Subvenção à Bloco Caricato  Patrocínio  
                     
37.500,00  

  Subvenção à Bloco Caricato  Patrocínio  
                     
37.500,00  

  Subvenção à Bloco Caricato  Patrocínio  
                     
37.500,00  

  Subvenção à Bloco Caricato  Patrocínio  
                     
37.500,00  

  Subvenção à Bloco Caricato  Patrocínio  
                     
37.500,00  

  Subvenção à Bloco Caricato  Patrocínio  
                     
37.500,00  

  Subvenção à Bloco Caricato  Patrocínio  
                     
37.500,00  

  Subvenção à Bloco Caricato  Patrocínio  
                     
37.500,00  

  Subvenção à Bloco Caricato  Patrocínio  
                     
37.500,00  

  
Subvenção à Escola de 
Samba 

 Patrocínio  
                     
75.000,00  

  
Subvenção à Escola de 
Samba 

 Patrocínio  
                     
37.500,00  

SUBTOTAL 
                  
787.500,00  

PREMIAÇÃO 
AGREMIAÇÕES 

  
Premiação à Escola de 
Samba 

 Patrocínio  
                     
50.000,00  

  
Premiação à Escola de 
Samba 

 Patrocínio  
                     
25.000,00  

  
Premiação à Escola de 
Samba 

 Patrocínio  
                     
12.500,00  

  Premiação à Bloco Caricato  Patrocínio  
                     
14.583,33  

  Premiação à Bloco Caricato  Patrocínio  
                     
14.583,33  

  Premiação à Bloco Caricato  Patrocínio  
                     
14.583,33  

    
                  
131.249,99  
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INFRAESTRUTURA E 
OUTROS SERVIÇOS 

PARA O EVENTO 

LOCAFLEX  EIRELI 
Produção e organização do 
evento "Carnaval BH 2018" 

 Patrocínio  
                  
600.000,00  

ARTEFESTA 
INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA - ME 

Serviços de Atividades 
Infantis 

 Patrocínio  
                     
15.999,00  

LOCABET MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA. 
– ME 

Serviços de Jurados  Patrocínio  
                     
82.589,00  

DESPESAS DE 
PRONTO PAGAMENTO 

Despesas de Pronto 
Pagamento 

 Patrocínio  
                     
14.559,42  

TELEFÔNICA DATA S/A Serviço de banco de dados  Patrocínio  
                     
16.000,00  

AMÉRICA BLINDAGEM 
LTDA. - ME 

Equipamento de Segurança - 
Guarda Municipal 

 Patrocínio  
                     
15.990,00  

INSTITUTO GENESE - 
PESQUISA SOCIAL E 
DE MERCADO LTDA. - 
ME 

Pesquisa Social  Patrocínio  
                     
57.200,00  

FACTO TURISMO 
EIRELI - ME 

Carnavalia  Patrocínio  
                           
888,85  

FACTO TURISMO 
EIRELI - ME 

Carnavalia  Patrocínio  
                             
50,59  

FACTO TURISMO 
EIRELI - ME 

Carnavalia  Patrocínio  
                           
740,57  

FACTO TURISMO 
EIRELI - ME 

Carnavalia  Patrocínio  
                       
1.561,21  

FIPE 
Pesquisa (AINDA NÃO FOI 
EMPENHADO) 

 Patrocínio  
                  
150.000,00  

SUBTOTAL 
                  
955.578,64  

PATROCÍNIO À 
BLOCOS DE RUA 

edital 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 
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  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 
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  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  10.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  5.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  7.000,00 

  Patrocínio a bloco de rua  Patrocínio  3.000,00 

SUBTOTAL 
                  
486.000,00  

SHOWS ARTÍSTICOS 
edital 

  Show de artista - Local  Patrocínio  3.500,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Local  Patrocínio  3.500,00 

  Show de artista - Local  Patrocínio  3.500,00 

  Show de artista - Local  Patrocínio  3.500,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  14.000,00 

  Show de artista - Local  Patrocínio  3.500,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Local  Patrocínio  3.500,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  17.500,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Local  Patrocínio  3.500,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  14.000,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Local  Patrocínio  3.500,00 

  Show de artista - Local  Patrocínio  3.500,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  14.000,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Local  Patrocínio  3.500,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Local  Patrocínio  3.500,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  14.000,00 

  Show de artista - Local  Patrocínio  3.500,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  7.000,00 

  Show de artista - Regional  Patrocínio  14.000,00 

edital 
                  
248.500,00  

REMANEJAMENTO      Patrocínio    

SUBTOTAL       
                                    
-    
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TOTAL        
     2.655.139,35  

Fonte:  Sistema Orçamentário e Financeiro/PBH - SOF 

             Coordenação de Controle Geral - CCG 

 


