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1. Sumário Executivo

Um dos objetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS) do Rio, por meio da
Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SUBDEI), é
fazer análises e estudos sobre a economia carioca, para poder subsidiar a
alta gestão na elaboração de políticas públicas. Todo esse material se
encontra disponível no Observatório Econômico do Rio, um portal
elaborado pela SMDEIS com dados e análises sobre a economia carioca.
Nesse sentido, o presente Estudo Especial da SUBDEI/SMDEIS “Economia
do Carnaval do Rio” procura mostrar alguns dados econômicos da
principal manifestação cultural e mais importante evento turístico do Rio,
com as centenas de blocos e os desfiles das Escolas de Samba,
considerados por muitos como o “maior espetáculo da terra”. Afinal de
contas, segundo Bulhões e Balassiano (2021), “Carnaval também é
desenvolvimento econômico!”.

Começando pelos impactos do Carnaval na Economia do Rio, que são
todas as movimentações econômicas, em diferentes setores da economia,
relacionadas ao evento. Vale frisar que neste momento não estamos
falando apenas de arrecadação de impostos, mas sim de movimentação
econômica. Por exemplo, se um turista vem para o Rio no Carnaval, ele fica
em um hotel, vai à bares e restaurantes, em pontos turísticos, faz compras
em lojas, utiliza transportes para deslocamentos, assiste aos desfiles no
Sambódromo, entre outras atividades. Ou seja, todas essas
movimentações, feitas pelos turistas e algumas também pelos cariocas,
movimentam a economia nesse período, gerando também arrecadação
de impostos.
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De acordo com a FGV (2018), em relação aos impactos do turismo durante
o Carnaval, há impactos diretos, a quem o turista paga diretamente; além
dos indiretos, como salários e fornecedores. Entre os impactos diretos, há
itens como hospedagem, alimentação e bebidas, transporte local, passeios
e atrativos e compras. Sobre os impactos indiretos, indústria fornecedora
de insumos, treinamento, imobiliário, hospitais, entretenimento e logística.
Além disso, também há impactos operacionais do evento na economia do
Rio. Entre os impactos diretos, gastos com produção; palco, montagem do
evento e artistas; equipamento de som. E, entre os impactos indiretos,
energia, imobiliário; artistas; entre outros.

Diante disso, com dados públicos divulgados pela RIOTUR, o Carnaval no
Rio movimentou R$ 4 bilhões em 2020, com um forte crescimento ao
longo dos últimos dez anos, tendo atraído 2,1 milhões de turistas. 

A Seção 4 é sobre o impacto do Carnaval na arrecadação do Imposto
Sobre Serviços (ISS), que é o imposto municipal que incide sobre os
serviços, que correspondem a 86% da economia carioca. Um equívoco que
geralmente ocorre é quando se comenta que a arrecadação municipal de
imposto não aumenta durante o mês do Carnaval, logo o evento não teria
grande impacto na economia. É importante frisar que este raciocínio não
está correto. O erro deste tipo de pensamento está no fato de que não
devemos olhar para a arrecadação total de ISS, mas sim para a
arrecadação de setores específicos ligados ao Carnaval - como os
relacionados ao turismo, por exemplo. Sob esse olhar, é incontestável a
importância do Carnaval para a arrecadação de impostos municipais.
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Quando observado o período entre 2011 e 2019, nota-se que a arrecadação
de ISS de Serviços Relativos à Hospedagem, Turismo, Viagens e
Congêneres foi de R$ 16,7 milhões, em média, ao longo do Carnaval, contra
R$ 13,5 milhões na média dos demais onze meses do ano. Isso significa
que a arrecadação de ISS de Serviços Relativos à Hospedagem, Turismo,
Viagens e Congêneres foi 23,8% maior no Carnaval do que nos demais
meses do ano. Um ponto importante é que a arrecadação de ISS desse
grupo ligado ao turismo é maior no Carnaval do que no Réveillon, o
segundo evento turístico mais importante do Rio. Em média, entre 2011 e
2019, a arrecadação municipal de serviços relativos à hospedagem,
turismo, viagens e congêneres no Carnaval foi 19,5% maior do que em
dezembro, com o Réveillon. Ao se incluir os dados de 2020, a diferença fica
maior ainda, já que ocorreu o Carnaval naquele ano, e os demais meses
foram impactados negativamente pela crise sanitária e seus efeitos na
economia.

Ao se olhar a taxa de variação da arrecadação de ISS de Serviços Relativos
à Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres em cada ano, na
comparação com o Carnaval do ano anterior, observa-se que em
praticamente todo o período houve um crescimento entre um Carnaval e
outro, com exceção de 2021, em função da não realização do evento. Em
média, entre 2012 e 2020, a taxa de variação em comparação com o
Carnaval do ano anterior da arrecadação de ISS de Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres foi de 2,6%, ao ano, contra
uma queda de mais de 50% (-53,2%) em 2021. 
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Em uma análise da arrecadação de ISS do somatório de três grupos que
têm grande relação com o Carnaval (serviços relativos à hospedagem,
turismo, viagens e congêneres; serviços de diversões, lazer,
entretenimento e congêneres; e serviços de artistas, atletas, modelos e
manequins), verifica-se que a arrecadação de ISS desse grupo é maior no
Carnaval (R$ 25,8 milhões, em média), contra R$ 21,0 milhões na média
dos demais onze meses do ano. A arrecadação de ISS desse grupo foi
23,0% maior no Carnaval do que nos demais meses do ano, na média do
período 2011-19. A arrecadação de ISS desse grupo também é maior no
Carnaval do que no Réveillon. Em média, entre 2011 e 2019, a arrecadação
municipal de serviços relativos à hospedagem, turismo, lazer e artistas no
Carnaval foi 16,8% maior do que em dezembro. Ao se incluir os dados de
2020, a diferença também fica ainda maior. Em média, entre 2012 e 2020, a
taxa de variação em comparação com o Carnaval anterior da arrecadação
de ISS de Serviços Relativos à Hospedagem, Turismo, Viagens e
Congêneres; Serviços de Diversões, Lazer, Entretenimento e Congêneres; e
Serviços de Artistas, Atletas, Modelos e Manequins foi de 2,0%, ao ano,
contra uma queda de quase 60% (-57,4%) em 2021. 

A Seção 5 aborda o impacto do Carnaval na arrecadação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o imposto estadual. O foco
nessa parte sobre o ICMS está no imposto referente aos setores de
Alojamento e Alimentação, que são hotéis, pousadas, bares e restaurantes,
sendo o grupo com maior relação com o Carnaval, cuja fonte dos dados é
Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ). Como
cerca de metade do PIB fluminense é da capital do Estado, e cerca de 40%
da arrecadação de ICMS no Estado é oriunda da cidade do Rio, essa
análise pode ser uma boa proxy para o Município do Rio. Ao se verificar as
taxas de crescimento do setor de alojamento e alimentação, sempre na
comparação com o Carnaval do ano anterior, observamos que, em média,
entre 2012 e 2020, a arrecadação de ICMS de alojamento e alimentação no
Estado do Rio de Janeiro apresentou uma alta de 4,2%, contra a queda de
28,5% em 2021, devido à crise do coronavírus, que impediu a realização do
Carnaval 2021. 
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Em uma estimativa¹ da arrecadação de ICMS de alojamento e
alimentação no Município do Rio de Janeiro no Carnaval de cada ano,
observamos que, em média, entre 2012 e 2020, a arrecadação estimada de
ICMS de alojamento e alimentação no Município do Rio de Janeiro no
Carnaval cresceu 1,0%, sempre em comparação com o Carnaval do ano
anterior. Já em 2021, sem o Carnaval, a queda foi de 26,1%, devido à crise
sanitária que não permitiu a realização do evento. 

Ao se olhar para os trabalhos do Carnaval, segundo dados da RIOTUR, há
20 mil trabalhadores do Carnaval em apenas um dia de desfile do
Sambódromo. Vale frisar que se trata de uma estimativa conservadora,
visto que foram considerados como fonte primária somente as credenciais
concedidas pela RIOTUR para os trabalhadores. Além destes, há por
exemplo o pessoal que trabalha nos “meeting points” dos camarotes, em
diversos hotéis e clubes da cidade; os motoristas de ônibus e van que
fazem diversas vezes o percurso entre esses pontos de encontro e o
Sambódromo durante a noite e a madrugada; os trabalhadores informais,
ambulantes, entre diversos outros exemplo. E os desfilantes, que somente
em 2020 no Grupo Especial foram 41,1 mil nos desfiles das treze Escolas de
Samba que passaram pelo Sambódromo. Isso representa, em média, 3,2
mil desfilantes, por escola. Ou seja, com seis desfiles por dia, são quase 20
mil desfilantes, que também podem ser considerados trabalhadores
artistas do Carnaval. 

Desses 20 mil trabalhadores do Carnaval no Sambódromo, 65,2% são
prestadores de serviços de alimentação, buffet, produção de eventos,
organização dos camarotes, empresas de turismo receptivo, agência de
viagens, segurança, segurança contra incêndio, limpeza, transportadoras e
outras empresas prestadoras serviços. Em segundo lugar, com 22,1%, os
órgãos públicos dos três níveis de Governo (Municipal, Estadual e Federal),
incluindo a RIOTUR, empresa de Turismo do Município do Rio. E, por fim, a
imprensa é responsável por 12,7% dos trabalhadores do Carnaval no
Sambódromo.

¹  O peso da arrecadação do Município do Rio na arrecadação total do Estado do RJ no Carnaval
de cada ano foi utilizado como hipótese para estimar os valores da arrecadação de ICMS de
alojamento e alimentação na cidade do Rio.
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Além destes, há mais de 18 mil servidores da Prefeitura do Rio trabalhando
na cidade durante o evento, sendo a maior parte (42,7%) da Comlurb, e 1/3
da Guarda Municipal. Há, também, 10 mil ambulantes licenciados pela
Prefeitura. Ou seja, considerando todas as fontes de dados (GTT “Carnaval
de Dados” para os servidores da Administração Municipal envolvidos no
Carnaval e para os ambulantes licenciados pela Prefeitura, e as credenciais
da RIOTUR para os trabalhadores no Sambódromo), são 45 mil
trabalhadores envolvidos diretamente no evento Carnaval. E ficam de fora
os demais trabalhadores do Carnaval que não estão no Sambódromo, mas
estão prestando serviços relacionados ao desfile.

Em algumas comparações entre as pessoas envolvidas com o Carnaval,
seja público, artistas desfilantes ou trabalhadores, em comparação com a
população das cidades brasileiras, temos que há ao menos 100 mil pessoas
presentes - entre artistas, trabalhadores e público - em um único dia de
desfile das Escolas de Samba, o que supera a quantidade de habitantes de
94% das cidades brasileiras. O total de desfilantes nas quatro noites de
desfiles das Escolas de Samba (Grupo Especial e Grupo de Acesso- Série
Ouro) é superior a população de 92% das cidades do Brasil. O público de
um dia de desfile das Escolas de Samba é maior do que a população de
90% das cidades brasileiras. Todos os trabalhadores do “evento Carnaval”
(trabalhadores no Sambódromo, servidores municipais e ambulantes
licenciados) formam um contingente maior do que a população de 86%
dos municípios brasileiros. O total de trabalhadores de um dia de desfile
das Escolas de Samba é maior do que a população de 68% das cidades
brasileiras. O total de desfilantes de um dia de desfile das Escolas de
Samba é superior a população de 66% dos municípios do Brasil. O
contingente de servidores públicos municipais envolvidos com o Carnaval
é maior do que a população de 65% das cidades do Brasil. O total de
ambulantes licenciados pela Prefeitura para trabalharem nos blocos de
rua é maior do que a população de 44% das cidades brasileiras. E o
contingente de garis da COMLURB que trabalham no Carnaval do Rio é
superior a população de 36% dos municípios brasileiros.
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Em resumo, esses dados do impacto econômico, arrecadação de impostos
municipais e estaduais e postos de trabalhos são importantes para
reafirmarmos a importância do Carnaval para a economia carioca. Os
méritos em termos de cultura e história são amplamente conhecidos e
documentados. Mas vale frisar também que o Carnaval do Rio movimenta
a economia carioca em R$ 4 bilhões; que a arrecadação do imposto
municipal de ISS de serviços relacionados ao Carnaval foi 23,0% maior em
fevereiro do que nos demais meses do ano, na média do período 2011-19; E,
segundo dados da RIOTUR, há 20 mil trabalhadores do Carnaval em
apenas um dia de desfile do Sambódromo, entre prestadores de serviços,
funcionários de órgãos públicos dos três níveis de Governo, das Escolas de
Samba e das ligas, além da imprensa. E no total há, também, 45 mil
trabalhadores (servidores públicos, trabalhadores no Sambódromo e
ambulantes licenciados) trabalhando na parte operacional do evento,
além dos 70 mil artistas desfilantes. Esses dados todos mostram que
“Carnaval também é desenvolvimento econômico!”.

2. Introdução

O Carnaval pode ser analisado sob diversas óticas. Carnaval é cultura,
Carnaval é festa, Carnaval é entretenimento, Carnaval é turismo, e sim,
Carnaval também é economia! No Rio de Janeiro, há centenas de blocos
nas ruas, atingindo milhões de pessoas; e os desfiles das escolas de samba,
considerado por muitos como “o maior espetáculo da terra”, com
impactos bilionários na economia carioca!

Nesse contexto, o presente Estudo Especial “Economia do Carnaval do
Rio” procura olhar, sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico, a
principal manifestação cultural do Rio de Janeiro, e uma das principais do
Brasil, que é o Carnaval. Segundo Bulhões e Balassiano (2021), “Carnaval
também é desenvolvimento econômico!”.
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Vale frisar que o objeto desse Estudo Especial é analisar o “evento
Carnaval”, sob o ponto de vista econômico, e não analisar toda a estrutura
da cadeia produtiva do Carnaval carioca, que movimenta a economia
praticamente durante o ano inteiro. Segundo Balassiano (2020), “para
aqueles menos acostumados com o ‘mundo do samba’, podem pensar que
o Carnaval acontece somente em fevereiro (ou março, dependendo do
ano). Mas não, durante o ano inteiro ocorrem etapas e eventos que
chegam, finalmente no ápice, que é o desfile na Marquês de Sapucaí.
Durante o ano inteiro, milhares de ferreiros, costureiras, artistas plásticos,
pessoal da faxina, segurança, carnavalescos, cantores, entre diversas outras
funções, trabalham nos barracões e quadras das escolas de samba. Na
etapa inicial, da concepção do enredo, com historiadores, jornalistas, até a
confecção prática das fantasias e carros alegóricos, muito dinheiro é
movimentado e emprego gerado por esse importante setor da economia”.

Com dados de diversas fontes oficiais (Prefeitura do Rio, RIOTUR, SMFP-Rio,
SEFAZ-RJ, FGV, entre outras), o presente texto mostra dados e números,
confirmando a importância do Carnaval para a economia do Rio. Após essa
breve introdução, a seção três é referente aos impactos do Carnaval na
economia do Rio; a seção quatro é sobre o impacto do Carnaval na
arrecadação do imposto municipal de serviços (ISS); a quinta seção cita o
imposto estadual de circulação de mercadorias e serviços (ICMS); a sexta
seção é sobre os trabalhadores do Carnaval; e, por fim, as conclusões. 
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   Sobre a arrecadação de impostos municipais (ISS), ver a Seção 4 do presente Estudo
Especial, e sobre o ICMS, ver a Seção 5.
   Conversão do Dólar para o Real na taxa média do câmbio no mês do Carnaval.

A presente Seção analisa os impactos do Carnaval na Economia do Rio,
que são todas as movimentações econômicas, em diferentes setores da
economia, com relação com o evento. Nesta análise, não estamos falando
apenas de arrecadação de impostos, mas sim de movimentação
econômica. Por exemplo, se um turista vem para o Rio no Carnaval, ele
ficará em um hotel, irá a bares e restaurantes, pontos turísticos, fazer
compras em lojas, utilizar transportes para os deslocamentos, assistir aos
desfiles no Sambódromo, entre outras atividades. Ou seja, todas essas
movimentações, feitas pelos turistas e pelos cariocas, movimentam a
economia nesse período, também gerando arrecadação de impostos².

De acordo com a FGV (2018), sobre os impactos do turismo durante o
Carnaval, há impactos diretos, a quem o turista paga diretamente; e os
indiretos, como salários e fornecedores. Entre os impactos diretos, há itens
como hospedagem, alimentação e bebidas, transporte local, passeios e
atrativos e compras. Sobre os impactos indiretos, indústria fornecedora de
insumos, treinamento, imobiliário, hospitais, entretenimento e logística.
Além disso, também há impactos operacionais do evento na economia do
Rio. Entre os impactos diretos, gastos com produção; palco, montagem do
evento e artistas; equipamento de som. E, entre os impactos indiretos,
energia, imobiliário; artistas; entre outros.

Diante disso, com dados públicos divulgados pela RIOTUR, o Gráfico 1
mostra a evolução da movimentação na economia do Rio com o Carnaval
entre 2011 e 2020. Os dados foram todos deflacionados, pelo IPCA-RJ, com
preços de 2020, e, nos anos em que a movimentação econômica foi
informada em Dólar, foi feita a conversão para o Real. Ou seja, segundo
esses dados, o Carnaval carioca movimenta R$ 4,0 bilhões na economia!

3

2

3. Impactos do Carnaval na Economia do Rio

3
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O Gráfico 2 mostra as taxas de variação entre um Carnaval e outro. Pelo
Gráfico 2, observa-se que os anos de 2014 e 2016 foram os que
apresentaram as maiores taxas de crescimento dessa série histórica,
justamente os anos dos mega-eventos esportivos que o Brasil sediou. Em
2014, houve a Copa do Mundo de Futebol, com o Rio sendo a cidade-sede
de inúmeras partidas, inclusive da final. E em 2016, quando ocorreram os
Jogos Olímpicos Rio 2016.



Já o Gráfico 3 mostra a evolução do número de turistas ao longo dos
últimos dez Carnavais, também com dados públicos divulgados pela
RIOTUR.
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7

   O Brasil passou por uma forte recessão econômica entre o segundo trimestre de 2014 e o
quarto trimestre de 2016, segundo o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos - CODACE.
Sobre a recessão brasileira, ver Balassiano (2017, 2018) e Balassiano e Pessôa (2021).
   https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/Carnaval/2020/noticia/2019/08/30/crivella-bate-o-
martelo-e-diz-que-escolas-de-samba-nao-terao-subsidios-da-prefeitura-no-Carnaval-de-
2020.ghtml

4

Um ponto interessante na análise dos dados é mostrar a força do
Carnaval do Rio, pois mesmo em momentos de crise econômica do país,
ou em que o Poder Público Municipal cortou as subvenções para as
Escolas de Samba, tanto a movimentação econômica quanto o número
de turistas ou mantiveram seus níveis, ou chegaram, inclusive, a
apresentar crescimento.

4

5

5

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2020/noticia/2019/08/30/crivella-bate-o-martelo-e-diz-que-escolas-de-samba-nao-terao-subsidios-da-prefeitura-no-carnaval-de-2020.ghtml


Em um exercício contrafactual, ou seja, sobre uma situação ou evento
que não aconteceu, mas poderia ter acontecido, sobre o Carnaval 2021,
segundo o artigo “Este ano não vai ser igual àquele que passou”,
publicado no Blog do IBRE em 2021 por Claudio Considera e Juliana
Trece, “o impacto total do Carnaval 2021 poderia ser de até R$ 5,5 bilhões,
caso não houvesse a pandemia”. Mas, como ressaltaram os autores, “Vale
frisar mais uma vez que a não realização do Carnaval foi a medida mais
acertada a ser tomada, em função da crise do coronavírus”.
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6

   Segundo Considera e Trece (2021), “Considerando como hipóteses que, para o Carnaval 2021,
haveria a mesma proporção entre turistas estrangeiros e brasileiros e os mesmos gastos (a preços de
2020, com a inflação acumulada do período) e tempos de permanência de 2018, e também supondo
que a quantidade de turistas em 2021, caso não houvesse a pandemia, seria a mesma de 2020, o Rio
receberia pouco mais de 250 mil turistas estrangeiros e 1,8 milhão de turistas brasileiros no Carnaval.
Com isso, todos esses turistas gastariam mais de R$ 650 milhões por dia, sendo R$ 90 milhões dos
estrangeiros e R$ 565 milhões dos brasileiros. Durante os dias de permanência, os turistas
estrangeiros gastariam perto de R$ 700 milhões e os turistas brasileiros, R$ 3,7 bilhões, totalizando
R$ 4,4 bilhões somente dos gastos com turistas, o que equivale a 1,1% do PIB carioca. Considerando
que o impacto econômico total é de turistas e de não turistas também, o impacto total do Carnaval
2021 poderia ser de até 5,5 bilhões (R$ 4,4 bilhões decorrente dos turistas e pouco mais de R$ 1 bilhão
do impacto dos cariocas, pessoas da Região Metropolitana do Rio e gastos operacionais), caso não
houvesse a pandemia, o que aumentaria para 1,4% do PIB carioca. Pode parecer pouco, em
proporção do PIB, mas é um número bastante considerável. Só como exemplo, o Bolsa Família tem
um peso próximo de 0,5% do PIB, e tem grande importância e relevância no país”.

6

A presente seção aborda o impacto do Carnaval na arrecadação do
Imposto Sobre Serviços (ISS) - imposto municipal que incide sobre serviços
e que corresponde a 86% da economia carioca.

4. Impacto do Carnaval na Arrecadação de ISS
4.1 Arrecadação de Serviços Relativos à Hospedagem, Turismo,
Viagens e Congêneres



Um equívoco muitas vezes cometido ocorre quando se diz que a
arrecadação municipal não aumentaria ao longo do mês do Carnaval, e
que, dessa forma, o evento não teria grande impacto econômico. É
importante frisar que este argumento não está correto, visto que não
devemos olhar para a arrecadação total de ISS, mas sim para a
arrecadação de setores específicos ligados ao Carnaval, como os
relacionados ao turismo. Sob esse olhar, os números são incontestáveis
quanto a importância do Carnaval para a arrecadação de impostos
municipais.

O Gráfico 4 mostra a arrecadação de ISS de Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres, mês a mês, numa média
entre 2011 e 2019, com dados deflacionados pelo IPCA-RJ, em preços de
dezembro de 2020, com dados da Secretaria Municipal de Fazenda e
Planejamento (SMFP) do Rio. Pelo Gráfico 4, observa-se que a
arrecadação de ISS desse grupo foi maior no mês do Carnaval (fevereiro,
em praticamente todos os anos), sendo de R$ 16,7 milhões, em média,
contra R$ 13,5 milhões na média dos demais onze meses do ano.

Um ponto importante é que a arrecadação de ISS desse grupo ligado ao
turismo foi maior no Carnaval do que no Réveillon, segundo evento
turístico mais importante do Rio. Em média, entre 2011 e 2019, a
arrecadação municipal de serviços relativos à hospedagem, turismo,
viagens e congêneres no Carnaval foi de R$ 16,7 milhões contra R$ 14,0
milhões no Réveillon.
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   Todos os dados dessa seção são deflacionados pelo IPCA-RJ, com preços de dezembro de 2020.
   O Carnaval só não foi em fevereiro em 2011 e 2019, que foi entre 04/03/11 - 08/03/11 e 01/03/19 -
05/03/19. Em 2014, o Carnaval foi entre o final de fevereiro e começo de março: 28/02/14 – 04/03/14.
   Vale ressaltar que o objetivo não é fazer uma comparação entre o Carnaval e Réveillon, dado que
ambos os eventos são muito importantes para o Rio, não somente para a economia. O objetivo é
colocar os dados do Carnaval em perspectiva aos do Réveillon. Nesta seção há mais informações
sobre isso.

7

8

7

8

9

9
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No Gráfico 4 optou-se por fazer a média entre 2011 e 2019, e excluir o ano
de 2020, por se tratar do primeiro ano da pandemia do coronavírus. Em
2020, houve o Carnaval, pois a pandemia chegou no Brasil e no Rio
somente após o Evento, em meados de março, mesmo período em que
a OMS decretou a pandemia mundial. Com isso, o Gráfico 4 mostra um
resultado mais realístico, sem os impactos da crise sanitária.

O Gráfico 5 mostra a arrecadação de ISS de Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres, mês a mês, numa média
entre 2011 e 2020. Vale ressaltar que, em 2020, houve uma forte
arrecadação desse grupo no período pré-pandemia, com uma queda
brusca nos meses de crise sanitária, já que o setor de turismo foi um dos
mais afetados pela crise econômica decorrente da questão sanitária. Ou
seja, os três primeiros meses do ano incorporaram, na média, altas
arrecadações também de 2020, e nos demais meses do ano, a
arrecadação impactada pelo coronavírus.



Com isso, o gap ficou maior ainda entre fevereiro e os demais meses do
ano. Pelo Gráfico 5, observa-se que a arrecadação de ISS desse grupo foi
maior no mês do Carnaval, que foi de R$ 16,7 milhões, em média, contra
R$ 12,6 milhões na média dos demais onze meses do ano. Mais uma vez
ressalta-se que a arrecadação de ISS desse grupo ligado ao turismo foi
maior no Carnaval do que no Réveillon, segundo evento turístico mais
importante do Rio. Em média, entre 2011 e 2020, a arrecadação municipal
de serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres no
Carnaval foi de R$ 16,7 milhões e R$ 13,1 milhões em dezembro, com o
Réveillon. Porém, é importante frisar que, em 2020, houve carnaval, ao
passo de não ter ocorrido o Réveillon. Logo, esses números têm que ser
vistos com cautela, sendo a comparação entre 2011 e 2019, excluindo o
ano de 2020, a mais correta.
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O Gráfico 6 faz um resumo dos principais dados dos Gráficos 4 e 5. Pelo
Gráfico 6, observa-se que a arrecadação de ISS de Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres foi de R$ 16,7 milhões, em
média, no Carnaval, contra R$ 13,5 milhões na média dos demais onze
meses do ano, quando consideramos o período 2011-2019. Já ao se
considerar o período 2011-2020, a arrecadação de ISS de Serviços
Relativos à Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres foi de R$ 16,7
milhões, em média, no Carnaval, contra R$ 12,6 milhões na média dos
demais onze meses do ano.
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Em resumo, com as informações dos Gráfico 4, 5 e 6, construímos o
Gráfico 7, que mostra que a arrecadação de ISS de Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres foi 23,8% maior no
Carnaval do que nos demais meses do ano, na média do período 2011-19.
Já ao se considerar o período 2011-2020, a arrecadação desse grupo foi
32,4% maior no Carnaval do que nos demais meses do ano.
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O Gráfico 8 mostra a arrecadação de ISS de Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres no Carnaval de cada ano,
entre 2011 e 2021. De acordo com o Gráfico 8, entre 2011 e 2020, em
média, a arrecadação foi de R$ 16,7 milhões, sendo 2013 (R$ 19,4 milhões),
2016 (R$ 18,9 milhões) e 2014 (R$ 18,8 milhões) os três anos com os
maiores valores arrecadados. Nesses três anos ocorreram eventos e
mega-eventos esportivos no Brasil, como a Copa das Confederações em
2013, Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas Rio 2016. O Rio além de ser a
cidade-sede dos Jogos Olímpicos, também sediou diversos jogos da
Copa das Confederações e Copa do Mundo, inclusive as duas partidas
finais. E, como destaque negativo, a queda em 2021, em função da não
realização do Carnaval, por questões sanitárias. Vale ressaltar que o
“destaque negativo” é para frisar a importância do evento Carnaval para
a economia do Rio, e não para contestar a óbvia e correta não realização
do Carnaval em 2021, por questões sanitárias. Essa queda não foi
somente por causa da não realização do Carnaval, já que o Rio, Brasil e
mundo atravessavam um dos piores períodos da pandemia.
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O Gráfico 9 mostra a taxa de variação da arrecadação de ISS de Serviços
Relativos à Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres em cada ano,
na comparação com o Carnaval do ano anterior. Apesar desse dado
apresentar uma grande volatilidade, em média, entre 2012 e 2020, a
arrecadação de imposto desse grupo cresceu, em termos reais, 2,6% ao
ano, contra a queda de mais de 50% em 2021, em função da crise
sanitária e da não realização do Carnaval.
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O Gráfico 10 mostra, de forma resumida, os dados do Gráfico 9. Em
média, entre 2012 e 2020, a taxa de variação em comparação com o
Carnaval do ano anterior da arrecadação de ISS de Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres foi de 2,6%, ao ano, contra
uma queda de 53,2% em 2021.

Num exercício contrafactual, caso em 2021 não existisse a pandemia, e a
arrecadação continuasse a crescer nas mesmas taxas entre 2012 e 2020,
a arrecadação de ISS de Serviços Relativos à Hospedagem, Turismo,
Viagens e Congêneres seria de R$ 17,2 milhões no mês do Carnaval, e
não de R$ 7,9 milhões, apontando para uma variação negativa de R$ 9,4
milhões.

O Gráfico 11 mostra a arrecadação de ISS de Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres dos dois principais
eventos turísticos do Rio, que são o Carnaval e o Réveillon, e a média dos
demais meses do ano, excluindo fevereiro e dezembro, períodos de
ambos os eventos. 
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Na média 2011-2019, a arrecadação de ISS desse grupo de turismo foi de
R$ 16,7 milhões no Carnaval, R$ 14,0 milhões no Réveillon e R$ 13,5
milhões nos demais meses do ano, excluindo o Carnaval e Réveillon. Essa
análise é a mais realística, pois não fica distorcida pelos dados com e sem
pandemia. Já a média 2011-2020, que fica distorcida, tendo em vista a
realização do Carnaval, e a não realização do Réveillon, além de os
demais meses do ano após fevereiro também terem sido fortemente
impactadas pela crise sanitária, mostra que o Carnaval manteve a média
de R$ 16,7 milhões, o Réveillon (R$ 13,1 milhões) e demais meses do ano
excluindo os períodos dos eventos (R$ 12,6 milhões) com números
menores.

Por fim, o Gráfico 12 mostra que, na média 2011-2019, sendo essa a análise
mais realística, a arrecadação municipal de ISS de Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres foi 19,5% maior no
Carnaval do que no Réveillon, e 24,3% maior no Carnaval do que nos
demais meses do ano, excluindo os meses dos dois eventos. Já na média
2011-2020, o gap fica maior ainda, devido à realização do Carnaval em
2020, e da não realização do Réveillon naquele ano, além do impacto da
crise sanitária nos meses após fevereiro de 2020. A arrecadação do
Carnaval nesse período foi 27,8% maior do que no Réveillon e 32,9%
maior do que nos demais meses do ano, excluindo os meses dos dois
principais eventos turísticos do Rio.
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Nesta seção, a análise a seguir não será somente quanto a arrecadação de
ISS de Serviços Relativos à Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres,
mas quanto ao somatório de três grupos que têm grande relação com o
Carnaval: serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres;
serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres; e serviços de
artistas, atletas, modelos e manequins.

Vale ressaltar que a arrecadação formada pela soma desses três grupos, os
Serviços Relativos à Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres foi
responsável por 63,9% do montante arrecadado; serviços de diversões,
lazer, entretenimento e congêneres, por 24,2%; e, por fim, serviços de
artistas, atletas, modelos e manequins, responsáveis por 11,9%.

4.2 Arrecadação de Serviços Relativos à Hospedagem, Turismo,
Lazer e Artistas

   Dados médios entre 2011 e 2020.10

10
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O Gráfico 13 mostra a arrecadação de ISS de Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Lazer e Artistas, mês a mês, numa média entre
2011 e 2019. Pelo Gráfico 13, observa-se que a arrecadação de ISS desse
grupo foi maior no Carnaval, que foi de R$ 25,8 milhões, em média, contra
R$ 21,0 milhões na média dos demais onze meses do ano. Nesse caso
também é importante frisar que a arrecadação de ISS desse grupo foi
maior no Carnaval do que no Réveillon, segundo evento turístico mais
importante do Rio. Em média, entre 2011 e 2019, a arrecadação municipal
de serviços relativos à hospedagem, turismo, lazer e artistas no Carnaval
foi de R$ 25,8 milhões e R$ 22,1 milhões em dezembro, com o Réveillon.

Já o Gráfico 14 faz o mesmo exercício do Gráfico 13, só que para o período
2011-2020, e não 2011-2019. Conforme já citado anteriormente, vale ressaltar
que, em 2020, houve uma forte arrecadação desses três grupos no período
pré-pandemia, com uma queda brusca nos meses posteriores em
decorrência da crise sanitária. Ou seja, os três primeiros meses do ano
incorporaram na média altas arrecadações também de 2020, e nos
demais meses do ano, a arrecadação impactada pelo coronavírus. Com
isso, o gap ficou maior ainda entre o mês do Carnaval e os demais meses
do ano. 
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Pelo Gráfico 14, observa-se que a arrecadação de ISS desse grupo foi maior
no Carnaval, que foi de R$ 25,8 milhões, em média, contra R$ 19,7 milhões
na média dos demais onze meses do ano. Mais uma vez ressalta-se que a
arrecadação de ISS desse grupo foi maior no Carnaval do que no Réveillon.
Em média, entre 2011 e 2020, a arrecadação municipal de serviços relativos
à hospedagem, turismo, lazer e artistas no Carnaval foi de R$ 25,8 milhões
e R$ 20,7 milhões em dezembro, com o Réveillon. Porém, é importante
frisar que em 2020 houve Carnaval, não tendo acontecido o Réveillon.
Logo, esses números têm que ser vistos com cautela, sendo a comparação
entre 2011 e 2019, excluindo o ano de 2020, mais correta.

O Gráfico 15 faz um resumo dos principais dados dos Gráficos 13 e 14. Por
este gráfico, observa-se que a arrecadação de ISS de Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Lazer e Artistas foi de R$ 25,8 milhões, em média,
no Carnaval, contra R$ 21,0 milhões na média dos demais onze meses do
ano, quando consideramos o período 2011-2019. Já ao se considerar o
período 2011-2020, a arrecadação de ISS desse grupo foi de R$ 25,8
milhões, em média, no Carnaval, contra R$ 19,7 milhões na média dos
demais onze meses do ano.
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O Gráfico 16 mostra que a arrecadação de ISS de Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Lazer e Artistas foi 23,0% maior no Carnaval do que
nos demais meses do ano, na média do período 2011-19. Já ao se considerar
o período 2011-2020, a arrecadação desse grupo foi 31,2% maior no
Carnaval do que nos demais meses do ano.
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O Gráfico 17 mostra a arrecadação de ISS de Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Lazer e Artistas no Carnaval de cada ano, entre 2011
e 2021. Em média, entre 2011 e 2020, a arrecadação desse grupo foi de R$
25,8 milhões, contra R$ 11,2 milhões em 2021, em função da pandemia que
acarretou a não realização do Carnaval. Vale ressaltar que essa queda não
foi somente por causa da não realização do Carnaval, já que o Rio, Brasil e
mundo viviam, naquele momento, um dos piores períodos da crise
sanitária mundial.

O Gráfico 18 mostra a taxa de variação da arrecadação de ISS de Serviços
Relativos à Hospedagem, Turismo, Lazer e Artistas em cada ano, na
comparação com o Carnaval do ano anterior. Na média 2012-2020, houve
um crescimento real de 2,0%, por ano. Já em 2021, em função da
pandemia e da não realização do Carnaval, a queda foi de quase 60% em
comparação com 2020.
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O Gráfico 19 mostra, de forma resumida, os dados do Gráfico 18. Em média,
entre 2012 e 2020, a taxa de variação em comparação com o Carnaval do
ano anterior da arrecadação de ISS de Serviços Relativos à Hospedagem,
Turismo, Lazer e Artistas foi de 2,0%, ao ano, contra uma queda de 57,4%
em 2021.
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Num exercício contrafactual, caso em 2021 não existisse a pandemia, e a
arrecadação continuasse a crescer nas mesmas taxas entre 2012 e 2020, a
arrecadação de ISS de Serviços Relativos à Hospedagem, Turismo, Lazer e
Artistas seria de R$ 26,9 milhões no mês do Carnaval, e não de R$ 11,2
milhões, com uma diferença de R$ 15,7 milhões.

O Gráfico 20 mostra a arrecadação de ISS de Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Lazer e Artistas dos dois principais eventos
turísticos do Rio, que são o Carnaval e o Réveillon, e a média dos demais
meses do ano, excluindo fevereiro e dezembro, períodos dos dois eventos.
Na média 2011-2019, a arrecadação de ISS desse grupo de turismo foi de R$
25,8 milhões no Carnaval, R$ 22,1 milhões no Réveillon, e R$ 20,8 milhões
nos demais meses do ano, excluindo o Carnaval e Réveillon. Essa análise é
a mais realística, pois não fica distorcida pelos dados com e sem
pandemia. Já a média 2011-2020 - que apresenta uma série de distorções
devido à realização do Carnaval, ao cancelamento do Réveillon e aos
impactos econômicos provocados pela pandemia após fevereiro - nos
mostra que o Carnaval manteve a média de R$ 25,8 milhões, e o Réveillon
(R$ 20,7 milhões) e demais meses do ano excluindo os períodos dos
eventos (R$ 19,6 milhões), com números menores.

   Vale ressaltar que a arrecadação de serviços de artistas, atletas, modelos e manequins foi
responsável por “apenas” 11,9% desse grupo, entre 2011 e 2020, sendo os Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres e serviços de diversões, lazer, entretenimento e
congêneres responsáveis por 88,1%, no total.

11

11
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Por fim, o Gráfico 21 mostra que, na média 2011-2019, sendo essa a análise
mais realística, a arrecadação municipal de ISS de Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Lazer e Artistas foi 16,8% maior no Carnaval do que
no Réveillon, e 23,7% maior no Carnaval do que nos demais meses do ano,
excluindo os dois meses dos eventos. Já na média 2011-2020, o gap fica
ainda maior, devido à realização do Carnaval em 2020 e da não realização
do Réveillon naquele ano, além do impacto negativo da crise sanitária nos
meses após fevereiro de 2020. A arrecadação do Carnaval nesse período foi
24,8% maior do que no Réveillon e 31,8% maior do que nos demais meses
do ano, excluindo os meses dos dois principais eventos turísticos do Rio.
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A presente Seção reflete o impacto do Carnaval na arrecadação do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o imposto
estadual. O foco nessa parte sobre o ICMS é no imposto referente aos
setores de Alojamento e Alimentação, que são hotéis, pousadas, bares e
restaurantes, e são o grupo com mais relação com o “evento” Carnaval. A
fonte dos dados é a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro
(SEFAZ-RJ).

O Gráfico 22 mostra a arrecadação de ICMS de alojamento e alimentação
no Carnaval de cada ano, entre 2011 e 2021, com dados deflacionados pelo
IPCA-RJ, em preços de dezembro de 2020, no Estado do Rio de Janeiro.

5. Impacto do Carnaval na Arrecadação de ICMS

12

   Todos os dados dessa seção são deflacionados pelo IPCA-RJ, com preços de dezembro de 2020.12



Como cerca de metade do PIB fluminense é da capital do Estado, e cerca
de 40% da arrecadação de ICMS no Estado é oriunda da cidade do Rio,
essa análise pode ser uma boa proxy para o Município do Rio também.
Pelo Gráfico 22, observa-se que, em média, entre 2011 e 2020, a
arrecadação de ICMS de alojamento e alimentação no Estado do Rio de
Janeiro foi de R$ 39,3 milhões, e de R$ 31,0 milhões em 2021, devido à
ausência do Carnaval, decorrente da crise sanitária do coronavírus. Vale
ressaltar que essa queda não foi somente por causa da não realização do
Carnaval, já que o Rio, Brasil e mundo vivia naquele momento um dos
piores períodos da crise sanitária mundial.

13
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   Em 2018, o peso médio do Município do Rio na arrecadação total do ICMS do Estado do RJ foi de
40,8%. Em 2019, a taxa foi de 39,8%. Já em 2020, a taxa foi de 38,5%.

13



O Gráfico 23 mostra as taxas reais de variação do setor de alojamento e
alimentação, sempre na comparação com o Carnaval do ano anterior. Em
média, entre 2012 e 2020, a arrecadação de ICMS de alojamento e
alimentação no Estado do Rio de Janeiro apresentou uma alta de 4,2%, por
ano, contra a queda de 28,5% em 2021, devido à crise do coronavírus, que
impediu a realização do Carnaval 2021.14
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   Esses dados apresentam uma grande volatilidade, por isso a importância de se olhar para
a média do período.

14

Já o Gráfico 24 mostra um resumo com os dados do Gráfico 23. Num
exercício contrafactual, caso em 2021 não existisse a pandemia e a
arrecadação continuasse a crescer nas mesmas taxas entre 2012 e 2020, a
arrecadação de ICMS de alojamento e alimentação do Estado do RJ seria
de R$ 45,2 milhões no mês do Carnaval, e não de R$ 31,0 milhões - uma
diferença de R$ 14,2 milhões.
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   Vale frisar que esses dados estimados são referentes aos valores arrecadados de ICMS
(imposto estadual) no Município do Rio de Janeiro. Ou seja, como são impostos estaduais,
o valor arrecadado estimado e contido no Gráfico 25 vai para o Tesouro do Governo
Estadual, e não para o Municipal. O Tesouro Municipal recebe repasses do Governo do
Estado via transferências, onde o Estado repassa uma parte do ICMS para os Municípios,
mas que não está exemplificado neste estudo. 

15

O Gráfico 25 é uma estimativa da arrecadação de ICMS de alojamento e
alimentação no Município do Rio de Janeiro no Carnaval de cada ano,
entre 2011 e 2021. O peso da arrecadação do Município do Rio na
arrecadação total do Estado do RJ no Carnaval de cada ano foi utilizado
como hipótese para estimar os valores da arrecadação de ICMS de
alojamento e alimentação na cidade do Rio. O Gráfico 25 mostra a
evolução ao longo dos anos, com a queda em 2021, devido à pandemia.
Em média, entre 2011 e 2020, a arrecadação estimada de ICMS de
alojamento e alimentação no Estado do Rio de Janeiro foi de R$ 18,6
milhões, recuando para R$ 12,8 milhões em 2021, devido à crise do
coronavírus, que impediu a realização do Carnaval 2021.

15
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O Gráfico 26 mostra que, em média, entre 2012 e 2020, a arrecadação
estimada de ICMS de alojamento e alimentação no Município do Rio de
Janeiro no Carnaval cresceu 1,0%, sempre em comparação com o Carnaval
do ano anterior. Já em 2021, sem o Carnaval, a queda foi de 26,1%, devido à
crise sanitária que não permitiu a realização do evento. Num exercício
contrafactual, caso em 2021 não existisse a pandemia, e a arrecadação
continuasse a crescer nas mesmas taxas entre 2012 e 2020, a arrecadação
estimada de ICMS de alojamento e alimentação do Município do Rio seria
de R$ 17,6 milhões no mês do Carnaval, e não de R$ 12,8 milhões, com uma
diferença de R$ 4,7 milhões.
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Após as seções 3, 4 e 5, sobre o impacto econômico e a arrecadação de
impostos municipais e estaduais no Carnaval, a presente seção é sobre os
trabalhadores do Carnaval.

Focando nessa variável, o Gráfico 27 ilustra a distribuição dos empregos no
Rio, segundo a RAIS por Atividade Característica do Turismo (ACT). O
Sistema de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor de Turismo
(SIMT) considera oito grupos de ACTs: Alojamento; Agências de Viagem;
Transporte Terrestre; Transporte Aéreo; Transporte Aquaviário; Aluguel de
Transportes; Alimentação e Cultura e Lazer. Dentre estas, transportes
terrestre, aéreo e aquaviário foram agregados em uma única categoria e a
correspondência entre ACTs e a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas foi feita de acordo com relatório desenvolvido entre Ministério
do Turismo e IPEA em 2015. 

6. Trabalhadores do Carnaval
6.1 Dados dos Trabalhadores do Carnaval

   Relação Anual de Informações Sociais, divulgado pelo Ministério do Trabalho.16

16
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Observa-se que alimentação corresponde a cerca de 67% dos quase 150
mil postos de trabalho no setor, enquanto alojamento e transporte serão
as outras duas atividades de maior peso, com cerca de 14% e 10%,
respectivamente.

   Trecho da Seção de Turismo do Plano de Desenvolvimento Econômico do Rio,
elaborado pela SMDEIS.
   Sobre a Economia e toda a cadeia produtiva do Carnaval, pesquisas futuras são
necessárias para esse importante tema da economia carioca, fluminense e brasileira.
   Um dia de desfile do Grupo Especial (Domingo, Segunda e Sábado das Campeãs) tem
mais público e trabalhadores do que nos outros dias de desfiles (antiga Série A, atual
Série Ouro), ou nos dias de desfile das Escolas de Samba Mirins. Os dados são referentes
aos desfiles do Grupo Especial, mas são uma boa proxy para os outros dias também.

17

17

Vale frisar que o foco deste estudo não é realizar uma análise sobre toda a
cadeia produtiva do Carnaval, mas sim elucidar uma série de números e
dados sobre o Carnaval. Nessa linha, segundo dados da RIOTUR, há mais
de 20 mil trabalhadores do Carnaval em apenas um dia de desfile do
Sambódromo.

18

19

18

19
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Mais uma vez é importante frisar que se trata de uma estimativa
conservadora, visto que foram considerados como fonte primária somente
as credenciais concedidas pela RIOTUR para os trabalhadores. Além
destes, há, por exemplo, o pessoal que trabalha nos “meeting points” dos
camarotes, em diversos hotéis e clubes da cidade; os motoristas de ônibus
e van que realizam diversas vezes o percurso entre esses pontos de
encontro e o Sambódromo durante a noite e a madrugada; os
trabalhadores informais, ambulantes, entre diversos outros exemplo.

O Gráfico 28 mostra que desses 20 mil trabalhadores do Carnaval no
Sambódromo, 65,2% são prestadores de serviços  de alimentação, buffet,
produção de eventos, organização dos camarotes, empresas de turismo
receptivo, agência de viagens, segurança, segurança contra incêndio,
limpeza, transportadoras e outras empresas prestadoras de serviços. Em
segundo lugar, com 22,1%, os órgãos públicos dos três níveis de Governo
(Municipal, Estadual e Federal), incluindo a RIOTUR, empresa de Turismo
do Município do Rio. E, por fim, a imprensa é responsável por 12,7% dos
trabalhadores do Carnaval no Sambódromo.

   20.042, para ser mais exato.
   Empresas de alimentação e buffet, empresas de produção e eventos, organização dos
camarotes, empresas de turismo receptivo, ABAV-RJ (Associação Brasileira de Agências
de Viagens do RJ), empresa de segurança, empresa segurança contra incêndio, empresa
de serviço de limpeza, transportadoras e outras empresas prestadoras serviços.
   Comunicação (Jornal, Rádio, TV, Portais, Site, Redes, etc) e TV Globo, transmissora oficial
dos desfiles das Escolas de Samba da Série Ouro e do Grupo Especial. Há duas categorias
também para a Editora Globo e Rádio Globo.
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A Tabela 1 mostra, em mais detalhes, os dados do Gráfico 28. No setor de
serviços, as empresas de alimentação e buffet (15,7%) e de produção e
eventos (15,5%) correspondem a aproximadamente 30% de todos os
trabalhadores do Carnaval no Sambódromo. Logo depois, com 13,2% vem
os funcionários da RIOTUR, seguido da organização dos camarotes (11,1%).
Os funcionários dos Órgãos Públicos Municipais são responsáveis por 7,5%
de todos os trabalhadores, seguido pelo pessoal da segurança (7,3%),
comunicação (6,5%) e limpeza (6,4%). Os funcionários da TV Globo,
transmissora oficial dos desfiles das Escolas de Samba da Série Ouro e do
Grupo Especial correspondem a 5,0% de todos os trabalhadores, seguido
por outras empresas prestadoras de serviços (4,9%) e trabalhadores de
empresas de turismo receptivo (2,3%). Logo em seguida vem os
trabalhadores de empresas de segurança contra o incêndio (1,5%),
trabalhadores de órgãos do Governo do Estado (1,2%) e da Editora Globo
(1,2%). Funcionários de transportadoras são responsáveis por 0,3% dos
trabalhadores do Carnaval no Sambódromo, seguidos da Associação
Brasileira de Agências de Viagens do RJ (ABAV-RJ) e de trabalhadores dos
Órgãos do Governo Federal, ambos com apenas 0,2% dos trabalhadores.
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Segundo o GTT “Carnaval de Dados”, demanda apresentada pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e
Simplificação (SMDEIS) à Fundação João Goulart (FJG), cujo objetivo
principal era reunir os dados relacionados à atuação dos órgãos da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro envolvidos no Carnaval carioca, do
lado da Administração Pública Municipal, os principais órgãos da
Prefeitura do Rio disponibilizam mais de 18 mil servidores para
trabalharem durante o Carnaval, mostrando o quão complexo e
requisitado é o Evento. 

23

   18,4 mil, para ser mais exato.23
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Mais de 40% desse contingente é da Comlurb (7,7 mil pessoas, a grande
maioria gari), seguido pela Guarda Municipal (5,5 mil trabalhadores) e
operadores de trânsito da CET-Rio (2,2 mil trabalhadores). Além deles, há
145 trabalhadores da área da Saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos
de enfermagem, além de apoio administrativo; e 90 servidores da RIOLUZ,
conforme mostra o Gráfico 29.

24

   Disponível em:
https://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edicoes/imprimir_materia/801183/5238

24

Ainda segundo o GTT “Carnaval de Dados”, com base nos dados da CCU
(Coordenadoria de Controle Urbano, da Secretaria de Ordem Pública –
SEOP) e da RIOTUR, há 10 mil ambulantes licenciados trabalhando no
Carnaval carioca. Por meio dessa informação, em fevereiro de 2022, a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e
Simplificação (SMDEIS) do Rio pode elaborar a política pública “Auxílio
Ambulante Carnaval de Rua”, com um auxílio de R$ 500 para esses
milhares de trabalhadores, conforme o Decreto RIO nº 50173, de 3 de
fevereiro de 2022.

https://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edicoes/imprimir_materia/801183/5238
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Em resumo, esses dados mostram que em apenas um dia de desfile há, no
mínimo, 20 mil trabalhadores do Carnaval no Sambódromo, credenciados
pela RIOTUR. Desse total, 65,2% prestando os diferentes serviços de
alimentação, segurança, limpeza, organização de camarote, entre outros;
22,1% de funcionários dos órgãos públicos; e 12,7% da imprensa. Além
destes, há mais de 18 mil servidores da Prefeitura do Rio trabalhando na
cidade no evento Carnaval, sendo a maior parte (42,7%) da Comlurb, e 1/3
da Guarda Municipal. E há 10 mil ambulantes licenciados pela Prefeitura.
Ou seja, considerando todas essas fontes (GTT “Carnaval de Dados” para os
servidores da Administração Municipal envolvidos no Carnaval e para os
ambulantes licenciados pela Prefeitura, e as credenciais da RIOTUR para
os trabalhadores no Sambódromo), são 45 mil trabalhadores envolvidos
diretamente no evento Carnaval.

Ainda assim, ficam de fora os demais trabalhadores do Carnaval que não
estão no Sambódromo, mas estão prestando serviços relacionados ao
desfile, como os trabalhadores dos pontos de encontro dos camarotes,
que ficam nos hotéis e clubes do Rio; os motoristas de ônibus e van que
levam os foliões dos camarotes desses pontos de encontro até a Marquês
de Sapucaí, durante a noite a madrugada; além dos ambulantes e
trabalhadores informais que ficam ao redor do Sambódromo; entre tantos
outros. O Gráfico 30 mostra a distribuição desses 45 mil   trabalhadores.25

   45,8 mil, para ser mais exato.25
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Além desses trabalhadores na parte mais operacional, há os artistas do
“maior espetáculo da terra”, que são os desfilantes das Escolas de Samba.
Em 2020, no Grupo Especial, foram 41,1 mil nos desfiles das treze Escolas
de Samba que passaram pelo Sambódromo. Isso representa, em média,
3,2  mil desfilantes, por escola (Gráfico 31). Ou seja, com seis desfiles por dia,
são quase 20 mil desfilantes, que também podem ser considerados
trabalhadores do Carnaval, na categoria de artistas.

26

   3.162, para ser mais exato.
   18.969, para ser mais exato.
   Vale ressaltar que, dentre esses artistas, há trabalhadores remunerados (carnavalescos,
intérpretes, casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, entre outros), porém, a grande maioria
dos desfilantes não possuí vínculo empregatício nem recebe alguma remuneração para
participar dos desfiles.
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Na Série A de 2020, foram 26,1 mil artistas nos desfiles das quatorze
Escolas de Samba que passaram pelo Sambódromo. Isso representa, em
média, 1,9  mil desfilantes, por escola (Gráfico 32). Ou seja, com sete desfiles
por dia, são 13 mil desfilantes, que também podem ser considerados
trabalhadores do Carnaval.

29

   Como são dados do Carnaval 2020, a liga da Série A era a LIERJ ainda. Para o Carnaval
2022, a LIGA-RJ será a responsável pela Série Ouro, antiga Série A.
   1.864, para ser mais exato.
   13,050, para ser mais exato.
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Desses 67,2 mil  desfilantes artistas, entre o Grupo Especial e a Série A, que
passaram pelo Sambódromo em 2020, ainda havia 4,3 mil credenciais da
RIOTUR para as Escolas de Samba e Ligas (LIESA, LIERJ, AESM-RIO  e
Federação dos Blocos Carnavalescos do Estado do RJ), que também podem
ser considerados na “categoria artística” do “maior espetáculo da terra”. A
Tabela 2 mostra a quantidade de artistas do Carnaval no Sambódromo, entre
desfilantes e credenciados das Escolas de Samba e Ligas.

   Vale ressaltar que estamos citando somente o Grupo Especial e a antiga Série A, com os
desfiles no Sambódromo. Ainda tem os desfiles das Escolas de Samba Mirins (que estão
contempladas com 345 credenciais para a AESM-Rio) e os desfiles que acontecem na
Intendente Magalhães, com mais milhares de trabalhadores e artistas que não estão
contemplados nessas contas. Ou seja, o número é maior ainda.
   Associação das Escolas de Samba Mirins do Rio de Janeiro.
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Em resumo, há 45 mil trabalhadores no “evento Carnaval”, entre desfiles de
Escolas de Samba e blocos, sendo que em apenas um dia de desfile do
Grupo Especial, há mais de 20 mil trabalhadores no Sambódromo. E, além
disso, quase 20 mil desfilantes por dia, totalizando mais de 70 mil artistas nos
quatro dias de desfiles do Grupo Especial e do Grupo de Acesso – Série Ouro.

6.2 Números Relativos das Pessoas Envolvidas com o Carnaval

Na presente seção, há algumas comparações entre as pessoas envolvidas
com o Carnaval, seja público, artistas desfilantes ou trabalhadores, em
comparação com a população das cidades brasileiras.

100 mil pessoas (artistas + trabalhadores + público) em um dia de desfile das
Escolas de Samba

Esse total de pessoas (artistas + trabalhadores + público) é maior do que a
população de 94% dos mais de 5,5 mil municípios brasileiros

O total de desfilantes nas quatro noites de desfiles das Escolas de Samba
(Grupo Especial e Grupo de Acesso- Série Ouro) é superior a população de
92% das cidades do Brasil
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O público de um dia de desfile das Escolas de Samba é maior do que a
população de 90% das cidades brasileiras

Todos os trabalhadores do “evento Carnaval” (trabalhadores no
Sambódromo, servidores municipais e ambulantes licenciados) formam um
contingente maior do que a população de 86% dos municípios brasileiros

O total de trabalhadores de 1 dia de desfile das Escolas de Samba é maior do
que a população de 68% das cidades brasileiras

O total de desfilantes de 1 dia de desfile das Escolas de Samba é superior a
população de 66% dos municípios do Brasil

O contingente de servidores públicos municipais envolvidos com o Carnaval
é maior do que a população de 65% das cidades do Brasil

O total de ambulantes licenciados pela Prefeitura para trabalharem nos
blocos de rua é maior do que a população de 44% das cidades brasileiras

O contingente de garis da COMLURB que trabalham no Carnaval do Rio é
superior a população de 36% dos municípios brasileiros

Um dos objetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS) do Rio, por meio da
Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SUBDEI), é
fazer análises e estudos sobre a economia carioca, para poder subsidiar a
alta gestão na elaboração de políticas públicas. Todo esse material se
encontra disponível no Observatório Econômico do Rio, um portal
elaborado pela SMDEIS com dados e análises sobre a economia carioca. 

7. Conclusão
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Nesse sentido, o presente Estudo Especial da SUBDEI/SMDEIS “Economia do
Carnaval do Rio” procura mostrar alguns dados econômicos da principal
manifestação cultural e mais importante evento turístico do Rio, com as
centenas de blocos e os desfiles das Escolas de Samba, considerados por
muitos como o “maior espetáculo da terra”. Afinal de contas, segundo
Bulhões e Balassiano (2021), “Carnaval também é desenvolvimento
econômico!”.

Começando pelos impactos do Carnaval na Economia do Rio, que são todas
as movimentações econômicas, em diferentes setores da economia, com
relação com o evento. Vale frisar que neste momento não estamos falando
(somente) de arrecadação de impostos, mas sim de movimentação
econômica. Por exemplo, se um turista vem para o Rio no Carnaval, ele fica
num hotel, vai nos bares e restaurantes, em pontos turísticos, faz compras
nas lojas, utiliza transportes para os deslocamentos, vai assistir os desfiles no
Sambódromo, entre outras atividades. Ou seja, todas essas movimentações,
feitas pelos turistas e algumas também pelos cariocas, movimentam a
economia nesse período, também gerando arrecadação de impostos.

De acordo com a FGV (2018), em relação aos impactos do turismo durante o
Carnaval, há impactos diretos, a quem o turista paga diretamente; e os
indiretos, como salários e fornecedores. Entre os impactos diretos, há itens
como hospedagem, alimentação e bebidas, transporte local, passeios e
atrativos e compras. Sobre os impactos indiretos, indústria fornecedora de
insumos, treinamento, imobiliário, hospitais, entretenimento e logística.
Além disso, também há impactos operacionais do evento na economia do
Rio. Entre os impactos diretos, gastos com produção; palco, montagem do
evento e artistas; equipamento de som. E, entre os impactos indiretos,
energia, imobiliário; artistas; entre outros.

Diante disso, com dados públicos divulgados pela RIOTUR, o Carnaval no Rio
movimentou R$ 4 bilhões em 2020, com um forte crescimento ao longo dos
últimos dez anos, tendo também atraído 2,1 milhões de turistas.
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Um equívoco que geralmente ocorre é quando se comenta que a
arrecadação municipal de imposto não aumenta durante o mês do Carnaval,
logo o evento não tem grande impacto na economia. Isso não está correto,
pois não devemos olhar para a arrecadação total de ISS, e sim para a
arrecadação de setores específicos ligados ao Carnaval, como os
relacionados ao turismo, por exemplo. Sob esse olhar, os números são
incontestáveis em relação a importância do Carnaval para a arrecadação de
impostos municipais.

A arrecadação de ISS de Serviços Relativos à Hospedagem, Turismo, Viagens
e Congêneres foi de R$ 16,7 milhões, em média, no Carnaval, contra R$ 13,5
milhões na média dos demais onze meses do ano, quando consideramos o
período 2011-2019. Isso significa que a arrecadação de ISS de Serviços
Relativos à Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres foi 23,8% maior no
Carnaval do que nos demais meses do ano, na média do período 2011-19. Um
ponto importante é que a arrecadação de ISS desse grupo ligado ao turismo
é maior no Carnaval do que no Réveillon, segundo evento turístico mais
importante do Rio. Em média, entre 2011 e 2019, a arrecadação municipal de
serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres no Carnaval
foi 19,5% maior do que em dezembro, com o Réveillon. Ao se incluir os dados
de 2020, a diferença fica maior ainda, já que ocorreu o Carnaval naquele ano,
e os demais meses foram impactados negativamente pela crise sanitária e
seus efeitos na economia.

Ao se olhar a taxa de variação da arrecadação de ISS de Serviços Relativos à
Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres em cada ano, na comparação
com o Carnaval do ano anterior, observa-se que em praticamente todo o
período houve um crescimento entre um Carnaval e outro, com exceção de
2021, em função da não realização do Carnaval. Em média, entre 2012 e 2020,
a taxa de variação em comparação com o Carnaval do ano anterior da
arrecadação de ISS de Serviços Relativos à Hospedagem, Turismo, Viagens e
Congêneres foi de 2,6%, ao ano, contra uma queda de mais de 50% (-53,2%)
em 2021.
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Em uma análise da arrecadação de ISS do somatório de três grupos que têm
grande relação com o Carnaval (serviços relativos à hospedagem, turismo,
viagens e congêneres; serviços de diversões, lazer, entretenimento e
congêneres; e serviços de artistas, atletas, modelos e manequins), verifica-se
que a arrecadação de ISS desse grupo é maior no Carnaval (R$ 25,8 milhões,
em média), contra R$ 21,0 milhões na média dos demais onze meses do ano.
A arrecadação de ISS desse grupo foi 23,0% maior no Carnaval do que nos
demais meses do ano, na média do período 2011-19. A arrecadação de ISS
desse grupo também é maior no Carnaval do que no Réveillon. Em média,
entre 2011 e 2019, a arrecadação municipal de serviços relativos à
hospedagem, turismo, lazer e artistas no Carnaval foi 16,8% maior do que em
dezembro. Ao se incluir os dados de 2020, a diferença também fica maior
ainda. Em média, entre 2012 e 2020, a taxa de variação em comparação com o
Carnaval anterior da arrecadação de ISS de Serviços Relativos à Hospedagem,
Turismo, Viagens e Congêneres; Serviços de Diversões, Lazer, Entretenimento
e Congêneres; e Serviços de Artistas, Atletas, Modelos e Manequins foi de
2,0%, ao ano, contra uma queda de quase 60% (-57,4%) em 2021.

Na análise sobre o impacto do Carnaval na arrecadação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é o imposto estadual, o foco
é no imposto referente aos setores de Alojamento e Alimentação, que são
hotéis, pousadas, bares e restaurantes, e são o grupo com mais relação com o
“evento” Carnaval, cuja fonte dos dados é Secretaria de Fazenda do Estado do
Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ).

Como cerca de metade do PIB fluminense é da capital do Estado, e cerca de
40% da arrecadação de ICMS no Estado é oriunda da cidade do Rio, essa
análise pode ser uma boa proxy para o Município do Rio. Ao se verificar as
taxas de crescimento do setor de alojamento e alimentação, sempre na
comparação com o Carnaval do ano anterior, observamos que, em média,
entre 2012 e 2020, a arrecadação de ICMS de alojamento e alimentação no
Estado do Rio de Janeiro apresentou uma alta de 4,2%, contra a queda de
28,5% em 2021, devido à crise do coronavírus, que impediu a realização do
Carnaval 2021.
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Em uma estimativa  da arrecadação de ICMS de alojamento e alimentação
no Município do Rio de Janeiro no Carnaval de cada ano, observamos que,
em média, entre 2012 e 2020, a arrecadação estimada de ICMS de
alojamento e alimentação no Município do Rio de Janeiro no Carnaval
cresceu 1,0%, sempre em comparação com o Carnaval do ano anterior. Já em
2021, sem o Carnaval, a queda foi de 26,1%, devido à crise sanitária que não
permitiu a realização do evento.

Ao se olhar para os trabalhos do “evento” Carnaval, segundo dados da
RIOTUR, há 20 mil trabalhadores do Carnaval em apenas um dia de desfile
do Sambódromo. Vale frisar que esses 20 mil trabalhadores na verdade são
muito mais, já que foram considerados como fonte primária somente as
credenciais concedidas pela RIOTUR para os trabalhadores. Além destes, há
por exemplo o pessoal que trabalha nos “meeting points” dos camarotes, em
diversos hotéis e clubes da cidade; os motoristas de ônibus e van que fazem
diversas vezes o percurso entre esses pontos de encontro e o Sambódromo
durante a noite e a madrugada; os trabalhadores informais, ambulantes,
entre diversos outros exemplo. E os desfilantes, que somente em 2020 no
Grupo Especial foram 41,1 mil nos desfiles das treze Escolas de Samba que
passaram pelo Sambódromo. Isso representa, em média, 3,2 mil desfilantes,
por escola. Ou seja, com seis desfiles por dia, são quase 20 mil desfilantes,
que também podem ser considerados trabalhadores artistas do Carnaval.

Desses 20 mil trabalhadores do Carnaval no Sambódromo, 65,2% são
prestadores de serviços de alimentação, buffet, produção de eventos,
organização dos camarotes, empresas de turismo receptivo, agência de
viagens, segurança, segurança contra incêndio, limpeza, transportadoras e
outras empresas prestadoras serviços. Em segundo lugar, com 22,1%, os
órgãos públicos dos três níveis de Governo (Municipal, Estadual e Federal),
incluindo a RIOTUR, empresa de Turismo do Município do Rio. E, por fim, a
imprensa é responsável por 12,7% dos trabalhadores do Carnaval no
Sambódromo.

   O peso da arrecadação do Município do Rio na arrecadação total do Estado do RJ no
Carnaval de cada ano foi utilizado como hipótese para estimar os valores da arrecadação
de ICMS de alojamento e alimentação na cidade do Rio.
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Além destes, há mais de 18 mil servidores da Prefeitura do Rio trabalhando na
cidade no evento Carnaval, sendo a maior parte (42,7%) da Comlurb, e 1/3 da
Guarda Municipal. E há 10 mil ambulantes licenciados pela Prefeitura. Ou seja,
considerando todas as fontes de dados (GTT “Carnaval de Dados” para os
servidores da Administração Municipal envolvidos no Carnaval e para os
ambulantes licenciados pela Prefeitura, e as credenciais da RIOTUR para os
trabalhadores no Sambódromo), são 45 mil trabalhadores envolvidos
diretamente no evento Carnaval. E ficam de fora os demais trabalhadores do
Carnaval que não estão no Sambódromo, mas estão prestando serviços
relacionados ao desfile, como os trabalhadores dos pontos de encontro dos
camarotes, que ficam nos hotéis e clubes do Rio; os motoristas de ônibus e van
que levam os foliões dos camarotes desses pontos de encontro até a Marquês de
Sapucaí, durante a noite e a madrugada; além dos ambulantes e trabalhadores
informais que ficam ao redor do Sambódromo; entre tantos outros.

Em algumas comparações entre as pessoas envolvidas com o Carnaval, seja
público, artistas desfilantes ou trabalhadores, em comparação com a população
das cidades brasileiras, temos que: pelo menos 100 mil pessoas (artistas +
trabalhadores + público) em um dia de desfile das Escolas de Samba, o que é
maior do que a população de 94% dos mais de 5,5 mil municípios brasileiros. O
total de desfilantes nas quatro noites de desfiles das Escolas de Samba (Grupo
Especial e Grupo de Acesso- Série Ouro) é superior a população de 92% das
cidades do Brasil. O público de um dia de desfile das Escolas de Samba é maior
do que a população de 90% das cidades brasileiras. Todos os trabalhadores do
“evento Carnaval” (trabalhadores no Sambódromo, servidores municipais e
ambulantes licenciados) formam um contingente maior do que a população de
86% dos municípios brasileiros. O total de trabalhadores de um dia de desfile das
Escolas de Samba é maior do que a população de 68% das cidades brasileiras. O
total de desfilantes de um dia de desfile das Escolas de Samba é superior a
população de 66% dos municípios do Brasil. O contingente de servidores
públicos municipais envolvidos com o Carnaval é maior do que a população de
65% das cidades do Brasil. O total de ambulantes licenciados pela Prefeitura
para trabalharem nos blocos de rua é maior do que a população de 44% das
cidades brasileiras. E o contingente de garis da COMLURB que trabalham no
Carnaval do Rio é superior do que a população de 36% dos municípios
brasileiros.
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Em resumo, esses dados de impacto econômico, arrecadação de impostos
municipais e estaduais e postos de trabalho são importantes para
reafirmarmos a importância do Carnaval para a economia carioca. Os
méritos em termos de cultura, história, são amplamente conhecidos e
documentados. Mas vale frisar também que o Carnaval do Rio movimenta a
economia carioca em R$ 4 bilhões; que a arrecadação do imposto municipal
de ISS de serviços relacionados ao Carnaval foi 23,0% maior em fevereiro do
que nos demais meses do ano, na média do período 2011-19; E, segundo
dados da RIOTUR, há 20 mil trabalhadores do Carnaval em apenas um dia de
desfile do Sambódromo, entre prestadores de serviços, funcionários de
órgãos públicos dos três níveis de Governo, das Escolas de Samba e das ligas,
além da imprensa. E no total há 45 mil trabalhadores (servidores públicos,
trabalhadores no Sambódromo e ambulantes licenciados) trabalhando na
parte operacional do “evento Carnaval”, além dos 70 mil artistas desfilantes.
Esses dados todos mostram que “Carnaval também é desenvolvimento
econômico!”.
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