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A Diretoria de Ações Estratégicas e Comunicação (DAC), 
no formato atual, foi criada em fevereiro de 2011. No 
formato atual, pois, em 2009, a empresa teve a Direto-
ria de Ações Estratégicas (DAE) que ficou responsável, à 
época, pelo acompanhamento do tema Copa do Mundo 
da FIFA Brasil 2014, até então tratado diretamente pela 
Presidência e Assessoria de Projetos Estratégicos. Ca-
çula das Diretorias da empresa, portanto, a DAC reuniu 
boa parte dos chamados “pontos de contato” externos 
da empresa, principalmente os relacionados à comuni-
cação e aos estudos e pesquisas. 
Nas próximas páginas vocês encontrarão, de forma 
bem resumida, algumas das principais realizações nes-
ses primeiros 11 meses da Diretoria, divididos em quatro 
grandes temas: Projetos, Assessoria de Comunicação, 
Propaganda e Publicidade e Observatório do Turismo. 
Tudo realizado com muito empenho e que em alguns 
momentos nos deram também extremo prazer e satis-
fação pelo dever cumprido. Exemplos não faltam como 
as parcerias para realização de cursos, o relacionamen-
to profissional com a imprensa, os projetos de comu-
nicação que elevaram o nome da cidade como destino 
turístico, incluindo a marca São Paulo, e o aprofunda-
mento e a abertura de novos campos de pesquisas so-
bre tendências em turismo.
Se fizemos muito (e fizemos!), faremos mais. 2012 é im-

portante sob vários aspectos. Ao final do período faltará 
pouco mais de um ano e meio, por exemplo, para a re-
alização da Copa do Mundo da FiFA no Brasil 2014. Por 
sinal, a DAC é a gestora do contrato que dá suporte às 
ações da Secretaria Especial de Articulação para a Copa 
do Mundo de 2014. Além disso, temos uma série de 
projetos já em fase final de estudo e análise, devendo, 
ao longo do ano, continuarem colaborando, humilde-
mente, para que São Paulo seja uma cidade melhor para 
o morador e, por conseqüência, para o turista. Neste 
ponto vale um reconhecimento sincero: o apoio ines-
timável que a São Paulo Turismo e a DAC, em particular, 
recebem do Conselho de Administração da empresa, 
da Secretaria Municipal de Gestão (SGM) e do próprio 
prefeito Gilberto Kassab – sem contar outras secretarias 
e empresas públicas com as quais temos contato. Sem 
este apoio pouco teríamos feito.
Importante registrar também o agradecimento da DAC 
à ajuda que tem recebido da Presidência da SPTuris e 
das demais Diretorias, mesmo as que desempenham as 
chamadas “atividades meio”, como Administrativa e Fi-
nanceira e de Representação dos Funcionários. Por fim, 
mas ao menos importante, obrigado a toda a equipe da 
Diretoria de Ações Estratégicas e Comunicação. Toda 
esta ajuda e dedicação são uma garantia do sucesso que 
alcançaremos ao final de mais este período. 
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1. AÇÕES 
ESTRATÉGICAS



Iniciativa da São Paulo Turismo em parceria com o Complexo Educacional FMU, 
a Fundação Dorina Nowill para Cegos e as escolas de samba Mocidade Alegre, 
Rosas de Ouro e Camisa Verde e Branco, que proporcionou a 45 deficientes 
visuais uma experiência rica e lúdica no Carnaval Paulistano de 2011. Além das 
visitas e contato com a rotina das escolas de samba, foram produzidas maque-
tes de carros alegóricos e mini-fantasias. Com a notoriedade, o projeto ganhou 
ao longo de 2011 novos parceiros, entre eles a União das Escolas de Samba 
Paulistanas (UESP), que ofereceu aos deficientes, também de maneira inédita, 
um curso de jurado de bateria.

Para que o aproveitamento do ensino de idiomas pudesse ser o melhor possível, 
agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) fizeram gratuitamente o “Test of 
English for International Communication – TOEIC”, oferecido pela empresa 
Master Test, e também de espanhol, este criado pelo Senac – ambos os testes gratui-
tos. Foram aplicados quase 500 testes de inglês e cerca de 300 de espanhol. Em pa-
ralelo tiveram início cursos nos dois idiomas, oferecidos também gratuitamente pelo 
Senac de São Paulo. Tais iniciativas qualificam os agentes para o melhor atendimento 
aos cidadãos e turistas, sendo esta uma das iniciativas pioneiras no País já visando a 
Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.

Carnaval Paulistano: Só Não 
Vê Quem Não Quer

Guarda Civil Metropolitana: 
Certificação e Cursos de Idiomas



Do limão, os empresários do turismo paulistano fizeram uma limonada. Visto que 
Natal e Ano Novo cairiam em finais de semana e, portanto, haveria uma semana 
inteira de funcionamento quase normal da cidade, a São Paulo Turismo liderou a 
criação da São Paulo Best Week (spbw.com.br), na qual o setor privado, princi-
palmente hotéis, restaurantes e serviços pudessem oferecer descontos que aju-
dassem a atenuar os efeitos da queda de demanda. Além de continuar a oferecer 
a qualidade reconhecida nos serviços e equipamentos, São Paulo não tem nesta 
semana o seu famoso trânsito. Ou seja: todas as suas qualidades em uma cidade 
mais calma. A ação gerou a emissão de mais de 450 vouchers.

O “Mercadão”, como é carinhosamente chamado o Mercado Paulistano é, 
segundo o Observatório de Turismo, o quarto local mais visitado por turistas 
na cidade e o que envolve o maior número de funcionários: 2.600. Pen-
sando nisso, São Paulo Turismo, a Administração do Mercado e a Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-SP) colocaram em prática o projeto “Mercado 
Paulistano: É a língua que nos une”, que oferece gratuitamente cursos dos 
idiomas inglês, espanhol e francês a todos os funcionários que tiverem inte-
resse. Além de melhorar a qualidade no atendimento e elevar a auto-estima 
dos funcionários, os deixa também mais bem preparados para a Copa do 
Mundo da FIFA Brasil 2014.

São Paulo Best Week: Uma Semana 
Diferente para Aproveitar

Mercado Paulistano: é a língua 
que nos une



Também inédito, o São Paulo Ponto a Ponto é o primeiro guia impresso desen-
volvido para ajudar os turistas a se deslocarem utilizando a complexa malha de 
transportes públicos da cidade. Para tanto, foi desenvolvido um diagrama sim-
plificado da rede de transportes (trem, metrô e ônibus), tendo como objetivo 
fazer com que o usuário possa chegar aos mais de cem atrativos turísticos, 
indicados no próprio guia, de forma rápida e direta. Para se ter uma idéia da 
complexidade do trabalho, o projeto todo levou três anos para ser concluído. 
Além de português, também foi feito em espanhol e em inglês, e uma versão 
para o aplicativo SPMobile. 
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Na maioria das vezes, quando citada em números, São Paulo impressiona. O 
projeto “Um milhão de Amigos” é um exemplo. Por meio de uma parceria co-
mercial com as revistas Táxi e Táxi Cultura, desde junho de 2011 são distribuí-
dos 20 mil talões de recebido de táxi contendo 50 folhas cada um. Ou seja: se 
entregues em sua totalidade, são um milhão de recibos por mês. Daí o nome 
do projeto: “Um milhão de Amigos”. No material, aproveitamos as quatro capas 
para transmitir informações úteis para o taxista e, no verso de cada recibo, são 
colocadas três dicas de passeios turísticos na cidade – ou seja, no verso do re-
cibo falamos com o turista. 

São Paulo Ponto a Ponto: 
Três Anos de Trabalho

1 Milhão de Amigos: Seis Milhões 
de Recibos, 18 Milhões de Dicas



2. COMUNICAÇÃO



A Gerência de Comunicação tem como foco melhorar a comunicação entre a empresa e seus diversos públicos (turistas, 
imprensa, colaboradores, parceiros, etc). Assim, em 2011 foram enviados 110 press releases para a Imprensa e produzidos 
mais de 1.000 press kits para feiras e eventos com participação da DTE, eventos sediados no Anhembi e para eventos da 
SPTuris. Participamos em 64 eventos e coletivas de imprensa, e também atuamos na coordenação das salas de imprensa de 
12 grandes eventos, como o Carnaval, o Desfile de 7 de Setembro e do mais importante campeonato mundial de xadrez, o 
Grand Slam, realizado pela primeira vez no continente americano.  
Foram mais de 13.000 atendimentos via e-mail/telefone e 360 entrevistas agendadas.
No total, 11.752 matérias jornalísticas sobre a SPTuris (e suas divisões) foram veiculadas gerando mais de R$ 1,5 bilhão em 
media value para a empresa.  

Imprensa

Produzimos conteúdo para mais de dez web sites e, em 2011, o trabalho nesses meios foi expressivo.
O cidadedesaopaulo alcançou 500 mil page views ao mês em média, com mais de 1.000 textos produzidos e publicados. 
O spturis  e o site para imprensa obtiveram 21.282 e 45.678 page views ao mês, respectivamente. Para esses canais foram  
publicadas 21 notícias e cadastrados 109 releases em 2011. Já o site do Anhembi teve 312.379 acessos ao mês em média,
com 153 notícias publicadas no ano.
Outros sites de ações específicas também agitaram o ano. O do Carnaval teve 144.730 acessos durante o ano, com 50 ma-
térias e cerca de 420 fotos publicadas. O Natal Iluminado atingiu 84.099 page views, com a produção de 16 matérias e 107 
fotos.
O São Paulo Best Week conseguiu, em apenas um mês, 219.712 acessos tendo 119 ofertas cadastradas.

Sites



A Gerência de Comunicação ainda coordena as mídias sociais da SPTuris, nas quais o desempenho também foi notável. No 
Facebook, diversas páginas são trabalhadas: Turismo em São Paulo tem 1.815 “Curtir” e mais de 1,5 milhão de visualizações 
das publicações da página, com repercussão de 4.080 cliques e comentários; Anhembi Parque, com 635 “Curtir”, 143.973 
acessos e 456 cliques e comentários; São Paulo Minha Cidade curtido por 204 pessoas, 46.568 visualizações  e 480 cliques 
e comentários; São Paulo Best Week, em pouco mais de um mês, com 894 “Curtir”, 109.593 acessos e 122 cliques e comen-
tários.
No Twitter, o perfil @turismosaopaulo fechou o ano com 13.448 seguidores, sendo 3.843 publicações desde sua criação;   
@anhembiparque possui 1.607 pessoas recebendo suas mais de 1.300 atualizações; @spminhacidade conta com 222
seguidores e um total de 769 postagens desde sua criação; já a ação São Paulo Best Week (@spbw) alcançou 130 seguidores 
e teve 192 atualizações.

Atividades de comunicação interna também foram desenvolvidas: 11 edições do boletim interno “SPTuris.com Você” foram 
produzidas, sendo mais de 8.800 impressões do material, 24 edições do Informativo online Cidade de São Paulo foram en-
viadas por e-mail para mailing com mais e 49 mil contatos, 228 edições do clipping foram enviadas aos funcionários e 375 
comunicados internos.
Além disso, 999 mensagens foram respondidas por meio do “Fale Conosco” dos diversos sites da empresa, 17 publicações da 
SPTuris foram revisadas e 60 mil novas fotos da cidade foram produzidas para o banco de imagens da empresa.

Comunicação

Outros

Mídias
Sociais Interna e



3. PUBLICIDADE 
E PROPAGANDA



Cidade
Criativa

Parceria
NYC

C40

Por meio das agências de publicidade LewLara/TBWA e Propeg, ambas licitadas, foram desenvolvidas várias campanhas de 
promoção da cidade de São Paulo como destino turístico. A primeira foi, naturalmente, o aniversário da Cidade, na qual foi 
utilizado o filme “Palcos”, gravado no Theatro Municipal e que tinha três atores de renome falando sobre os atrativos cultu-
rais da cidade e fazendo uma referência ao seu aniversário. Depois, por conta o evento C-40, que reuniu líderes mundiais 
na cidade, foram apresentados os atrativos integrados às iniciativas de sustentabilidade adotadas pela Prefeitura Municipal. 
Ainda nos filmes tivemos mais três de excelente qualidade e exibidos em todo o Brasil: Cidade Criativa, sobre os talentos 
criativos na cidade, Ciclofaixa, demonstrando como uma cidade mais humana é boa para os visitantes, e também o de Na-
tal Iluminado, gravado em tempo recorde e que retratou a exuberante decoração da cidade. Sem exibição em tevê aberta 
tivemos também um vídeo de uma ação promocional entre São Paulo e Nova York capitaneada pela Diretoria de Turismo 
e Entretenimento. Outra ação de destaque realizada em 2011 foi a candidatura da cidade de São Paulo para sediar a Expo 
Universal de 2020. Terceiro maior evento do mundo em termos de impacto econômico e cultural, atrás somente da Copa 
do Mundo de Futebol e das Olimpíadas, a Expo Universal acontece a cada cinco anos, desde 1851, e é considerada referência 
em idéias inovadoras de gestão pública e para o intercâmbio econômico, científico, tecnológico e cultural entre os países. 
Para a candidatura a agência Lew Lara criou todo o material de apoio à candidatura, a logomarca da Expo São Paulo 2020 e 
três filmes: um considerando a contextualização da cidade de São Paulo no Brasil, um que apresenta o Estado e a cidade em 
números e outro que mostra a riqueza e variedade étnica na formação da metrópole.  A cidade esteve presente em todas as 
mídias, com destaque para diversos projetos especiais com publicações nacionais como as revistas Veja, IstoÉ e Época, os 
jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, além de rádios, sites e veículos do trade. 

Impressos

Vídeos



Natal
Iluminado

Ciclofaixa

Defesa
Marca Marca

Os bons resultados alcançados pela cidade de São Paulo como destino turístico, aliados à necessidade de um posicionamen-
to mais claro e, ainda, devido aos grandes eventos previstos para os próximos anos foram os motivos para o lançamento, em 
dezembro, da Marca São Paulo. Trata-se de um conceito mais moderno de comunicação, que não se limita apenas a inves-
timentos publicitários, mas sim de reformulação todos os pontos de contato que a empresa e a cidade podem vir a ter com 
todos os seus públicos. Sem atrativos naturais, a marca é especialmente importante para ajudar São Paulo a se diferenciar 
como destino turístico. 

Expo
2020

Vídeos



4. OBSERVATÓRIO 
DE TENDÊNCIAS



Acompanhamento sistemático do desempenho de indicadores do turismo na cidade de São Paulo, cujos principais re-
sultados de 2011 revelam: 
a) taxas de ocupação dos hotéis com recorde de 69,3%, em pesquisa mensal com a participação média de 120 estabe-
lecimentos hoteleiros.    
b) arrecadação mensal de impostos sobre serviços (ISS) do turismo (Grupo 13), com um volume de R$ 199,6 milhões, 
25,7% acima do ano anterior.         
c) dados secundários coletados nos aeroportos que atendem à cidade, com fluxos de passageiros de 30,0 milhões e 16,8 
milhões, em Guarulhos e Congonhas, respectivamente. Viracopos também se projeta com 7,5 milhões de pas-sageiros, 
nacionais e internacionais 
d) entrevistas junto a 8.400 visitantes nas Centrais de Informação Turística: Aeroporto de Guarulhos, Olido, Tietê, Paulista, 
Anhembi e Mercado Municipal.
Este levantamento contou com a colaboração de entidades parceiras, como a Secretaria Municipal de Finanças, e a Em-
presa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO).            

Pesquisas de perfil de público e avaliação da cidade de São Paulo, aplicadas em onze eventos temáticos durante: 
Carnaval no Sambódromo, GP do Brasil de F1, Parada do Orgulho LGBT, Salão Duas Rodas, São Paulo Fashion 
Week (SPFW), SP Indy 300, Virada Cultural. 
Incluem-se a estes eventos de grande porte, pesquisas do segmento musical como Red Hot Chilli Peppers, Ultra 
Music Festival Brasil (UMF), Britney Spears. 
E também, objetivando caracterizar pessoas com deficiência na cidade, realizada uma investigação na Feira Inter-
nacional em Reabilitação Tecnológica, Inclusão e Acessibilidade (REATECH). 
Estes trabalhos contaram, em muitos casos, com a parceria acadêmica, envolvendo equipes de alunos e professo-
res das principais universidades da cidade de São Paulo, especialmente dos cursos superiores de eventos, hotelaria 
e turismo.  
No total, 19.609 questionários foram aplicados, com a colaboração de 394 pesquisadores. 

Pesquisas Pontuais em MegaeventosIndicadores: Hotéis, Aeroportos, ISS e CIT



Pesquisa inédita da demanda dos fluxos turísticos no Aeroporto Internacional de São Paulo – André Franco 
Montoro (Guarulhos), com 5.009 entrevistas, como instrumento de coleta de dados. A investigação considerou 
aspectos relevantes dos turistas na cidade, nacionais (26,4%) e internacionais (49,9%), e uma breve investigação 
sobre os paulistanos que deixam a capital (23,7%). Durante doze dias consecutivos (de 4 a 15 de novembro), o 
Observatório acompanhou os trabalhos de campo no saguão e nas salas especiais de embarque dos passageiros. 
Os resultados obtidos foram publicados em relatório condensado contendo as principais informações sobre 
os hábitos dos passageiros, motivações, gastos, avaliações e expectativas. Entre elas, destaca-se a importância 
atribuída pelos estrangeiros à Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, em São Paulo, que tem pretensão superior a 90% 
de retorno para assistir aos jogos de futebol na cidade.              

Pesquisa Demanda Aeroporto de Guarulhos Pesquisa Hóspedes de Hotéis e Hostels
Pesquisa realizada desde 2009, em sua 6ª edição, semestralmente desenvolvida com entrevistas diretas junto 
aos hóspedes nos hotéis de São Paulo, independentes e em parceria com o Fórum dos Operadores Hoteleiros 
do Brasil (FOHB). Objetiva identificar o seu perfil do turista, doméstico e internacional, com base em questionário 
(ficha) que aponta sua procedência, motivação da viagem, gastos médios e permanência da viagem na capital. 
A amostra do ano de 2011 foi representativa por 6.188 respostas válidas em 180 meios de hospedagem da cidade. 
Com a mesma metodologia foram realizadas, em duas fases do ano, pesquisas junto aos hóspedes dos 18 hostels 
da cidade de São Paulo. 
As informações obtidas resultaram em publicação impressa, divulgada pela São Paulo Turismo (SPTuris) no Semi-
nário da Hotelaria Paulistana, promovido em agosto de 2011 no Anhembi, para empresários do setor.



Com o crescimento e aperfeiçoamento do trabalho, um novo site foi criado para divulgar as informações do Observa-
tório do Turismo. Em seu primeiro mês no ar foram 1.468 acessos e 4.516 page views, com seções diversas, incluindo 
um painel de comentários e artigos de  especialistas. 
Além disso, um vídeo institucional de 3 minutos também foi elaborado e incluso neste site com esclarecimentos suges-
tivos sobre o trabalho do Observatório.
Ao longo do ano de 2011, onze relatórios de pesquisas pontuais foram elaborados, sendo quatro deles impressos e 
distribuídos para o trade e parceiros, especialmente os membros do Conselho Municipal do Turismo (COMTUR), de 
Instituições de Ensino Superior, da Câmara Municipal e outros interessados. 
Foram publicados dois Boletins Semestrais, e um Anuário Estatístico do Turismo 2005-2011 com o registro das prin-
cipais informações do respectivo período, observando a evolução e as tendências do turismo na cidade de São Paulo. 
Alguns estados brasileiros, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Espírito Santo e o Distrito Federal, soli-
citaram informações e palestras  ao Observatório para colher subsídios que viabilizassem a criação dos seus próprios 
observatórios locais.

Divulgação




