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PENSANDO O FUTURO
O turismo é uma das chamadas atividades finalísticas que geram renda e empregos, mobilizam 52 
setores e movimentam a economia, além de elevar a qualidade de vida e o orgulho da população, que 
passa a ver sua cidade com outros olhos.

Somente em 2009, o município arrecadou com o turismo mais de R$ 125 milhões de Imposto Sobre 
Serviços (ISS) e gastos dos turistas movimentaram R$ 8,9 bilhões na economia paulistana. Constata    
-se ainda que 413 mil empregos diretos e indiretos sejam mantidos por essa indústria. 

E esses números estão crescendo ano após ano com o desenvolvimento da atividade. Desde 2005, 
quando assumimos e passamos a divulgar São Paulo como destino turístico e a desenvolver ações 
nesse setor, o turismo já cresceu mais de 100%. 

Por essas e outras razões é que a Prefeitura de São Paulo investe nessa atividade. Iniciativas como 
a instalação de 600 placas de sinalização turística viária, capacitação de mais de mil profissionais 
como taxistas, agentes de viagens e guias, treinamento turístico para três mil pessoas da Guarda Civil 
Metropolitana são apenas alguns exemplos do trabalho que a administração municipal, por meio da 
São Paulo Turismo, vem realizando.

Fizemos ainda, em parceria com o Ministério do Turismo, uma série de reformas e readequações no 
Anhembi, maior centro de eventos da América do Sul, que é administrado pela SPTuris e recebe os 
maiores eventos da capital paulista, segmento que rende muitos dividendos para o município e sua 
população. Mas, como São Paulo é líder em eventos internacionais nas Américas, segundo a Interna-
tional Congress and Convention Association (ICCA), e o calendário do Anhembi está sempre lotado, a 
Prefeitura já pensa em investir no futuro. Por isso, já temos estudos para a construção de um mega-
complexo internacional de eventos em Pirituba, em uma área de cerca de cinco milhões de metros 
quadrados, cujo investimento será realizado por meio de parcerias público-privadas (PPPs). 
 
Também serão feitas neste ano três campanhas publicitárias para o mercado nacional e internacional 
promovendo São Paulo como destino de lazer e entretenimento, uma cidade diversa, cultural e de 
vanguarda, onde todos se encontram.

E para continuar com os bons resultados, precisamos pensar na continuidade desse trabalho. É ne-
cessário ter um planejamento concreto, com metas e projetos já desenhados. Por essa razão, foi de-
senvolvida esta nova fase do PLATUM, com planos e objetivos claros estabelecidos até 2014, consi-
derando ainda que vamos sediar um dos mais importantes eventos esportivos do planeta, a Copa do 
Mundo de Futebol. Então, mãos à obra.

Um abraço,

GILBERTO KASSAB
Prefeito da Cidade de São Paulo



Rua da Glória, Liberdade



RUMO À EXCELÊNCIA

O turismo em São Paulo hoje é uma atividade sólida que, a cada ano, cresce e bate recordes. Após 
anos difíceis para a hotelaria da cidade, atualmente o segmento comemora uma ocupação média 
próxima de 70%. Esse índice fica ainda melhor quando constatamos que São Paulo tem a maior oferta 
hoteleira da América do Sul, com 42 mil quartos. E que promete continuar crescendo. Só em 2009, 
chegamos aos 11,3 milhões de visitantes, um número inédito, que deve ser superado em 2010.

Esses e outros bons resultados foram conquistados graças a toda a cadeia produtiva do turismo da 
cidade, a nossos parceiros e ao prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que há cinco anos acredita no 
setor e investe cada vez mais, pois sabe que essa medida só trará benefícios para o município.

E, claro, a conquista também vem do esforço e do trabalho realizado pela equipe da São Paulo Turis-
mo (SPTuris), empresa que, desde a nova gestão iniciada em 2005, propôs uma nova forma de ver e 
mostrar esta metrópole. Abraçamos o grande desafio e colocamos em prática um novo planejamento 
estratégico.

Assim, criamos diversos projetos de sucesso, entre eles o Turismetrô, com 99% de aprovação dos 
usuários; o Fique Mais Um Dia®, que aumentou a ocupação dos hotéis nos fins de semana; o Mapa das 
Sensações, para mostrar as várias experiências positivas e únicas que São Paulo pode proporcionar, 
e dezenas de outros que fizeram parte da conquista dos bons resultados atuais.

Esses dados, aliás, também foram conhecidos em razão da criação do Observatório do Turismo da 
Cidade de São Paulo®, núcleo de estudos e pesquisas da SPTuris que realiza levantamentos mensais e 
monitora indicadores em bases regulares, para que assim possamos melhor avaliar nosso trabalho e 
a atividade turística na cidade como um todo.

Agora é chegada uma nova fase. Da mesma forma como encaramos o desafio do PLATUM 2007-2010 
e superamos suas metas, vamos abraçar as propostas ambiciosas que nos propusemos no período 
2011-2014, não apenas mantendo os índices elevados, mas também buscando a excelência.

Agradecendo por tudo, contamos com o apoio de todos vocês.

CAIO LUIZ DE CARVALHO
Presidente da São Paulo Turismo (SPTuris) e do
Conselho Municipal do Turismo (Comtur)



Com o apoio da Prefeitura de São Paulo, da São Paulo Turismo 
S/A (SPTuris) e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), o  
Plano de Turismo Municipal (PLATUM) 2011-2014 foi formulado no 
decorrer do ano de 2010 pela Diretoria de Turismo e Entretenimen-
to. Envolveu uma equipe técnica e muitos especialistas do setor 
turístico que contribuíram para a elaboração de seu documento 
executivo, proposto como forma prática de consulta por todos os 
envolvidos.  

Nessa etapa, visitas técnicas, discussões temáticas e outras 
atividades possibilitaram o levantamento de dados e a formula-
ção do diagnóstico, contando especialmente com a participação 
de equipes de colaboradores das gerências da Diretoria de Turis-
mo e Entretenimento, e do próprio Observatório do Turismo da Ci-
dade de São Paulo®.   

Como destaque, encontram-se assinalados neste trabalho da-
dos relevantes sobre o turismo na capital, considerando seus as-
pectos mais significantes, positivos e críticos, além da apresen-
tação de seu desempenho na gestão antecedente. Em particular, 
apresentam-se novas propostas estratégicas de desenvolvimen-

APRESENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

to da atividade turística, pressupondo seu crescente impacto eco-
nômico, social, cultural e político na cidade, em sua população e 
junto a seus visitantes.    

Todo esse arcabouço de ideias foi compartilhado de forma 
participativa, exaustivamente revisado, atualizado e submetido 
às devidas considerações pelo Comtur, por especialistas do setor, 
técnicos da SPTuris, representantes dos meios acadêmicos e ou-
tros integrantes.

Métodos distintos de coleta de informações foram utilizados, 
entre eles, pesquisas online e entrevistas pessoais com especia-
listas, num processo constante de avaliação, no decorrer de dis-
tintos momentos da análise. 

Durante a última fase, em oficina especial de trabalho, após 
validação das propostas e respectivas ações contidas no diagnós-
tico do documento, o plano foi concluído, contando com a partici-
pação dos principais membros do setor do turismo na cidade de 
São Paulo.  

Os procedimentos metodológicos adotados na concepção do 
PLATUM 2011-2014 podem ser visualizados no esquema acima.    

EQUIPE TÉCNICA DA SÃO PAULO TURISMO
Levantamento de dados
Discussões temáticas
Visitas técnicas
Avaliação preliminar
Elaboração de propostas

ANÁLISE DAS CONSIDERAÇÕES
Conselho Municipal de Turismo
Especialistas do setor
Técnicos da São Paulo Turismo
Consultores
Setor acadêmico

PESQUISAS E OFICINAS
Conselho Municipal de Turismo
Especialistas do setor
Setor acadêmico

RELATÓRIO PRELIMINAR
Levantamento das informações
Diagnóstico do setor na cidade de São Paulo

DIRETORIA DE TURISMO E ENTRETENIMENTO:
Gerência de Planejamento e Estruturação do Turismo
Gerência de Promoção Turística e Entretenimento
Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo®



OBJETIVO DO PLATUM 2011-2014

Propiciar diretrizes que promovam o desenvolvimento social, econômico e  
cultural do turismo na cidade de São Paulo, ampliando o desempenho de suas 
atividades com iniciativas, programas e ações que incrementem com qualidade 
o mercado e o afluxo de turistas por sua multiplicidade de atrativos advindos dos 
negócios e eventos e também pelo entretenimento, gastronomia, lazer e cultura.





/GESTÃO PÚBLICA DO 
TURISMO NA CIDADE 

DE SÃO PAULO
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Foto: Vale do Anhangabaú e sede da 

Prefeitura da Cidade de São Paulo
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A São Paulo Turismo S/A (SPTuris) é a em-
presa de turismo e eventos da cidade de 
São Paulo. 

Tem por missão posicionar e promo-
ver a cidade de São Paulo como a capital 
dos negócios, conhecimento e entrete-
nimento da América Latina, destacando 
seu caráter vanguardista e cultural, bus-
cando sua consolidação como destino 
turístico e visando ampliar a movimenta-
ção dos diversos setores da economia e a 
qualidade de vida dos cidadãos. 

Empresa de capital aberto, cuja sócia 
majoritária é a Prefeitura de São Paulo, a 
SPTuris é também a administradora do 
Anhembi Parque, do Autódromo de Inter-
lagos e do Terminal Turístico de Compras 
25 de Março, além de responsável pela 
execução dos eventos realizados sob a 
chancela da Prefeitura.

GESTÃO PÚBLICA DO TURISMO

Comtur

O Conselho Municipal de Turismo 
(Comtur) é um órgão deliberativo, con-
sultivo e de assessoramento do PLATUM, 
responsável pela conjunção de esforços 
entre o Poder Público e a sociedade civil, 
com poder de decisão sobre assuntos 
relativos ao desenvolvimento do turismo 
na cidade de São Paulo. 

Futur

O Fundo Municipal de Turismo (Fu-
tur) tem como objetivo captar recur-
sos para custear as ações previstas no 
PLATUM. Foi criado pela Lei Municipal nº 
11.198/92, art. 7: “Fica o Executivo au-
torizado a criar o Fundo Municipal de Tu-
rismo (Futur), com o objetivo de captar e 
repassar recursos para o Plano Municipal 
de Turismo - PLATUM”.

O Futur é gerido pelo Comtur e suas 
operações são executadas pela SPTuris, 
responsável ainda pela prestação de con-
tas à Prefeitura de São Paulo.

 
PLATUM

O Plano de Turismo Municipal  
(PLATUM), instituído pela Lei Municipal  
nº 11.198/92 e elaborado pela equipe 
técnica da SPTuris em conjunto com  
o Comtur, tem como propostas funda-
mentais:

• promover e garantir a integração da 
cadeia produtiva do turismo, alinhando 
todos os envolvidos no processo de seu 
desenvolvimento;

• desenvolver fontes de informação e 
pesquisa, além de estruturar indicadores 
e processo de avaliação de programas e 
atividades turísticas;

• organizar e qualificar a oferta cul-
tural, de lazer e entretenimento, aumen-
tando a competitividade turística de São 
Paulo;

• fazer com que o turista conheça a 
rica oferta de São Paulo e dela usufrua, 
aumentando sua permanência e gasto 
diário na cidade;

• fortalecer e promover a imagem 
da cidade de São Paulo como destino de 
lazer, entretenimento, cultura e conheci-
mento, além de negócios e eventos.

1967 

Promulgação da 
Lei Municipal nº 
7.085/67, autori-
zando a criação 
do Centro de Expo-
sições e Fomento 
do Turismo - Par-
que Anhembi.

1968 

Criação do Centro 
Interamericano de 
Feiras e Salões.

1974 

Mudança do 
nome do Centro 
Interamericano 
de Feiras e Salões 
para Anhembi S/A 
- Centro de Feiras 
e Salões.

1977 

Anhembi S/A - 
Centro de Feiras 
e Salões passa a 
chamar-se Paulis-
tur S/A.

1979 

 Paulistur S/A pas-
sa à denominação 
de Paulistur S/A - 
Empresa Paulista 
de Turismo.

1986 

Alteração do nome 
de Paulistur S/A - 
Empresa Paulista 
de Turismo para 
Anhembi Centro 
de Feiras e Con-
gressos S/A.
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1989 

 Anhembi Cen-
tro de Feiras e 
Congressos S/A 
passa a chamar-se 
Anhembi Turismo e 
Eventos da Cidade 
de São Paulo S/A.

1992 

Criação do PLA-
TUM, Comtur e 
Futur, instituídos 
pela Lei Municipal 
nº 11.198/92, 
regulamentada 
posteriormente 
pelo Decreto 
46.649/05.

2005 

A antiga Anhembi 
Turismo e Even-
tos da Cidade de 
São Paulo S/A 
passa a ter nova 
denominação: São 
Paulo Turismo S/A 
(SPTuris).

2006 

PLATUM  
2007-2010.

2010 

PLATUM  
2011-2014.

ANHEMBI PARQUE:

01. Sambódromo

02. Palácio das Convenções

03. Pavilhão de Exposições

01

02 03

Continua na  
página 101...

1989 

 Anhembi Cen-
tro de Feiras e 
Congressos S/A 
passa a chamar-se 
Anhembi Turismo e 
Eventos da Cidade 
de São Paulo S/A.

1992 

Criação do PLA-
TUM, Comtur e 
Futur, instituídos 
pela Lei Municipal 
nº 11.198/92, 
regulamentada 
posteriormente 
pelo Decreto 
46.649/05.

2005 

A antiga Anhembi 
Turismo e Even-
tos da Cidade de 
São Paulo S/A 
passa a ter nova 
denominação: São 
Paulo Turismo S/A 
(SPTuris).

2006 

PLATUM  
2007-2010.

2010 

PLATUM  
2011-2014.





/CENÁRIO GLOBAL
DO TURISMO
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2.1 No Mundo ........................................... 18

2.2 No Brasil ............................................ 20

O turismo é um fenômeno cujos impactos econômico, 
social, cultural e ecológico têm alcançado importância 
crescente no mundo contemporâneo. Trata-se do desloca-
mento temporário dos indivíduos para diferentes cidades, 
regiões ou países e a consequente utilização de serviços 
locais durante a visita, como transporte, hospedagem, 
alimentação, lazer, entre outros. 

Foto: Relógio de Nichile e 

Edifício Altino Arantes
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2.1 NO MUNDO

9,4% 
Representatividade do turismo no PIB mundial 
 
US$ 5,4 trilhões
Movimentação financeira do turismo em 2009 
 
880 milhões 
de turistas no mundo em 2009 
 
4,4% 
Crescimento anual previsto para o turismo de 2010 a 2020 
 
1% 
Crescimento previsto dos gastos de turistas no mundo em 2010 
 
235 milhões 
Empregos gerados pelo turismo no mundo

Movimentação de turistas no mundo

A movimentação de turistas pelo mundo em 2009, segundo 
estimativa da Organização Mundial do Turismo (OMT), foi de 880 
milhões, 4,3% menor que em 2008, contudo teve crescimento 
médio de 9,7% desde 2005. Os cinco países que mais recebe-
ram turistas em 2008 foram: França (79,3 milhões), Estados 
Unidos (58,0 milhões), Espanha (57,3 milhões), China (53,0 
milhões) e Itália (42,7 milhões). Retomado o crescimento eco-
nômico, é esperado um aumento de 2,5% no número de turistas 
pelo mundo para 2010. Para 2020, a OMT prevê um movimento 
de 1,6 bilhões de pessoas viajando pelo mundo.

Empregos

A indústria mundial do turismo contribuiu com 235 milhões 
de empregos, 8,2% do total mundial em 2009. Apesar do resulta-
do 1,3% inferior a 2008, o desempenho mostra um crescimento 
de 4,6% nos últimos quatro anos.

MOVIMENTAÇÃO DE TURISTAS NO MUNDO

2005 2006 2007 2008 2009

802

847

901

920

880

N° de turistas 
(milhões)

Fontes: Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) / Organização Mundial do Turismo (OMT), 2010Fontes: Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) / Organização Mundial do Turismo (OMT), 2010

DESEMPENHO FINANCEIRO DO TURISMO NO MUNDO

2005 2006 2007 2008 2009

(variação %)

3,
9

3,
8

3,
0

1,
0

-4
,8
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Fontes: Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) / Organização Mundial do Turismo (OMT), 2010

EMPREGOS DO TURISMO NO MUNDO

2005 2006 2007 2008 2009

224,5

234,0

231,7

238,2

235,0

(milhões)

EMPREGOS DO TURISMO NA AMÉRICA LATINA

(milhões)

11
,3

2005

11
,5

2006

11
,7

2007

11
,9

2008

11
,7

2009

11
,8

2010

PRINCIPAIS DESTINOS TURÍSTICOS (NÚMERO DE TURISTAS RECEBIDOS)

Estados Unidos:  
58,0 milhões

França:  
79,3 milhões

Italia:  
42,7 milhões

Espanha:  
57,3 milhões China:  

53,0 milhões
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7,1% 
Representatividade no PIB brasileiro 
 
US$ 5,3 bilhões 
Receita cambial com o turismo em 2009 
 
4,8 milhões 
Turistas estrangeiros em 2009 
 
56 milhões  
Desembarques domésticos em 2009 
 
5,5 milhões 
Estimativa de empregos do turismo em 2010

2.2 NO BRASIL

De acordo com o Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur), 
em 2009 o Brasil recebeu 4,8 milhões de turistas estrangei-
ros, 5% a menos que no ano anterior. Nos últimos quatro anos, 
a queda na entrada de estrangeiros no país foi de 9,4%. Os cin-
co maiores emissores de turistas para o Brasil foram em 2009:  
Argentina (1,2 milhão), Estados Unidos (603,6 mil), Itália 
(253,5 mil), Alemanha (215,6 mil) e França (205,9 mil).

Receita

O turismo enseja um impulso acentuado na economia local, 
tornando-se, muitas vezes, a principal fonte de receitas e em-
pregos de um destino. Ele distribui riquezas, gera investimen-
tos e aumenta a renda do lugar visitado via entrada de divisas. 
Seu efeito multiplicador, avaliado pela intensidade com que o 
dinheiro gasto pelos visitantes permanece na região de desti-
nação para ser reciclado por meio da economia local, pode ser 
bastante significativo e sua magnitude varia de acordo com 
diversos fatores.

Nesse sentido, no contexto do cenário mundial pós-crise 
econômica de 2008, a atividade turística brasileira foi impactada 
com a desaceleração. Segundo a World Travel & Tourism Council 
(WTTC), em 2009, a movimentação financeira da economia do 
turismo foi de US$ 5,4 trilhões, apresentando uma queda real de 
4,8% na comparação com o ano anterior. Já a representatividade 
desse montante para o PIB mundial foi de 9,4%.

Esse declínio representa uma quebra da sequência de cres-
cimento acima dos 3% que a economia do turismo vinha mos-
trando desde 2005. 

Em 2009, segundo o Embratur, o país obteve receita cambial 
com a atividade turística de US$ 5,3 bilhões, 8,6% inferior ao resul-
tado de 2008. Contudo, o crescimento na entrada de divisas por 
meio do turismo internacional foi de 39,5% na comparação com 
2005. A representatividade da receita cambial com o turismo no 
PIB brasileiro foi de 7,1%. É esperada uma recuperação em 2010, 
com crescimento de 5,6% em relação a 2009.

01

01 Aeroporto Internacional André Franco Montoro, em Guarulhos, São Paulo.
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Fontes: Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) / Organização Mundial do Turismo (OMT), 2010 / INFRAERO, 2009

RECEITA CAMBIAL DO TURISMO NO BRASILCHEGADA DE TURISTAS INTERNACIONAIS AO BRASIL
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Além de importante centro econômico e financeiro, a cidade de 
São Paulo é um dos principais polos de irradiação de tendên-
cias, cultura, gastronomia, lazer e entretenimento do Brasil.

Há ainda quem resista à ideia de ver a cidade como um des-
tino turístico, especialmente se o tema for lazer. Maior polo de 
negócios e eventos do país, a capital paulista acostumou-se a 
receber os viajantes por essas motivações. Moradores e profis-
sionais de turismo também foram envolvidos nessa percepção 
e, mesmo sendo o principal portão de entrada do Brasil, São 
Paulo durante muito tempo não investiu no setor e nem se ima-
ginou como boa opção de viagem.

Esse cenário mudou. Hoje, ela é a primeira cidade do país em 
turistas e oferece o mundo aos brasileiros e, ao mesmo tempo, 
um gostinho de Brasil a milhões de estrangeiros.

São Paulo está entre as capitais mundiais da sofisticação, 
do entretenimento, da cultura, das compras e da gastronomia. 
Reúne multiculturalidade, requinte, agitação e uma infinidade 
de atrações que agradam a qualquer visitante.

ASPECTOS GERAIS DO TURISMO
NA CIDADE DE SÃO PAULO

11,7 milhões 
Total de turistas na cidade 
 
10,1 milhões
Turistas domésticos 
 
R$ 9,6 bilhões 
Receita turística 
 
68,4% 
Taxa de ocupação hoteleira 
 
R$ 150,4 milhões 
Arrecadação de ISS do Turismo - Grupo 13

NÚMEROS DO TURISMO NA CIDADE  
DE SÃO PAULO - ESTIMATIVA 2010

Fontes: Secretaria Municipal de Finanças, 2010 / SPTuris, 2010

Destinos Indutores

São Paulo é uma das cidades contempladas pelo Estu-
do de Competitividade dos 65 Destinos Indutores desen-
volvido pelo Ministério do Turismo (Mtur) e pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), que  compreende todas as unidades 
da federação. O diagnóstico faz parte de análise que abar-
ca 65 destinos turísticos selecionados como indutores do 
desenvolvimento regional a serem trabalhados para ob-
tenção de padrões internacionais de qualidade. 

Na totalidade das dimensões avaliadas, a cidade de 
São Paulo vem crescendo e supera as capitais seleciona-
das em todo o Brasil. Em 2009, a cidade foi premiada pelo 
Mtur como melhor destino indutor entre as capitais nas 
categorias: “Capacidade Empresarial”, “Serviços e Equi-
pamentos Turísticos”, “Acesso” e “Economia Local”. Em 
2010, novamente foi premiada nas categorias: “Acesso”, 
“Monitoramento”, “Economia Local”, “Aspectos Ambien-
tais” e “Aspectos Culturais”.
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01. Marco Zero na Praça da Sé

02. Praia do Litoral Norte 

no Estado de São Paulo

03. Peregrinação de fiéis 

em Aparecida

04. Rafting em Brotas

05. Festa do Peão de  Barretos

*Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2008

Estado de São Paulo e o Turismo

A cidade de São Paulo se insere no estado brasileiro de mesmo nome, localizado no sul da região Sudeste e que 
tem como limites os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul. O estado é dividido em 645 
municípios e ocupa uma área de 248.209.426 km2.

Apelidado de “locomotiva do Brasil”, o estado é isoladamente responsável por 33,9% do PIB brasileiro, sendo o mais 
rico do País. São Paulo também possui o terceiro maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a segunda menor 
taxa de mortalidade infantil e a quarta menor taxa de analfabetismo entre as unidades federativas do Brasil. Responde 
por 43,8% do faturamento com turismo no Brasil, sendo o único estado que possui 67 municípios classificados como 
“Estância”. No total, 300 municípios apresentam potencial turístico, oferecendo mais de 40 roteiros turísticos.

Com população estimada de 41,4 milhões de pessoas em 2009, São Paulo é o estado mais populoso do Brasil além 
de ser a terceira unidade política com maior número de habitantes da América do Sul, sendo superada apenas pelo pró-
prio país e pela Colômbia. Sua população é a mais diversificada do Brasil. Os imigrantes somam cerca de 3 milhões de 
pessoas entre 70 nacionalidades.
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Como uma das medidas de parâmetro do turismo na cidade 
de São Paulo, importa destacar os valores mensais obtidos pelo 
Imposto sobre Serviços (ISS) do Grupo 13, que está relacionado 
ao turismo, hospedagem, eventos e assemelhados. 

Existe uma sazonalidade evidente associada aos negócios 
e megaeventos que acontecem durante o ano - em degraus 
no primeiro semestre, mais constante no segundo - e atrelada 
ao crescimento das atividades econômicas. O ano de 2010 de-
monstra uma clara recuperação do setor, em patamares acima 
daqueles de 2008, ultrapassando um dos melhores períodos 
para o turismo paulistano.

3.1 EVOLUÇÃO 
DO ISS DO GRUPO 13 

 Em 2010, as arrecadações chegam a recordes históricos, com 
mais de 30% de crescimento em comparação com 2009 e 2008. 
 Estima-se que, ao final de 2010, se chegue a 

R$ 150,4 milhões em arrecadação, 16% acima de 2009.
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EVOLUÇÃO DO ISS DO GRUPO 13
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* Estimativas / Fonte: SPTuris, 2010

R$ 124,3R$ 110,8 R$ 125,1 R$ 150,4*Total de Arrecadação Anual (milhões):
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3.2 DESEMPENHO 
HOTELEIRO 

 O ano de 2010 marca a retomada do número de turistas 
hospedados em São Paulo, caminhando em paralelo com a 
estabilização da economia. 
 As estimativas para o segundo semestre de 2010 são 

semelhantes às de 2008, principalmente por repetir alguns 
eventos importantes daquele ano, como Salão do Automóvel 
em conjunto com o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, Bienal 
do Livro, Mostra Internacional de Cinema, entre outros. 
 As taxas de ocupação hoteleira no período de 2007 a 2010 

apresentam média superior a 66,0%. Apesar da crise econômi-
ca, o turismo focado em negócios e eventos sempre mostrou 
um desempenho satisfatório, retornando a patamares ainda 
maiores em 2010 – compatíveis aos melhores momentos de 
2008 para todos os tipos de hotéis da cidade, em especial os 
segmentos de luxo.

São Paulo dispõe de vasta rede hoteleira distribuída por toda 
a cidade, com nítidas concentrações de unidades habitacionais 
nas regiões sul, oeste e central. As taxas médias de ocupação 
também apresentam evidente sazonalidade em patamares dis-
tintos, demonstrando um elevado grau de correlação com o ní-
vel de negócios e eventos existentes na capital.
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* Estimativas / Fonte: Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo®, 2010

DESEMPENHO HOTELEIRO: TAXA DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA
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DISTRIBUIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (ABRIL 2010)

1 - Alto de Pinheiros
2 - Barra Funda
3 - Bela Vista
4 - Bom Retiro
5 - Brás
6 - Butantã
7 - Campo Grande
8 - Campo Belo
9 - Consolação
10 - Freguesia do Ó
11 - Grajaú
12 - Ipiranga
13 - Itaim Bibi
14 - Jabaquara
15 - Jardim Ângela
16 - Jardim Paulista
17 - Jardim São Luís
18 - Lapa
19 - Liberdade
20 - Moema

21 - Mooca
22 - Morumbi
23 - Pari
24 - Perdizes
25 - Pinheiros
26 - República
27 - Santa Cecília
28 - Santana
29 - Santo Amaro
30 - São Lucas
31 - Saúde
32 - Sé
33 - Tatuapé
34 - Tucuruvi
35 - Vila Andrade
36 - Vila Formosa
37 - Vila Guilherme
38 - Vila Maria
39 - Vila Mariana

957 - 1576

1577 - 4264

4265 - 8134

576 - 9564 - 55

56 - 158

235 - 575

159 - 234

Unidades habitacionais por distrito

Distritos

Meios de hospedagem

Fonte: Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo®, 2010
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Fonte: Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo, 2010
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DESEMPENHO HOTELEIRO: DIÁRIA MÉDIA

DESEMPENHO HOTELEIRO POR SEGMENTO
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Média Anual (R$):

2007 2008 2009 2010*

Econômico 74,27% 68,80% 61,39% 68,78%

R$ 67,44 R$ 59,23 R$ 54,42 R$ 85,98

Midscale 68,18% 68,05% 61,97% 70,69%

R$ 134,44 R$ 152,57 R$ 160,31 R$ 165,89

Luxo 61,41% 64,46% 58,34% 66,54%

R$ 308,92 R$300,50 R$ 375,66 R$ 363,40

* Estimativa / Fonte: Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo®, 2010

Taxa de Ocupação

Diária Média

Obs. Para fins de pesquisa, a distinção de segmentos na hotelaria adotada pelo Observatório de Turismo toma 

por base as seguintes tarifas: Econômico (até R$ 90,00); Midscale (entre R$ 91,00 e R$ 190,00); e Luxo/Super 

Luxo (acima de R$ 190,00).

Hostels

A partir do segundo semestre de 2010, o Observatório do Turismo iniciou uma pesquisa de taxa de ocupação e 
valor da diária média com os hostels da cidade, mostrando valores de 67% e R$ 36,00, respectivamente. Até o final de 
2010 existiam 18 hostels com mil leitos, mas esse número vem se multiplicando dada a previsão de uma crescente 
demanda, inclusive para a Copa 2014.

A pesquisa de perfil dos hóspedes, a ser desenvolvida em 2011, nos dará informações valiosas. Embora ainda não 
haja quantidade suficiente de dados históricos para uma análise maior, foi possível observar que o perfil dos hóspedes 
difere dos hotéis. Na maioria, o público é motivado pelo lazer e cultura, variando entre os diversos hostels, uma vez que 
cada um possui a sua temática objetivando agradar do jovem ao senior turista.
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Conhecer a estrutura ocupacional do emprego das atividades 
ligadas ao turismo é extremamente importante para seus ges-
tores, especialmente no planejamento dos programas de trei-
namento e qualificação da mão de obra, que podem ser dimen-
sionados com maior segurança e eficácia.

De forma geral, as atividades ligadas ao turismo podem ser 
classificadas em dois grupos: 

a) Atividades Características do Turismo (ACT): definidas 
como aquelas que só existem em decorrência do turismo e ser-
vem basicamente para atender às necessidades turísticas de 
uma região;

b) Atividades Associadas ao Turismo (AAT): definidas como 
aquelas que, embora atendam às necessidades turísticas de 
uma região, no caso de ausência de turismo continuariam a 
existir, porém em menor escala.

Em 2010, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe) elaborou, para a SPTuris, um estudo sobre o mercado de 
trabalho das ACT e das AAT a partir dos dados da Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais). O principal objetivo era dimen-
sionar a estrutura e descrever a evolução do emprego das ACT e 
AAT na cidade de São Paulo. 

Além da apresentação dos dados referentes aos emprega-
dos formais presentes na Rais, o estudo atentou a mais três as-
pectos importantes para o mercado de trabalho das ACT e AAT: i) 
acrescentar ao estoque de emprego os postos de trabalho ocu-

 As atividades ligadas ao turismo na cidade de São Paulo 
geraram 413 mil empregos em todo Brasil, em 2009. 
 No conjunto de todas as atividades ligadas ao turismo na 

cidade de São Paulo, para cada emprego direto, há 2,0  
empregos adicionais indiretos.

POSTOS DE TRABALHO CRIADOS PELAS ATIVIDADES LIGADAS AO TURISMO DA CIDADE DE SÃO PAULO - 2009

Empreendedores

Atividades e Empregos Com Empregados Sem Empregados 1 a 4  Empregados Total

ACT - Emprego Direto Formal 79.445 3.833 1.247 84.525

ACT - Emprego Direto Informal 19.853 9.963 417 30.233

AAT - Emprego Direto Formal 8.778 1.467 438 10.683

AAT - Emprego Direto Informal 8.375 3.243 310 11.927

Subtotal do Emprego Direto 116.450 18.506 2.411 137.368

ACT - Emprego indireto N/A N/A N/A 234.063

AAT - Emprego Indireto N/A N/A N/A 41.567

Subtotal Emprego Indireto N/A N/A N/A 275.997

Total 412.997

Obs.: Empregos diretos na cidade de São Paulo; empregos indiretos em todo o país / Fonte: Rais, 2008 e Fipe, 2010

3.3 MERCADO DE TRABALHO
DAS ATIVIDADES DO TURISMO

pados pelos microempreendedores que atuam nas atividades 
ligadas ao turismo; ii) quantificar a magnitude da informalidade 
nas atividades do turismo por meio da mensuração dos empre-
gos informais e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad), fornecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) e iii) estimar a quantidade de empregos criados 
indiretamente pelo turismo da cidade. 

O estudo revela que, na capital paulista, as 20 ocupações 
mais importantes das ACT em 2009 correspondem a 56,2% do 
emprego formal dessas atividades. Já nas AAT, as 20 principais 
ocupações representaram 80,0% dos postos de trabalho for-
mais diretos no mesmo período.

Nas ACT, o emprego é concentrado em grandes estabeleci-
mentos, em decorrência da preponderância relativa de duas ati-
vidades caracterizadas pela presença de organizações com mui-
tos empregados: Comissário de voo, Agente de estação (ferrovia 
e metrô). Já nas AAT, o emprego é concentrado em estabeleci-
mentos de pequeno porte, sobretudo porque a atividade de res-
taurantes e outros serviços de alimentação e bebidas tem uma 
representatividade muito grande dentro do conjunto das AAT. 
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EVOLUÇÃO DO EMPREGO - ACT
 
 
Emprego Total

Entre 2006 e 2009, o estoque de empregos nas ACT na cida-
de de São Paulo passou de 68.804 para 79.445. Essa geração 
de 10.641 postos de trabalho durante o período representa um 
crescimento de 15,5%. Quatro ACT concentraram 82,4% do total 
de empregos: Transporte aéreo regular (27,8%), Hotéis e simi-
lares (20,6%), Transporte metro-ferroviário (18,7%) e Agências 
de viagem (15,2%). As ACT que registraram maior crescimento 
percentual no emprego foram: Serviços de reservas (+56,3%), 
Transporte rodoviário de passageiros (+38,1%), Transporte aé-
reo regular de passageiros (+33,5%) e Atividades auxiliares dos 
transportes aéreos (+23,6%).

Remuneração Salarial

Os maiores salários médios em 2009 foram das ocupações: 
Piloto de aeronaves (R$ 13.995), Técnico em manutenção elé-
trica (R$ 5.725), Supervisor administrativo (R$ 5.589), Maqui-
nista de trem metropolitano (R$ 4.180) e Comissário de voo (R$ 
3.975). Os menores salários correspondiam às ocupações: Faxi-
neiro (R$ 731), Camareiro de hotel (R$ 838), Teleoperador (R$ 
866), Recepcionista, em geral (R$ 1.108) e Fiscal de transporte 
coletivos (exceto trem)  (R$ 1.135).

Entre os resultados mais significativos, destacam-se: 
 para cada emprego direto nas ACT, há 2,0 empregos indire-

tos; 
 para cada emprego direto nas AAT, cria-se 1,8 emprego 

indireto; 
 somando as ACT e AAT, o número de postos de trabalho chega 

a 412.997, sendo 137.368 diretos e 275.630 indiretos; 
 em específico para a atividade de Hotéis e similares, para 

cada emprego na cidade de São Paulo, há 1,6 empregos gera-
dos no mercado de trabalho em todo o Brasil; 
 no Transporte aéreo de passageiro regular é maior o impac-

to: para cada emprego gerado na capital, 2,6 empregos são 
gerados no território brasileiro; 
 as ACT oferecem empregos com maior remuneração que as 

AAT e maior também que o conjunto de todas as demais ativi-
dades dos outros setores na cidade de São Paulo; 
 o estudo indicou que as ACT têm menor grau de informalida-

de que as AAT.

Microempreendedor

Em 2006, havia no município de São Paulo 3.416 empresá-
rios em estabelecimentos sem empregados e 1.225 com até 
quatro empregados, totalizando 4.641 micro empreendedores. 
Três anos depois, as quantidades evoluíram para 3.840, 1.247 
e 5.087, respectivamente. Os postos de trabalho ocupados por 
esses empreendedores somam-se ao total de empregos nas ACT 
e representam um acréscimo de 9,6%. Três atividades concen-
travam mais de 80% desses indivíduos em 2009: Agências de 
viagem (57%), Transporte rodoviário coletivo de passageiros - re-
gime de fretamento (12,9%) e Hotéis e similares (12,5%).

EVOLUÇÃO DO EMPREGO - AAT
 
 
Emprego Total 

O estoque de empregos formais no total das AAT no ano de 
2009 era de 147.327 postos de trabalho. Entre 2006 e 2009, 
houve geração de 31.484 postos de trabalho nas AAT. O cresci-
mento de 27,2% foi determinado, em boa parte, pela atividade 
de Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de ali-
mentação e bebidas, responsável por 88,4% da variação total do 
emprego das AAT. Nessa atividade, o estoque de emprego formal 
aumentou em 26.336 postos de trabalho, passando de 103.897 
vagas em 2006 para 130.233 em 2009. Em termos percentuais, 
o emprego nesta atividade cresceu 25,3%.

Ocupação

As 20 principais ocupações do conjunto das AAT represen-
tam cerca de 80% do emprego formal total, em todo o período. 
A maioria dessas ocupações refere-se às atividades de Restau-
rantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação.

Além do crescimento do emprego acima da média total, as 
ocupações de Atendente de lanchonete, de Cozinheiro-geral e 
de Garçom também se destacam por serem responsáveis por 
aproximadamente 51,9% da variação do total do emprego das 
AAT, entre 2006 e 2009. Essas três ocupações podem ser con-
sideradas como peculiares à atividade de Restaurantes e outros 
estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas.  

Remuneração Salarial 

A média salarial para o total dos empregados das AAT em 
2009 é de R$ 949,5, apenas 30,1% do salário médio do total dos 
trabalhadores das ACT. Os números indicam que as maiores re-
munerações e a remuneração média nas AAT situam-se em pa-
tamares inferiores aos observados nas ACT.

Entre as dez ocupações com maiores salários em 2009, 
destacam-se pela variação real no período: Diretor de produção 
e operações de turismo (48%), Diretor de relações de trabalho 
(48%) e Pilotos de aeronaves (21%).
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Atendente de lanchonete 34.013 23,1%

Cozinheiro geral 26.761 18,2%

Garçom 15.632 10,6%

Copeiro 5.978 4,1%

Operador de caixa 4.557 3,1%

Gerente de restaurante 4.253 2,9%

Vendedor de comércio varejista 3.336 2,3%

Cumim 3.070 2,1%

Auxiliar de escritório, em geral 2.710 1,8%

Assistente administrativo 2.636 1,8%

Barman 2.625 1,8%

Faxineiro 1.815 1,2%

Masseiro (massas alimentícias) 1,771 1,2%

Recepcionista, em geral 1.622 1,1%

Gerente de bar 1.448 1,0%

Chefe de cozinha 1.337 0,9%

Motorista de carro de passeio 1.169 0,8%

Cozinhador (conservação de alimentos) 1.039 0,7%

Maître 1.033 0,7%

Auxiliar nos serviços de alimentação 1.012 0,7%

Total (todas as ocupações) 147.327 100,00%

Ocupação Emprego Participação

Comissário de vôo 8.108 10,2%

Agente de estação (ferrovia e metrô) 4.425 5,6%

Assistente administrativo 3.540 4,5%

Piloto de aeronaves 3.193 4,0%

Camareiro de hotel 3.020 3,8%

Motorista de ônibus rodoviário 2.791 3,5%

Auxiliar de escritório, em geral 2.715 3,4%

Agente de viagem 2.240 2,8%

Emissor de passagens 2.018 2,5%

Teleoperador 1.825 2,3%

Faxineiro 1.385 1,7%

Recepcionista de hotel 1.320 1,7%

Recepcionista em geral 1.256 1,6%

Agente de segurança 1.070 1,3%

Motorista de ônibus urbano 1.046 1,3%

Cozinheiro geral 997 1,3%

Supervisor administrativo 931 1,2%

Maquinista de trem metropolitano 923 1,2%

Técnico de manutençnao elétrica 908 1,1%

Fiscal de transportes coletivos (exceto trem) 906 1,1%

Total (todas as ocupações) 79.445 100,00%

OCUPAÇÕES MAIS FREQUENTES NO CONJUNTO DAS ACT E AAT –2009

Fontes: Rais, 2008 e  Fipe, 2010
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INFORMALIDADE NO MERCADO DE 

TRABALHO DO TURISMO

Para estimar o tamanho da informalidade, este estudo calcu-
lou os multiplicadores de emprego informal para cada uma das 
ACT e AAT. Os resultados obtidos indicam que, no conjunto das 
ACT, havia 114.758 postos de trabalho na cidade em 2009. Des-
tes, 84.525 (73,7%) eram formais e 30.233 (26,3%), informais. 

A maioria dos trabalhadores é informal nas seguintes ativi-
dades: Agência de viagens (na qual os informais correspondem 
a 149,5% dos formais), Serviços de reservas e outros serviços 
turísticos (239,9%) e Operadores turísticos (390,7%). Nas de-

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimenta-
ção e bebidas

8.325 15.470

Serviços ambulantes de alimentação 0 1

Locação de automóveis sem condutor 1.193 5.236

Locação de meios de transorte, exceto automóveis, sem condutor 26 121

Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos 112 189

Relações exteriores 164 164

Artes cênicas, espetáculos, e atividades complementares 114 335

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras ativi-
dades artísticas

6 15

Atividades de museus e de exploração, restauração artística 3 3

Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais 248 283

Gestão de instalações de transportes 21 38

Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 471 754

Total 10.683 22.610

Total (empregados e microempreendedores)

Ramo de Atividade Formais Formais + Informais

Transporte metroferroviário de passageiros 14.892 18.689

Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo 4.819 6.623

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, fretamento 3.605 6.021

Transporte aéreo de passageiros regular 22.124 22.184

Transporte aéreo de passageiros não regular 881 938

Terminais rodoviários e ferroviários 1.718 2.410

Gestão de portos e terminais 65 109

Atividades auxiliares dos transportes aéreos 2.653 3.738

Hotéis e similares 16.641 19.566

Agências de viagens 12.992 32.413

Operadores turísticos 132 648

Serviços de reservas e outros serviços de turismo  
não especificados anteriormente

417 1.417

Total 84.525 114.758

Fontes: Rais, 2008 e  Fipe, 2010

EMPREGO FORMAL E INFORMAL NAS ACT E AAT - 2009

mais atividades, a informalidade é menor, em proporções que 
variam de 0,3% (Transporte aéreo de passageiros regulares) 
a 68,3% (Gestão de portos e terminais). No conjunto das AAT, 
em 2009, havia 22.610 trabalhadores cujos postos podiam ser 
atribuídos ao turismo. Destes, 10.683 (47,2%) eram formais e 
11.927 (52,7%) informais, indicando assim a predominância da 
informalidade nessas atividades. 

A Fipe e a SPTuris concluirão outras etapas da pesquisa que 
consideram a implantação de rotinas para coleta e análise dos 
dados da Rais e do Cadastro Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Empre-
go, de forma que o Observatório de Turismo da Cidade de São 
Paulo® possa acompanhar permanentemente a evolução do 
emprego na cidade de São Paulo, a partir de 2011.
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O crescimento populacional em São Paulo nos últimos dez 
anos foi de 5,8%. Com base no Censo 2000, a cidade possuía 
uma população jovem, com concentração de 9,8% da população 
na faixa etária de 20 a 24 anos.

Contudo, conforme projeções da Fundação Sistema Estadu-
al de Análise de Dados (Seade), na última década, o número de 
paulistanos com 60 anos ou mais cresceu 35% e chegou a 1,3 
milhão em 2010, mostrando uma tendência de envelhecimento 
populacional. Para 2024, é esperado que a população de idosos 
na cidade ultrapasse a de crianças pela primeira vez, chegando 
a 2,2 milhões de pessoas.

A cidade concentra sua atividade econômica no setor de 
serviços, que corresponde a 49,9% das empresas presentes e 
equivale a 68,2% dos empregos formais. Em 2007, a cidade de 
São Paulo teve um PIB per capita de R$ 29.393,66, superior ao 
de países como Nova Zelândia, Egito e Chile.

Atualmente, São Paulo é a décima cidade mais rica do mundo 
e estima-se que será a sexta em 2025, de acordo com a consul-
toria PricewaterhouseCoopers. 

A cidade também é sede da BM&F Bovespa, uma das maio-
res bolsas de valores do mundo, que obteve receita operacional 
bruta de R$ 1,67 trilhão em 2009.

1.522,99 km2
 

Extensão da cidade

11.037.593 
Habitantes

7.148 hab./km2

Densidade demográfica

68,7%  
População economicamente ativa

R$ 320 bilhões
PIB da cidade em 2007 
 
35,4% 
Participação da cidade no total do PIB estadual 
 
15% 
Participação da cidade no total do PIB nacional  
 
77,9% 
 Participação do setor de serviços no total do PIB da cidade

ASPECTOS ECONÔMICOS

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  
E ECONÔMICOS

O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE), 
2002-2012, instrumento orientador das políticas de desen-
volvimento da cidade com suas diretrizes estratégicas, está 
em vigor. Sua atuação abrange áreas de desenvolvimento 
econômico, social, humano e de qualidade de vida, espe-
cialmente para os setores de educação, saúde, promoção e 
assistência social, cultura, esporte, lazer e recreação, segu-
rança pública, abastecimento urbano e ambiental. Em graus 
distintos de influência, as diversas ações adotadas por seus 
gestores apresentam relação direta com o desenvolvimento 
do turismo paulistano, cujos aspectos gerais, em dimensão 
e caracterização da capital do Estado de São Paulo, precisam 
ser conhecidos.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010
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01. BM&F Bovespa

02. Detalhe da Câmara 

Municipal da São Paulo

03. Rua 24 de Maio

04. Antiga Estação Rodoviária da Luz

01

02

04

03
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Quatro redes compõem o sistema de 
transporte público coletivo da cidade: 
metrô, trem e ônibus metropolitano 
(sob responsabilidade do Governo do 
Estado de São Paulo) e ônibus urbano 
(sob responsabilidade da Prefeitura). 
Todos possuem pontos de operação in-
tegrados, o que os transforma num am-
plo sistema que atende a 9,5 milhões de 
passageiros por dia.

Três terminais rodoviários atuam com 
fins turísticos. O Terminal Barra Funda 
atende a seis estados, com 139 linhas que 
registram um movimento diário de 40 mil 
usuários. Na Zona Sul, o Terminal Jabaqua-
ra serve o litoral sul do estado. Já o Tietê 
configura-se como o maior terminal rodo-
viário do Brasil, atendendo 1.010 cidades, 
23 estados e quatro países, com um fluxo 
diário de 90 mil passageiros.

Mais de 15,9 milhões de passageiros 
desembarcaram nos terminais de São 
Paulo no ano de 2009, número 3,1% abai-
xo do registrado no ano de 2008 e muito 
semelhante àquele de 2007. O Terminal 
Rodoviário do Tietê recebe mais de 65% 
desse fluxo.

Essa queda no número de passagei-
ros pode ser parcialmente explicada pela 
redução das tarifas das passagens aére-
as, bem como pelo surgimento de novas 
companhias e linhas. As condições das 
rodovias paulistas, ligando diversos desti-
nos com vocação turística são fatores po-
sitivos no incentivo a viagens rodoviárias, 
principalmente regionais.

O sistema viário tem 17.308 km, se-
gundo a São Paulo Transportes (SPTrans), 
abrangendo uma frota de mais de seis mi-
lhões de veículos e 23 ruas de circulação 
exclusiva para pedestres. A cidade tam-
bém dispõe da segunda maior frota de he-
licópteros do mundo, com 470 aeronaves.

Metrô

A cidade de São Paulo é atendida por 
uma rede metroviária composta por cin-
co linhas interligadas e 60 estações, num 
total de 69 km de extensão. Essa rede é 
operada pela Companhia Metropolitana 
de São Paulo (Metrô).

Trens

O sistema de trens da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) 
possui uma rede de 253 km de linhas 
em operação que atravessam 22 municí-
pios, 19 deles da região metropolitana de 
São Paulo. A rede tem 87 estações, seis 
das quais integradas ao Metrô e sete de 
transferência entre as linhas da CPTM. 

4.1 SISTEMA 
DE TRANSPORTES
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Táxis

A capital é também servida por ampla 
frota de táxis, com aproximadamente 33 
mil veículos disponíveis para a presta-
ção desse serviço. Os táxis da cidade são 
divididos em três categorias, por ordem 
de tarifa: luxo, especial e comum.  
 
 
 
 

Ônibus Urbano

O ônibus é hoje o principal meio de 
transporte da capital paulista. A SPTrans 
atualmente administra mais de 40 km de 
corredores específicos para a circulação 
desse transporte na cidade e uma frota 
de 15 mil ônibus.
 
 
 
 

Ônibus Metropolitano

A Empresa Metropolitana de Transpor-
tes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP), sob 
responsabilidade do Governo do Estado 
de São Paulo, gerencia o transporte inter-
municipal por meio de ônibus comum ou 
rodoviário. Ela oferece também o Airport 
Bus Service (ou Serviço Aeroporto), ôni-
bus executivos que servem os aeropor-
tos de Congonhas e São Paulo/Guarulhos, 
conectando-os às regiões de grande con-
centração hoteleira (Praça da República, 
Avenida Paulista e Itaim Bibi), além dos 
terminais rodoviários Tietê e Barra Funda 
e da estação Tatuapé do Metrô.

Obs.: Linhas vigentes até outubro de 2010

Fonte: Governo do Estado de São Paulo
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4.2 AEROPORTOS

Aeroportos CONGONHAS GUARULHOS CAMPO DE MARTE VIRACOPOS

Área do Sítio Aeroportuário 1.647.000 m2 13.774.086 m2 2.113.667 m2 17.659.300 m2

Área do Pátio de Aeronaves 77.321 m2 468.110 m2 12.420 m2 86.978 m2

Área do Terminal de Passageiros 64.579 m2 Terminal 1:  
87.850 m2

Terminal 2: 
91.940 m2

1.260 m2 30.000 m2

Número de posições  
para aeronaves

29 61 22 11

Movimento de  
passageiros em 2009

13.699.657 21.727.649 312.460 3.364.300

CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS AEROPORTOS DE SÃO PAULO (2009)

Fonte: Infraero, 2010

São Paulo é servida por três aeropor-
tos. O Aeroporto Internacional de São Pau-
lo/Guarulhos - Governador André Franco 
Montoro (também conhecido como Aero-
porto de Cumbica), está localizado a 25 
km do centro de São Paulo e conta com 
acesso tanto de ônibus comum como 
executivo da EMTU (Airport Bus Service). 
É o aeroporto de maior movimento da 
América do Sul.

O Aeroporto Internacional de Congo-
nhas desempenha papel fundamental 
como meio de integração da cidade de 
São Paulo às outras unidades da nação. 
Localiza-se a oito quilômetros do centro 
da cidade e também é servido pelo siste-
ma de ônibus comum e especial.

Localizado na zona norte de São Paulo 
(a apenas cinco quilômetros do centro), 
o Aeroporto Campo de Marte opera exclu-
sivamente aviação executiva, táxi  aéreo 
e escolas de pilotagem, como o Aeroclube 
de São Paulo e o Serviço Aeronáutico das 
Polícias Civil e Militar. 
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 25 países e 75 cidades do 
Brasil e do mundo direta-
mente atendidos com voos 
pelo Aeroporto Internacional  
de São Paulo/GRU 
 44 Companhias aéreas em 

operação nos dois principais 
aeroportos (Congonhas e 
São Paulo/Guarulhos)

Viracopos
 

Na cidade de Campinas, a cerca de 95 km da capital 
paulista, está também o Aeroporto Internacional de Vi-
racopos, com acesso pelas rodovias Santos Dumont, 
Bandeirantes e Anhanguera. O velho “campo de pou-
so”, como era chamado, tornou-se um dos principais 
pontos de conexão da América Latina e passou a ter 
destaque no segmento de carga aérea internacional, 
além de um crescente número de passageiros, sendo 
referência em logística no cenário brasileiro. 

01. Aeroporto Internacional de Viracopos
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4.3 SISTEMA EDUCACIONAL

TIPO GRADUAÇÃO TECNÓLOGOS TÉCNICO TOTAL

Turismo 33% 0% 1% 34%

Hotelaria 4% 11% 2% 17%

Lazer e Turismo 2% 4% 0% 6%

Gastronomia 0% 12% 0% 12%

Hotelaria / Hospitalidade 0% 1% 0% 1%

Eventos 0% 16% 2% 18%

Gestão de Turismo 0% 10% 0% 10%

Agenciamento de Viagens 0% 0% 1% 1%

Turismo Receptivo 0% 0% 1% 1%

OFERTA DE CURSOS REACIONADOS COM O TURISMO (% DA VAGAS / ANO)

Fonte: São Paulo Turismo , 2010

A rede municipal de ensino da cidade de São Paulo é a  
maior do País, com quase 1,1 milhão de alunos, aproxima-
damente 9,2% dos habitantes da cidade. Somados os pais e 
familiares, ela envolve em média cinco milhões de pessoas, 
ultrapassando, e muito, a população da maioria das capitais 
brasileiras. 

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a rede tem 
2.420 escolas públicas distribuídas pela cidade. Por sua vez, o 
conjunto de escolas criadas, mantidas e administradas pela Se-
cretaria de Estado da Educação de São Paulo é de 1.106 unida-
des, já as escolas particulares, administradas pelo setor priva-
do, somam 3.271 estabelecimentos.

São Paulo também é o maior polo de pesquisa e desenvol-
vimento do Brasil, responsável por quase 28% da produção 
científica nacional.  No cenário atual, destacam-se importan-
tes universidades públicas e privadas, consideradas as melho-
res do País, bem como centros de referência em suas áreas 
de atuação. São 196 instituições de ensino superior, entre mu-
nicipais, estaduais e federais, credenciadas pelo Ministério da 
Educação (MEC).

Existem também, na cidade de São Paulo, 27 instituições 
de ensino superior que oferecem, em nível de graduação, tec-
nológico e de ensino técnico, cursos distintos nas áreas de 
turismo, hotelaria, gastronomia, lazer e turismo, eventos e 
outros correlatos, com uma oferta média estimada em 7.600 
vagas disponíveis por ano.

01
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4.4 SEGURANÇA, 
SANEAMENTO E LIMPEZA 

Sistema de Segurança

A segurança pública na cidade de São Paulo é garantida pela 
Polícia Militar e Polícia Civil, sob responsabilidade do Governo Es-
tadual, e pela Guarda Civil Metropolitana, ligada à Prefeitura de 
São Paulo.

À Polícia Militar compete o policiamento ostensivo fardado 
planejado pelas autoridades policiais militares competentes, 
conceituadas na legislação federal pertinente, a fim de assegu-
rar o cumprimento da lei, a preservação da ordem pública e o 
exercício dos poderes constituídos.

À Polícia Civil incubem as funções de polícia judiciária e a 
apuração de infrações penais, exceto as militares. O Sistema 
de Inteligência Policial está inserido em cada um dos órgãos 
responsáveis pela Segurança Pública no Estado e mantém um 
canal de troca de informações e conhecimentos operacionais.

A atuação da Guarda Civil Metropolitana da  é dividida em 
34 inspetorias regionais, cinco comandos operacionais e uma 
superintendência responsável pela fiscalização do comércio 
ambulante e afins, mediação de conflitos e gerenciamento de 
crises, zelando pela proteção dos bens, serviços e instalações 
municipais.

Além dessas autoridades, o Departamento da Polícia Federal 
da cidade zela pela prevenção e repressão ao tráfico de entor-
pecentes e drogas afins, ao contrabando e ao descaminho, pelo 
exercício das funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras 
e, com exclusividade, pelas funções de polícia judiciária da União.

A Polícia Civil de São Paulo foi pioneira, em âmbito nacional, 
na criação de uma unidade especializada em atendimento ao 
segmento turístico, a fim de garantir mais tranquilidade e segu-
rança para quem visita a cidade. Esse atendimento aos turistas 
vítimas de algum tipo de ocorrência é feito pela Delegacia de 
Atendimento ao Turista (Deatur). 

Há seis dessas delegacias no estado de São Paulo. Quatro 
delas estão na capital: Rua da Consolação, Aeroportos de Con-
gonhas e São Paulo/Guarulhos e um posto móvel no pavilhão de 
exposições do Anhembi Parque. As outras duas localizam-se no 
Aeroporto de Viracopos (Campinas) e no Porto de Santos. Todas 
oferecem atendimento em diversos idiomas.

Além do serviço aos turistas nas delegacias, a Deatur tam-
bém atende aos órgãos do setor de turismo e companhias aé-
reas, faz a ronda hoteleira e está presente nos grandes eventos 
da cidade, como Fórmula Indy, Stock Car, Cirque du Soleil e inú-
meros shows.

Saneamento e Limpeza

Segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp), a totalidade dos domicílios do 
município é servida pelo abastecimento de água tratada desde 
2000 e 96% pela coleta de esgoto, valor crescente desde 2002, 
aproximando-se a 100%. O índice de tratamento dos esgotos co-
letados chega a 71%.

Na região metropolitana de São Paulo, existem 3,8 milhões 
de ligações de água em 30,8 mil quilômetros de distribuição, 
além de três milhões de ligações de esgotos em 21,5 mil quilô-
metros de redes coletoras.

O Departamento de Limpeza Pública (Limpurb), ligado à 
Secretaria Municipal de Serviços, é o responsável pela limpeza 
pública no município. Existem também na cidade, sob respon-
sabilidade deste, 16 Postos de Entrega Voluntária (PVEs) para 
coleta seletiva. Além disso, há caminhões de coleta seletiva de 
uma a duas vezes por semana, em dias e horários predetermi-
nados, em algumas regiões da cidade.

01. Academia Paulista de Letras

02. Cavalaria - Polícia Militar 

de São Paulo
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DO MERCADO  

TURÍSTICO
O mercado pode ser considerado como uma rede de in-
formações que permite aos agentes de determinado setor 
tomarem suas decisões para que os problemas econômi-
cos possam ser resolvidos. No caso do turismo na cidade 
de São Paulo, o mercado é representado pela interação 
entre a oferta e a demanda turística.
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Obter receitas e gerar desenvolvimen-
to a partir da satisfação de um novo perfil 
de visitante, mais exigente e voltado ao 
conceito da experiência, é o enfoque da 
cidade sob o planejamento estratégico da 
atividade, sem desconsiderar as caracte-
rísticas que transformam São Paulo num 
destino pulsante e sedutor.

5.1 OFERTA TURÍSTICA

“É notável a capacidade de organi-
zação e a pró-atividade de seu capital 
humano. Existe uma extraordinária es-
trutura para eventos e feiras de negó-
cios e de lazer na cidade de São Paulo. A 
essa infraestrutura contribui o fato de os 
eventos poderem ser realizados onde as 
principais empresas da América do Sul 
estão localizadas. A capital do estado 
é um forte centro de negócios que está 

sempre à frente do que acontece no País, 
tanto em volume, como em diversidade 
e velocidade. Acontecem eventos nacio-
nais e internacionais em praticamente 
todos os setores da economia que, por 
sua vez, movimentam, junto com o gran-
de número de empresas desta cidade, 
milhares de viajantes que ocupam os 
nossos 365 dias do ano.”

Por meio de pesquisas online e entre-
vistas pessoais foram consultados repre-
sentantes do trade e de outros setores 
diretamente influenciados pela atividade 
turística em São Paulo, objetivando ava-
liar o turismo e dar subsídios para a for-
mulação do plano estratégico da cidade 
de São Paulo. As opiniões predominantes 
dos distintos especialistas foram agre-
gadas e apresentadas nos campos  da 
oferta turística e no destaque da página 
49. Metodologicamente, representam o 
pensamento global dos profissionais que 
atuam na área do turismo paulistano, 
cujos participantes e respectivas entida-
des, públicas e privadas, estão relaciona-
dos ao final deste documento. 

90 mil
Eventos por ano 
 
72%
Participação de São Paulo no   
mercado de feiras nacionais, segundo  
a União Brasileira dos Promotores  
de Feiras (Ubrafe)

R$ 3,4 bilhões
Movimentação em negócios/ano

18o colocação
Ranking mundial do International  
Congress and Convention  
Association (ICCA) em 2010

2a colocação
Ranking das Américas do International 
Congress and Convention Association 
(ICCA) em 2010
 
 Sede de eventos de grande 

porte, tais como:  
Adventure Sports Fair;  
Bienal Internacional do Livro; Carnaval; 
Francal; Hospitalar; Parada do Orgulho 
LGBT; Salão do Automóvel,  
Virada Cultural e outros

NEGÓCIOS E EVENTOSA oferta turística é representada pelo 
conjunto de produtos turísticos e servi-
ços postos à disposição do usuário num 
determinado destino para seu desfrute 
e consumo. Sendo assim, a cidade de 
São Paulo tem trabalhado e vem se pre-
parando para consolidar sua posição de 
destaque no desenvolvimento do turis-
mo no Brasil.

“Quando se fala em artes e espe-
táculos, São Paulo é uma megalópole 
que sempre tem algo a oferecer. Todos 
os dias há centenas de apresentações 
cênicas ou musicais nos diversos tea-
tros da cidade. É um destino onde tudo 
acontece, sempre. A cidade tem uma 
infraestrutura de ponta, equipamen-
tos culturais variados, não ficando a 
dever às grandes capitais europeias, 
com espaços apropriados para even-
tos de grande amplitude. Na cidade 
que não para, não param de crescer os 
atrativos que motivam os turistas a pro-
curarem este destino.“

CULTURA

97
Centros culturais 
 
110
Museus 
 
181
Teatros  

 
287
Salas de cinema 
 
90
Bibliotecas
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“A variedade gastronômica da cida-
de equipara-se à das maiores do mun-
do. São Paulo apresenta em tempo inte-
gral opções culinárias de vários países 
e em diversas modalidades, para todos 
os gostos e preços, e essa oferta vem 
sempre aumentando. A gastronomia 
oferecida por seus restaurantes é con-
siderada uma das melhores caracterís-
ticas da cidade.”

5
Estádios de futebol 
 
200
Corridas de rua 
 
 Sede de eventos esportivos 

importantes: Fórmula 1, Fórmula Indy, 
Fórmula Truck, Stock Car, Campeonato 
Mundial Feminino de Basquete,  
Liga Mundial de Vôlei, Maratona  
de São Paulo e Corrida Internacional  
de São Silvestre

ESPORTES

12,5 mil
Restaurantes 
 
52
Tipos de culinária 
 
15 mil
Bares e casas noturnas

GASTRONOMIA

Fontes: Organização Mundial do Turismo (OMT), 

2010 / ABAV/SP (Associação Brasileira de Agên-

cias de Viagens de São Paulo) / 

FPA (Federação Paulista de Atletismo) / FIPE 

(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas)

275.630
Empregos indiretos gerados pelo  
turismo da cidade em todo o  
Brasil em 2009 
 
137.358
Emprego diretos gerados pelo 
 turismo na cidade

412.997
Total de empregos diretos e indiretos 
gerados pelo setor turístico da Capital.

EMPREGOS

105
Hospitais públicos e privados 
 
7
Hospitais com certificação internacional  
de qualidade (Joint Comission  
International)

Mais de 9 mil
Clínicas

50
Especialidades médicas

 Sede das três principais
faculdades de medicina do país

SAÚDE

75
Parques e áreas verdes e  
66 em implantação 
 
2
Áreas de proteção ambiental (APA): 
Capivari-Monos e Bororé-Colônia

VERDE

410
Hotéis na cidade 
 
42 mil
Unidades habitacionais disponíveis 
 
 Categorias de hotéis para todos os 

gostos - 8% luxo, 68% midscale e 24% 
econômica.

HOTELARIA

“Notadamente a hospedagem é 
uma das maiores qualidades de São 
Paulo. A infraestrutura hoteleira, em di-
ferentes regiões, com distintas catego-
rias de serviços, é um dos pontos mais 
fortes da cidade. Os hotéis fazem parte 
da oferta da cidade não simplesmen-
te como local para hospedar-se, mas 
também como integrantes da experiên-
cia cheia de magnetismo e novidades  
que faz os viajantes se sentirem  
recompensados, mesmo depois de  
longas viagens.”

451
Agências de viagens credenciadas à 
Associação Brasileira de Agências de 
Viagem de São Paulo (Abav/SP) 
 
52
Agências especializadas em  
turismo receptivo

AGÊNCIAS DE VIAGENS E OPERADORAS

79
Shoppings (dos quais 47 recebem  
mais de 90 milhões de pessoas  
por mês) 
 
240 mil
Lojas comerciais 
 
59
Ruas de comércio especializado 

COMÉRCIO E COMPRAS

“Esta é uma inigualável caracterís-
tica da cidade de São Paulo. Existe uma 
cultura profissional para o atendimento 
ao turista, moderna e sofisticada, com 
destaque para sua variedade”.
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Oferta Turística

O mapa apresentado indica a concen-
tração de atrativos culturais, de parques 
e áreas verdes, nitidamente alocados 
na região central da cidade. Essa área é 
identificada como o perímetro turístico da 
cidade de São Paulo, concentrando ainda 
outros serviços e setores associados ao 
turismo.

+

+

+

+
+

+
+

+ +

+

++

+
++

+
+
++ ++++++

+

+
++

+

+ +
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

*
*

* *

*
*

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+ +

+

+

+ + ++
++++

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

*

*
*

*

Aquário
Autódromo
Arquitetura Civil
Arquitetura Religiosa / Templo Religioso
Biblioteca
Cemitério
Centro Cultural
Estádio
Faculdade / Universidade
Hipódromo
Mercado
Museu / Galeria de Arte
Parque de Diversões
Planetário
Teatro / Sala de Concertos
Zoológico

Atrativos

+

+

*

*

*
+



CIDADEDESAOPAULO.COM 47

01. Praça da República

02. Sala São Paulo 

03. Catavento Cultural

04. Centro Cultural São Paulo
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Uma Capital Mais Colorida

“A imagem que se tinha de São Paulo há alguns anos 
era a de um grande centro de negócios. Hoje a capital está 
mais colorida e com mais opções. Não existe cidade brasilei-
ra com melhor vida noturna, com melhor gastronomia, com 
maior comércio e com tantas opções culturais, de entrete-
nimento e de lazer como aqui. Sua variada gama de opções 
consegue atender às expectativas de todos os segmentos 
do mercado turístico - de uma criança até o visitante da ter-
ceira idade, do passageiro de lazer ao homem de negócios. 
Essa diversidade se revela pela excelência no atendimento 

e nos serviços, em que a troca de experiências torna este 
local cada vez mais atraente e interessante e faz com que 
São Paulo seja o lado mais moderno do Brasil.

A grandiosidade desta cidade pode assustar quem vem 
pela primeira vez, mas essa impressão logo se desfaz - a po-
pulação tem um ritmo acelerado, mas a diferença é que as 
pessoas param para conversar, dar informações e se comu-
nicam com muita hospitalidade. Por todas essas possibilida-
des inesgotáveis, a cidade de São Paulo é uma bênção para 
aqueles que aqui vivem e também para os que a visitam.”
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Acessibilidade

Segundo estimativas do IBGE, a cidade de São Paulo possui cerca de 1,4 milhão 
de pessoas com deficiência, chegando até 3 milhões quando incluídas pessoas 
com mobilidade reduzida (idosos, gestantes, etc.). Esse número tem feito com que 
aumente a cada dia a preocupação em proporcionar maior comodidade e facilida-
des a esta parte da população.

Em dezembro de 2007 a Prefeitura oficializou, por meio da Lei nº14. 659, a cria-
ção da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SM-
PED), que tem por missão promover a transformação social necessária à inclusão 
das pessoas com deficiência - seja ela física, intelectual, auditiva, visual, múltipla, 
surdocegueira e mobilidade reduzida. 

A cidade já possui algumas estações do metrô adaptadas, com acessos e aten-
dimentos especiais, elevadores e sinalização tátil. Além disso, os funcionários do 
Metrô são treinados para abordagem, condução e atendimento diferenciado des-
se público, visando à segurança no uso de equipamentos e instalações. Parte da 
frota, em torno de 4.000 ônibus urbanos, também é adaptada para pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida, incluindo espaços especiais com acessibilidade, 
piso tátil, mapas dos espaços em braile, e até esculturas e minijardim sensitivo.  

No turismo existe a preocupação de fazer respeitar os direitos das pessoas com 
deficiência, buscando cumprimento da legislação e normas vigentes. Muitos são os 
equipamentos, na cidade de São Paulo, que dispõem de recursos para proporcionar 
esse atendimento, como: Av. Paulista, Centro Cultural São Paulo, Catedral da Sé, Teatro 
Municipal, Mercado Municipal, Museu da Língua Portuguesa, Masp, Museu de Futebol, 
Parque do Ibirapuera, Pateo do Collegio, Pinacoteca, entre outros.

01. Mapa tátil, em relevo e com 

indicações em braile, na CIT Paulista

01
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5.2 SEGMENTAÇÃO DO TURISMO

O potencial da oferta turística colocada à disposição do con-
sumidor é muito amplo e diferenciado. Dessa maneira, visan-
do à otimização do setor, a melhor estratégia de mercado é 
destacar seus principais segmentos, diferenciando-os por 
critérios predominantes, tais como: Negócios, Eventos, Cultu-
ra, Entretenimento, Lazer, Saúde, Compras, Estudos, Gastro-
nomia, LGBT e outros.

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Turismo de Negócios e Eventos

O poder econômico da cidade já explicaria o fato de sediar 
72% das grandes feiras de negócios do País. Mas, além da con-
centração de grandes empresas, São Paulo também se consoli-
dou por sua impecável infraestrutura de apoio, por meio de uma 
rede hoteleira com mais de 42 mil unidades habitacionais, 2,5 
milhões de metros quadrados de área de exposição para loca-
ção e uma infinidade de prestadores de serviços para organiza-
ção de pequenos a megaeventos.

Anualmente, há uma movimentação financeira em negócios 
de R$ 3,4 bilhões. Não foi à toa que, por unanimidade, São Paulo 

duas vezes ganhou da Américaeconomia Intelligence o título de 
melhor destino da América Latina para negócios. O estudo, que 
resultou num ranking com os 42 melhores municípios latino-
americanos, considerou o potencial inovador, a capacidade de ge-
rar novos empreendimentos, a telecomunicação, a segurança e a 
qualidade e custo de vida.

Congressos das mais variadas áreas profissionais ocupam 
os auditórios e salas de reunião dos centros de convenções e 
hotéis da cidade. As feiras de negócios, outro formato de evento 
já há muito tempo consolidado na cidade, são visitadas por uma 
média de 4,6 milhões de pessoas por ano, segundo a Ubrafe.

O Anhembi Parque será a sede da Convenção Mundial do Ro-
tary Club em 2015, quando está prevista a participação de 42 
mil pessoas, das quais 13,5 mil são estrangeiros, 13 mil prove-
nientes de outros estados e 11 mil turistas vindos de outras ci-
dades do estado, além de 4,5 mil residentes na capital.

EVENTOS ESPORTIVOS, SOCIAIS E DE LAZER
Entre os eventos esportivos, merecem destaque o GP 

Brasil de F1, a Fórmula Indy e a Corrida Internacional de São 
Silvestre. Além desta, outras corridas de rua atraem competi-
dores de todo o mundo, como a Maratona Internacional de São 
Paulo. A cidade também já foi escolhida para ser uma das 12 
sedes da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014.

Complexo de Eventos de Pirituba

Estão sendo avaliados pela Prefeitura de São Paulo es-
tudos para a construção de um megacomplexo internacio-
nal de eventos em Pirituba, em uma área de cerca de cinco 
milhões de metros quadrados, cujo investimento será 
realizado por meio de parcerias público-privadas (PPPs). 

Objetiva-se criar um novo polo de feiras e convenções, 
a ser construído em terreno de propriedade da Prefeitura 
de São Paulo, situado no bairro de Pirituba, na região no-
roeste da cidade. Com cerca de 400 mil m² de área cons-
truída, o complexo contará, em sua fase inicial, com uma 
arena multiuso inclusive para eventos esportivos, casa de 
shows, hotéis de distintas categorias, centro de conveni-
ência e serviços, business centers e vários pavilhões de 

exposições, que podem ser utilizados simultânea ou se-
paradamente, além de estacionamentos específicos para 
cada setor, com milhares de vagas disponíveis.

 Com uma dimensão projetada três vezes maior que 
a do Anhembi, os benefícios que este equipamento trará 
para a cidade de São Paulo serão imensos.

Sua posição privilegiada permitirá o fácil acesso de 
outras regiões para a cidade, por várias vias, gerando 
alto desenvolvimento local e contribuindo para que mais 
pessoas trabalhem, morem e circulem pela região. Com 
a construção, gradativa, por etapas, o projeto está sendo 
desenhado e o modelo econômico avaliado, consideran-
do um prazo de implantação previsto para 15 anos .
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A pujança arquitetônica da cidade também é confirmada 
pela quantidade de edifícios tombados: cerca de dois mil prédios 
de São Paulo se enquadram nessa condição, segundo o Conse-
lho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp).

RELIGIÕES
Uma cidade cuja população é formada por etnias de todas 

as partes do planeta - indígenas, asiáticos, europeus, africanos, 
latino-americanos - tem nas práticas religiosas um notável re-
gistro de sua peculiaridade. Pouquíssimas cidades no mundo 
possuem uma formação multicultural que, além de tão rica, 
convive respeitosamente.

Igrejas históricas, determinantes na formação da cidade, con-
tinuam a realizar seus ritos sacros e são atrativos obrigatórios 
para os apreciadores da arquitetura. A Catedral da Sé, marco zero 
da cidade, é palco de importantes manifestações do catolicismo.

Alguns templos católicos paulistanos têm alto índice de fre-
quência de fiéis de diferentes procedências. O Mosteiro de São 
Bento, com sua missa dominical com canto gregoriano, o San-
tuário do Terço Bizantino, com as concorridas missas do Padre 
Marcelo Rossi, ou a Igreja de Santo Expedito, no Bom Retiro, são 
bons exemplos. As paróquias de San Gennaro, Nossa Senhora 
Achiropita e São Vito Mártir misturam religiosidade com tradição 
italiana em suas disputadas festas.

São Paulo também é sede das principais igrejas neopente-
costais, como a Renascer em Cristo, a Deus é Amor, a Universal 
do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, entre outras. 

As comunidades do Mediterrâneo, com os gregos, sírio-liba-
neses, egípcios e judeus oferecem tradições do cristianismo 

Turismo Cultural

A capital paulista definitivamente possui uma vocação natural 
para a cultura e o entretenimento. Pioneira na difusão de novas 
manifestações artísticas, como a Semana de Arte Moderna de 
1922, um dos marcos dessa sua característica, São Paulo é refe-
rência para os amantes de artes, história e arquitetura, bem como 
para aqueles que queiram apenas desfrutar de bons momentos 
de lazer em suas salas de cinema, teatro e casas de espetáculos. 
Entre suas várias opções de atrativos culturais, destacam-se os 
museus, os centros culturais, a arquitetura e as religiões.

MUSEUS
Com 110 museus, São Paulo impressiona não apenas por 

esse expressivo número, como pela qualidade de seus acervos 
e inovação de propostas museológicas. O Museu da Língua Por-
tuguesa e o Museu do Futebol são exemplos dessa preocupação 
em trazer para o público um novo olhar e uma nova relação com 
esse tipo de estabelecimento cultural. Suas instalações interati-
vas facilitam a compreensão e despertam o interesse do visitan-
te pelo acervo, tornando-os hoje dois dos museus mais visitados 
da cidade. Por outro lado, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) é 
referência na América Latina e o mais visitado da capital.

CENTROS CULTURAIS
Os 97 centros culturais da cidade oferecem à população e 

aos turistas inúmeras atrações, dentre as mais diversas expo-
sições (arte, vida de personalidades, invenções tecnológicas 
etc.), mostras de fotografia, festivais de filmes e documentá-
rios, oficinas de literatura e filosofia, espetáculos musicais e de 
dança e tantas outras atividades culturais.  

O Centro Cultural São Paulo merece destaque dentro dessa 
categoria, pois possui a segunda maior biblioteca pública da ci-
dade e a única que abre aos domingos e feriados, além de uma 
biblioteca para usuários com deficiência visual, com mais de 
seis mil títulos, entre livros em braille e audiolivros.

ARQUITETURA
São Paulo também se destaca por seus prédios dos mais 

diversos estilos, formas e tamanhos, que constituem um verda-
deiro acervo arquitetônico ao ar livre. Enquanto o Pateo do Colle-
gio e o Museu de Arte Sacra remetem à época da colonização, os 
edifícios do Masp, Instituto Tomie Ohtake e os projetos de Oscar 
Niemeyer, como o Edifício Copan e o Memorial da América Latina, 
são a expressão da vanguarda.

A Avenida Paulista, um dos cartões-postais da cidade, é o pal-
co da tradicional celebração de Ano Novo, ou Réveillon na Paulis-
ta, com apresentações musicais e queima de fogos. Na última 
virada de ano, o evento atraiu 2,4 milhões de pessoas, das quais 
100 mil visitantes.

O Carnaval 2010 reuniu no Sambódromo do Anhembi mais 
de 100 mil pessoas durante todos os dias do evento - das quais 
29,4% eram turistas, que movimentaram R$ 45 milhões na cidade.

Teatro de Dança de São Paulo

Em 2010, a antiga Estação Rodoviária de São 
Paulo, com funcionamento de 1961 a 1982, co-
meçou a ser demolida para a construção do Com-
plexo Cultural Luz, que abrigará um importante 
equipamento turístico - o Teatro de Dança de São 
Paulo. Essa obra, orçada em R$ 600 milhões com 
projeto do escritório suíço Herzog & De Meuron, 
tem previsão de inauguração em 2014. 

O espaço contará com três teatros, o maior 
com capacidade para 1.750 espectadores, e abri-
gará a sede da São Paulo Companhia de Dança. 
Haverá também escola de dança, sala de en-
saios, biblioteca, auditório, café, lojas, praça de 
convivência e estacionamento para mil veículos. 
Esse monumento tradicional da cidade, em bre-
ve, será mais um elemento de grande importân-
cia na oferta do turismo paulistano. 
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 ortodoxo (Igreja Ortodoxa Antioquina), do catolicismo greco-mes-
quita (Igreja de Nossa Senhora do Paraíso), do islamismo (Mes-
quita Brasil) e do judaísmo (Sinagoga Beit Yaacov), entre outras.

Muitos são os centros espíritas, kardecistas e terreiros de 
religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, cujo 
sincretismo é parte indissociável da espiritualidade nacional.  

Religiões orientais, como as diferentes linhas do budismo, 
a seicho-no-iê, a igreja messiânica e o solo sagrado, em Pare-
lheiros, o xintoísmo, o confucionismo, o taoísmo, assim como 
outras igrejas cristãs, são contribuições das comunidades japo-
nesa, chinesa e coreana.

Os ensinamentos e práticas do hinduísmo, em voga no mun-
do ocidental, ocupam também seu espaço em São Paulo e são 
cada vez mais procurados por aqueles que desejam amenizar as 
pressões da vida cotidiana, em busca de paz espiritual.

Turismo de Lazer e Entretenimento

São Paulo, a cidade que não para, é assim também quando 
se trata de diversão e lazer - 181 teatros e 287 salas de cinema 
são apenas alguns de seus números nesse setor.

Além disso, as casas de espetáculos presentes na capital 
apresentam sempre suas agendas repletas de atrações musicais 
ou performáticas. Famosos cantores e bandas, nacionais e inter-
nacionais, revezam-se nos palcos desses estabelecimentos. Em 

algumas ocasiões, estádios de futebol são utilizados para com-
portar o grande público atraído para shows internacionais.

No Teatro Municipal, o turista pode assistir às apresentações 
periódicas da Orquestra Sinfônica Municipal e do Balé da Cida-
de. A Sala São Paulo abriga as principais apresentações da Or-
questra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). O Teatro São 
Pedro, outro tradicional teatro paulistano, também é palco de 
famosas orquestras, enquanto grandes musicais da Broadway 
estão em cartaz na cidade. Já para quem prefere o circuito de te-
atro alternativo, as salas em torno da Praça Roosevelt mostram-
se excelentes opções.

Nas salas de cinema espalhadas pela cidade, em centros 
culturais, shopping centers, galerias e também nos cinemas 
de rua, o espectador tem alternativas de sessões a qualquer 
horário, até mesmo madrugada adentro (o tradicional Corujão). 
A Mostra Internacional de Cinema e o Festival Internacional de 
Documentários também agitam a cidade e a consolidam como 
polo difusor da sétima arte.

VIDA NOTURNA
A cidade que não dorme é conhecida por atender às neces-

sidades de diversão das mais diferentes tribos, com os mais 
diversos gostos e para todos os bolsos. Nada menos que 15 mil 
bares e uma infinidade de casas de espetáculos e casas notur-
nas fazem de São Paulo a cidade mais badalada do País.

01 02


