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Turismo e Viagens de Saúde

São Paulo também é lembrada quando o assunto é saúde. 
Muito procurada na área médica, a cidade concentra a maioria 
das especialidades com nível de capacitação profissional e tec-
nológica equivalente à de cidades europeias e norte-america-
nas, referências no segmento.

São quase 1.800 estabelecimentos de saúde que recebem 
cada vez mais pessoas de várias partes do Brasil e do mundo 
para tratamentos de saúde. 

Sete hospitais da cidade possuem certificação internacio-

Não bastassem seus destaques pela grande oferta que pos-
sui, São Paulo também se posiciona internacionalmente como 
polo de entretenimento brasileiro. Muitas de suas casas notur-
nas são reconhecidas mundialmente e promovem um intercâm-
bio de atrações com outros estabelecimentos do planeta. Além 
disso, São Paulo é uma das poucas cidades que conta também 
com opções de diversão e entretenimento voltadas para o públi-
co AAA (luxo).

As muitas opções gastronômicas e a intensa programação 
de shows também agregam vantagem competitiva à cidade. 
Todos os anos, a mais variada gama de atrações musicais inter-
nacionais chega à cidade transformando-a em destino turístico 
incomparável a quem busca aproveitar a vida.

NATUREZA
A preocupação e o cuidado com a natureza na cidade vêm 

sendo recompensados com a implantação de novos parques, 
principalmente municipais, que hoje já são 75. A estimativa, se-
gundo a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, é de 
que esse número aumente para cem unidades até 2012.

Como São Paulo é uma cidade eminentemente urbana, es-
ses espaços são importantes núcleos para observação de 
pássaros, espécies de vegetação nativa, além de contribuírem 
para a regulação do clima e servirem como opções de lazer, 
esporte e relaxamento. Temos como exemplo o Parque do Ibi-
rapuera, um dos ícones da cidade de São Paulo, que, por ser um 
dos maiores parques urbanos dentro da capital e abrigar um 
conjunto arquitetônico surpreendente, tornou-se um dos luga-
res preferidos não somente dos paulistanos, mas também de 
quem visita a cidade.

O ecoturismo genuíno tem grande potencial para se desen-
volver nas Áreas de Proteção Ambiental (APA) Capivari-Monos 
e Bororé-Colônia, no Parque Estadual da Serra do Mar, situado 
no extremo sul da cidade, no Parque Estadual da Cantareira, 
no extremo norte, e também no Parque Estadual do Jaraguá, 
endereço do Pico do Jaraguá, que proporciona aos visitantes 
a chance de admirar uma das mais lindas vistas panorâmicas 
da cidade. 

SEGMENTOS SECUNDÁRIOS

01. Monumento São Paulo e Catedral 

da Sé, Praça da Sé

02. Parque Anhanguera 

nal fornecida pela entidade norte-americana Joint Commission 
International, líder mundial na qualidade dos cuidados de saúde 
e segurança de pacientes.

 São Paulo é sede das principais faculdades de medicina do 
Brasil, que desenvolvem pesquisas avançadas em cardiologia, 
oncologia, ortopedia, pediatria, entre outras áreas científicas.

A procura por bem-estar não pode deixar de ser destacada, já 
que é uma das tendências do mundo moderno. Clínicas diversas 
atendem a essa crescente demanda, seguindo as novidades em 
procedimentos e técnicas de relaxamento.

As características econômicas brasileiras permitem que es-
ses tratamentos médicos de primeiro mundo sejam realizados 
a custo muito mais baixo do que os de outros países. Sua conju-
gação com a oferta cultural e de serviços de São Paulo garante 
uma estada muito mais agradável e benéfica.

Turismo de Compras

Os mais de 2,5 milhões de turistas que realizam compras na 
cidade têm à disposição 240 mil lojas, 79 shopping centers e 59 
ruas de comércio especializado em 51 segmentos.

Somente a Rua 25 de Março, maior shopping a céu aberto da 
América Latina, recebe diariamente uma média de 500 mil pes-
soas. Esse número chega a 1,2 milhão no final do ano, próximo 
ao Natal. O comércio popular atrai muitos turistas que desejam 

Revitalização do Brás

Existe um projeto de revitalização que visa 
transformar a tradicional Rua do Gasômetro, no 
Brás, em uma área mais atraente para o turista de 
compras e comerciantes da região. Um dos obje-
tivos do projeto - que já obteve aprovação do De-
partamento do Patrimônio Histórico (DPH) - é ligar 
essa via à Rua 25 de Março, outro local de compras 
de grande destaque na cidade. A nova decoração 
contará com aterramento dos fios da rua, plantio 
de ipês roxos e área de embarque e desembarque 
de mercadorias. A ligação entre essas duas regi-
ões será feita por uma passarela construída sobre 
o Rio Tamanduateí. Com um custo orçado em R$ 
11 milhões, a Prefeitura pretende concluir o pro-
jeto de revitalização juntamente com o Museu da 
História de São Paulo, em 2011.
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De chinês a italiano, tailandês a grego, o turista pode viajar 
pelos sabores de diversas nações, muitas vezes sem necessitar 
sequer sair do bairro onde está hospedado. Também são várias 
as formas de o cliente ser servido (ou servir-se): à la carte, rodí-
zio ou sistema de buffet.

Quem deseja tomar seu café da manhã fora de casa pode 
optar pelas tradicionais panificadoras de bairro ou pelas mega-
padarias com restaurantes, minimercados, revistarias, entre ou-
tros serviços. Também não faltam na cidade cafeterias, docerias 
e lanchonetes, onde são servidos salgados, lanches e outros 
deliciosos quitutes, além do famoso cafezinho paulistano.

Do dia para a noite, os bares e choperias da cidade são uma 
excelente opção para a happy hour com os amigos. Além de cer-
vejas e drinks, nesses estabelecimentos também podem ser 
apreciados petiscos, sanduíches, minipizzas e até mesmo pra-
tos completos, que deixam a noite ainda mais gostosa.

Turismo LGBT

São Paulo se posiciona cada vez mais como a capital da di-
versidade. Não bastasse abrigar o maior evento de orgulho LGBT 
do mundo, que a cada ano atrai cerca de 400 mil turistas e inje-
ta R$ 189 milhões na economia do município, a cidade oferece 
uma das maiores ofertas de atrações e serviços do mundo vol-
tados para esse segmento, muitos deles com reconhecimento e 
padrão internacional.

Com uma população cosmopolita e hospitaleira, este pú-
blico encontra em São Paulo um lugar com tolerância e baixo 
nível de preconceito. Além disso, a capital se beneficia da Lei 
Estadual nº 10.948/01, que pune manifestações atentatórias 
ou discriminatórias contra cidadãos homossexuais, bissexu-
ais ou transgêneros.

01. Graffiti da dupla 

“osgemeos”, na Vila Madalena

02. Restaurante do 

Terraço Itália

conhecer e fazer compras nesta famosa rua de São Paulo. Bair-
ros da cidade, como o Brás e o Bom Retiro, aparecem entre os 
mais procurados por aqueles que buscam grande variedade de 
mercadorias, sobretudo artigos de vestuário, a preços acessí-
veis. Na região central, a Rua Santa Ifigênia reúne lojas de equi-
pamentos eletroeletrônicos, de informática, de som e vídeo, ga-
mes, material elétrico e até artigos de iluminação.

Já para quem procura luxo e glamour, endereços como a Rua 
Oscar Freire - uma das dez mais luxuosas do mundo - e a Alameda 
Gabriel Monteiro da Silva devem compor o roteiro de compras.

Muitos outros endereços também são destaques, como 
o Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de 
São Paulo), a Avenida Dr. Arnaldo e o Largo do Arouche para a 
compra de flores, ou a Rua Barão de Paranapiacaba, no Centro, 
com artigos de ourivesaria, e a Rua Normandia, em Moema, es-
pecializada na venda de objetos de decoração. Na cidade de São 
Paulo, o turista sempre encontrará um local que atenda a suas 
necessidades, oferecendo diversas opções de um mesmo tipo 
de produto.

A cidade também conta com boas feiras de artesanato e an-
tiguidades, que funcionam normalmente aos sábados e domin-
gos, tais como a do Bixiga, a do Masp, a da Praça Benedito Calix-
to, a do Museu Brasileiro da Escultura (MuBE), a Feira Oriental da 
Praça da Liberdade, a da Praça da República e aquela em frente 
ao Parque Trianon.

Turismo de Estudos / Educacional

São Paulo é referência em educação na América Latina. A 
Universidade de São Paulo (USP), tradicional instituição de en-
sino superior e de apoio à pesquisa, recebe visitantes de todo 
o mundo, que querem desenvolver seus estudos em todos os 
campos do conhecimento humano. Nela, são oferecidos os prin-
cipais cursos de graduação e programas de pós-graduação re-
conhecidos internacionalmente. 

Destacadas universidades e faculdades também estão em 
São Paulo. Congressos acadêmicos e seminários especializados 
encontram na capital uma consolidada estrutura que garante 
sucesso em sua realização. Além de sua excelência em educa-
ção e pesquisa, a cidade possui aspectos tecnológicos bastante 
avançados, sem comparação com os de qualquer outra cidade 
da América do Sul. 

Com suas especificidades de maior metrópole brasileira, São 
Paulo desponta como um forte destino pedagógico, onde estu-
dantes de diferentes localidades podem aprender com a pujan-
ça da cidade e com suas riquezas culturais, sociais, ambientais 
e econômicas. 

Turismo e Gastronomia

A diversidade cultural da cidade se faz presente não somen-
te nos rostos de seus moradores, nas línguas e sotaques que se 
ouvem nas ruas, mas pode ser notadamente apreciada em seus 
mais de 12,5 mil restaurantes.
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Ciências da Vida Humana

A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 
(Seade), entre 2008 e 2009, realizou estudo para mapea-
mento das atividades ligadas às áreas de ciências da vida 
humana, saúde e biotecnologia na cidade de São Paulo. A 
Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio de 
sua Secretaria de Governo, implementou esse projeto, 
resultado do Acordo de Cooperação entre a Prefeitura de 
São Paulo (PMSP) e a Conselho Regional de Île-de-France 
(CRIF),  cujo documento menciona que “as ciências da 
vida humana são setores da economia do conhecimento 
que incorporam as tecnologias mais promissoras para as 
próximas décadas”. 

O projeto teve como desafio favorecer a articulação de 
mecanismos que potencializassem os recursos da econo-
mia do conhecimento existentes na capital, considerando 
atividades de alto custo, alta complexidade, aporte tecno-
lógico de ponta, inovação e expertise profissional. A delimi-
tação do campo para a investigação teve por foco:
a) prestação de serviços de saúde; 
b) formação de recursos humanos; 
c) pesquisa e desenvolvimento; 

d) produção/economia das ciências da vida 
humana. 

Os resultados dessa análise concluíram que as ati-
vidades promovidas na cidade de São Paulo individuali-
zam-na, dando-lhe vantagens competitivas no desen-
volvimento das ciências da vida humana, porque, entre 
outros fatores: 
- é a maior plataforma econômica da América Latina;
- apresenta altos investimentos específicos na área;
- reúne uma concentração de vínculos empregatícios;
- possui complexa rede de excelência em serviços médi-
co-hospitalares;
- tem forte presença de centros de educação superior e 
de pesquisa com reconhecimento internacional;
- apresenta grande concentração de equipamentos em 
seu território. 

Enfim, a cidade de São Paulo é uma das poucas ci-
dades que reúne todos os elementos estratégicos para 
desenvolver uma plataforma industrial, de serviços mé-
dico-hospitalares, de ensino e pesquisa científica voltada 
a sua população e aos seus visitantes.
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5.3 DEMANDA TURÍSTICA

Com base nos indicadores médios de 
permanência, de gastos diários per capita 
e de hospedagem fornecidos por pesqui-
sas realizadas pelo Observatório do Turis-
mo da Cidade de São Paulo® em parceria 
com a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE), estimou-se que a de-
manda total da cidade no ano de 2009 foi 
de 11,3 milhões, sendo 9,7 milhões de tu-
ristas domésticos e 1,6 milhão de turistas 
internacionais. A previsão para 2010 é de 
que a capital receba mais de 11,7 milhões 
de visitantes, considerando uma média de 
10 milhões de brasileiros e 1,7 milhão de 
estrangeiros.

O estado de São Paulo é o princi-
pal emissor de turistas para a cidade 
(25,2%), a maioria originária da região de 
Campinas (46,9%). No mundo, Estados 
Unidos e Argentina predominam entre os 
principais emissores.

A procedência dos turistas da Cidade 
de São Paulo no ano de 2009 pode ser ve-
rificada nos mapas seguintes.

A demanda turística é representada 
pelo conjunto de pessoas que se deslo-
cam e pernoitam na cidade de São Paulo 
por quaisquer motivações, procedentes 
de outras localidades, nacionais e inter-
nacionais.

* Estimativas / Fontes: Observatório de Turismo da 

Cidade de São Paulo® (SP Turis) / Fundação Institu-

to de Pesquisas Econômicas (FIPE)

RECEITA TURÍSTICA (R$ MIL)

6.202.750

4.242.830

1.959.920

7.106.555

4.832.457

2.274.098

7.612.787

5.289.246

2.323.541

8.070.150

5.487.702

2.582.448

8.250.824

5.610.560

2.640.264

8.920.050

5.891.088

3.028.962

9.694.612

6.185.642

3.508.970

20052004 2006 2007 2008 2009 2010*

TURISTAS DOMÉSTICOS

TURISTAS INTERNACIONAIS

TOTAL

DEMANDA TURÍSTICA (NÚMERO DE VISITANTES)

8.233.000

7.008.050

1.224.950

9.475.406

8.054.095

1.421.311

10.267.623

8.815.410

1.452.213

10.760.200

9.146.170

1.614.030

11.001.099

9.350.934

1.650.165

11.355.208

9.754.765

1.600.445

11.752.639

10.096.181

1.656.495

20052004 2006 2007 2008 2009 2010*

TURISTAS DOMÉSTICOS

TURISTAS INTERNACIONAIS

TOTAL
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1  São Paulo ...................................... 25,2%
2  Rio de Janeiro .............................. 16,2%
3  Paraná ............................................ 9,9%
4  Minas Gerais .................................. 8,3%
5  Rio Grande do Sul ........................... 7,4%
6  Santa Catarina ............................... 5,6%
7  Distrito Federal .............................. 5,5%
8  Bahia ............................................... 4,2%
9  Pernambuco .................................. 3,7%

10  Espírito Santo ................................ 2,7%
11  Goiás ............................................... 2,3%
12  Mato Grosso ................................... 1,8%
13  Ceará ................................................1,7%
14  Mato Grosso do Sul ........................ 1,2%
15  Paraíba ........................................... 1,0%
Outros Estados ................................... 3,3%

DEMANDA DOS PRINCIPAIS EMISSORES DE TURISTAS 

1   ...................................... Estados Unidos
2   .................................................Argentina
3   ................................................ Alemanha
4  .................................................. Espanha
5   .........................................................Chile
6  ...................................................Portugal
7   ..................................................... França
8   .................................................... Canadá
9   ................................................. Colômbia

10   ................................................Inglaterra

9.754.765 / 85,9%

TURISTAS 

DOMÉSTICOS

TURISTAS 

INTERNACIONAIS

1.600.445 / 24,1%

Mundo

Doméstico e Internacional (2009) Brasil

São Paulo

1

1  Campinas .....................................46,9%
2  Ribeirão Preto .............................. 13,2%
3  Bauru .............................................. 6,8%
4  São José do Rio Preto ................... 6,3%
5  Araraquara ..................................... 5,3%
6  São José dos Campos ................... 4,6%
7  Santos ............................................ 4,3%

Outras Regiões ................................. 12,6%
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SAÚDE COMPRAS PESSOAIS ESTUDOS GASTRONOMIA LGBT

Origem Brasileiros: 97,4% 
Estrangeiros 2,6%

Brasileiros: 93,2% 
 Estrangeiros 6,8%

Brasileiros: 94,3% 
Estrangeiros 5,7%

Brasileiros: 99,2% 
Estrangeiros 0,8 %

Brasileiros: 95,7%
Estrangeiros: 4,3%

Gênero Masculino: 59,6%  
Feminino: 40,4%

Masculino: 47,2%  
Feminino 52,8%

Masculino: 84,3%  
Feminino 15,7%

Masculino: 51,4% 
Feminino 48,6%

Masculino: 59,5%
Feminino: 40,5%

Escolaridade Nível superior representa, em todos os segmentos, cerca de 50% do grau de instrução dos turistas

Renda Permanece entre 6 e 10 salários mínimos, na média de 29% dos turistas

Ocupação Média de 39% dos turistas são assalariados com registro profissional em todos os segmentos secundários.

Permanência média 6 dias 3 dias 5 dias 3 dias 4 dias

Gasto total na viagem R$ 1.927,00 R$ 1.433,12 R$ 1.103,98 R$ 1.601,47 R$ 905,50

Gasto médio diário R$ 321,16 R$ 477,70 R$ 220,79 R$ 533,82 R$ 226,37

Itens considerados  
acima das expectativas

Hospedagem/  
Gastronomia/  
Compras

Hospedagem/  
Táxi/  
Compras

Hospedagem/  
Gastronomia

Táxi/  
Gastronomia/  
Compras

Hospedagem/  
Opções Culturais /  
Gastronomia/ Compras/  
Hospitalidade

Itens considerados  
abaixo das expectativas

Limpeza Urbana/  
Táxi

Limpeza Urbana/  
Segurança Pública

Segurança Pública Transporte Público/ 
Limpeza Urbana

Hospedagem/  
Opções Culturais / 
Gastronomia/ Compras/ 
Hospitalidade/ 
 Segurança Pública

NEGÓCIOS EVENTOS CULTURA LAZER

Origem Brasileiros: 85,1% 
Estrangeiros 14,9%

Brasileiros: 88,7% 
Estrangeiros 11,3%

Brasileiros: 93,3% 
Estrangeiros 6,7%

Brasileiros: 94,8% 
Estrangeiros 4,1 %

Gênero Masculino: 83,1%  
Feminino 16,9%

Masculino: 87,2% 
Feminino 12,8%

Masculino: 70,4%  
Feminino 29,6%

Masculino: 57,8% 
Feminino 42,2%

Escolaridade Nível superior representa, em todos os segmentos, cerca de 50% do grau de instrução dos turistas

Renda Permanece entre 6 e 10 salários mínimos, na média de 29% dos turistas

Ocupação Média de 39% dos turistas são assalariados com registro profissional em todos os segmentos prioritários.

Permanência média 3 dias 3 dias 4 dias 5 dias

Gasto total na viagem R$ 1.812,00 R$ 1.653,22 R$ 1.240,30 R$ 1.090,29

Gasto médio diário R$ 604,00 R$ 551,07 R$ 310,07 R$ 218,05

Itens considerados  
acima das expectativas

Hospedagem/ Táxi/ Compras Hospedagem/ Táxi/ Compras Hospedagem/ Atrativos  
Culturais/ Gastronomia

Hospegagem/  
Gastronomia/ Compras

Itens considerados  
abaixo das expectativas

Limpeza Urbana/  
Transporte Público

Limpeza Urbana/  
Segurança Pública

Segurança Pública/  
Limpeza Urbana

Transporte Público/  
Limpeza Urbana

Para analisar os fatores que nortea-
rão o comportamento do turista da cida-
de de São Paulo para a próxima década, é 
importante verificar os principais pontos 
da situação atual:

• as informações apontam para re-
corde nas chegadas nacionais e inter-
nacionais dos turistas à cidade de São 
Paulo;

• as motivações dos turistas ba-
seiam-se em grande parte nas visitas a 
negócios e na participação em eventos, 
em quase 80% das indicações;

• a permanência média dos turistas 
em São Paulo é de três dias, chegando a 
cinco para estrangeiros;

• o gasto médio diário dos turistas 
estabilizou-se nos últimos quatro anos 
em cerca de R$ 380,00 para turistas do-
mésticos e R$ 600,00 para estrangeiros, 
se considerados os itens relacionados 
com hospedagem, transporte na cidade, 
alimentação e lazer;

• os hotéis e flats caracterizam cerca 
de 60% dos meios de hospedagem em 
São Paulo, enquanto 25% dos turistas 
hospedam-se em casas de amigos e fa-
miliares. Outros meios de hospedagem 
representam 15% do total;

• a preferência por hotéis econômi-
cos e midscale por turistas domésticos 
contrasta com os 50% dos turistas inter-
nacionais que optam por hotéis de luxo e 
superluxo quando em viagem à cidade de 
São Paulo.

Segundo estudos realizados até 2010 
pelo Observatório do Turismo da Cidade 
de São Paulo®, bem como pesquisas de 
outras fontes, é possível identificar os 
segmentos de Negócios, Eventos, Cultura 
e Lazer como prioritários ao planejamen-
to mercadológico do setor na cidade.

Para a definição destes segmentos 
de mercado, foram levados em conta as-
pectos como o volume da demanda atual 
e o potencial de atratividade. O volume da 
demanda atual, considerado em conjunto 
com o potencial de atratividade, resul-
ta em um forte indicador de priorização 
do segmento dos mercados. O potencial 
de atratividade pode ser analisado em 
separado, constituindo-se outro forte 
indicativo. O padrão de gastos turísticos 

do segmento de mercado indica a capaci-
dade relativa dos turistas em exercerem 
efeitos positivos sobre a economia local. 

A tabela ao lado define os principais 
resultados dos estudos realizados e resu-
mem o perfil sócio-demográfico e de hábi-
tos de consumo dos turistas da cidade.

É possível identificar que os seg-
mentos de negócios e eventos possuem 
características comuns entre si, princi-
palmente quanto aos fatores ligados à 
permanência na cidade e gasto médio 
no período. Para o Ministério do Turismo, 
segundo a pesquisa “Caracterização da 
Demanda Turística Doméstica Nacional e 
Internacional” (Fipe, 2006), os dois seg-
mentos são passíveis de uma análise 
conjunta, visto a quantidade de fatores 
semelhantes entre os mesmos.

Já os segmentos de cultura e lazer, 
merecem destaque quanto à origem e 
avaliação dos equipamentos turísticos e 
da própria cidade de São Paulo.

Os segmentos secundários são tam-
bém identificados em bases bibliográ-
ficas e nos estudos do Observatório do 
Turismo são os de Saúde, Estudos, Com-
pras, Gastronomia e LGBT.

O volume de demanda e atratividade é 
o principal fator de definição destes mer-
cados secundários. Juntos, representam 
cerca de 10% da demanda turística anual 
de São Paulo, com um perfil altamente es-
pecializado.

As atividades secundárias apresen-
tam uma tendência importante no com-
portamento do turista. Realizadas du-
rante a permanência em São Paulo em 
detrimento da motivação principal, são 
identificadas com o objetivo de adequar 
as ações promocionais e de divulgação 
da oferta turística.

Dentre as atividades secundárias, 
destacam-se a Gastronomia e Amigos, e 
Compras como motivações presentes em 
todos os segmentos, sejam eles  primá-
rios ou secundários.
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SAÚDE COMPRAS PESSOAIS ESTUDOS GASTRONOMIA LGBT

Origem Brasileiros: 97,4% 
Estrangeiros 2,6%

Brasileiros: 93,2% 
 Estrangeiros 6,8%

Brasileiros: 94,3% 
Estrangeiros 5,7%

Brasileiros: 99,2% 
Estrangeiros 0,8 %

Brasileiros: 95,7%
Estrangeiros: 4,3%

Gênero Masculino: 59,6%  
Feminino: 40,4%

Masculino: 47,2%  
Feminino 52,8%

Masculino: 84,3%  
Feminino 15,7%

Masculino: 51,4% 
Feminino 48,6%

Masculino: 59,5%
Feminino: 40,5%

Escolaridade Nível superior representa, em todos os segmentos, cerca de 50% do grau de instrução dos turistas

Renda Permanece entre 6 e 10 salários mínimos, na média de 29% dos turistas

Ocupação Média de 39% dos turistas são assalariados com registro profissional em todos os segmentos secundários.

Permanência média 6 dias 3 dias 5 dias 3 dias 4 dias

Gasto total na viagem R$ 1.927,00 R$ 1.433,12 R$ 1.103,98 R$ 1.601,47 R$ 905,50

Gasto médio diário R$ 321,16 R$ 477,70 R$ 220,79 R$ 533,82 R$ 226,37

Itens considerados  
acima das expectativas

Hospedagem/  
Gastronomia/  
Compras

Hospedagem/  
Táxi/  
Compras

Hospedagem/  
Gastronomia

Táxi/  
Gastronomia/  
Compras

Hospedagem/  
Opções Culturais /  
Gastronomia/ Compras/  
Hospitalidade

Itens considerados  
abaixo das expectativas

Limpeza Urbana/  
Táxi

Limpeza Urbana/  
Segurança Pública

Segurança Pública Transporte Público/ 
Limpeza Urbana

Hospedagem/  
Opções Culturais / 
Gastronomia/ Compras/ 
Hospitalidade/ 
 Segurança Pública

Fonte: SPTuris, 2010

PRINCIPAIS RESULTADOS E AVALIAÇÃO DA CIDADE POR SEGMENTOS DA DEMANDA

NEGÓCIOS EVENTOS CULTURA LAZER

Origem Brasileiros: 85,1% 
Estrangeiros 14,9%

Brasileiros: 88,7% 
Estrangeiros 11,3%

Brasileiros: 93,3% 
Estrangeiros 6,7%

Brasileiros: 94,8% 
Estrangeiros 4,1 %

Gênero Masculino: 83,1%  
Feminino 16,9%

Masculino: 87,2% 
Feminino 12,8%

Masculino: 70,4%  
Feminino 29,6%

Masculino: 57,8% 
Feminino 42,2%

Escolaridade Nível superior representa, em todos os segmentos, cerca de 50% do grau de instrução dos turistas

Renda Permanece entre 6 e 10 salários mínimos, na média de 29% dos turistas

Ocupação Média de 39% dos turistas são assalariados com registro profissional em todos os segmentos prioritários.

Permanência média 3 dias 3 dias 4 dias 5 dias

Gasto total na viagem R$ 1.812,00 R$ 1.653,22 R$ 1.240,30 R$ 1.090,29

Gasto médio diário R$ 604,00 R$ 551,07 R$ 310,07 R$ 218,05

Itens considerados  
acima das expectativas

Hospedagem/ Táxi/ Compras Hospedagem/ Táxi/ Compras Hospedagem/ Atrativos  
Culturais/ Gastronomia

Hospegagem/  
Gastronomia/ Compras

Itens considerados  
abaixo das expectativas

Limpeza Urbana/  
Transporte Público

Limpeza Urbana/  
Segurança Pública

Segurança Pública/  
Limpeza Urbana

Transporte Público/  
Limpeza Urbana

Fonte: Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo®
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Dentre as motivações principais de 
visita do turistas à cidade de São Paulo 
deve-se destacar os Eventos e Negócios, 
com 77% de participação destes segmen-
tos nas indicações. O Lazer representa 
9,6%, deixando 13,3% para segmentos 
secundários como Estudos, Saúde, Visita 
à Parentes / Amigos e Outros.

Cada uma das motivações principais 
de visita à cidade agrega outras ativi-
dades realizadas, tais como Compras 
e Gastronomia para os visitantes à Ne-
gócios; Estudos e Cultura para turistas 
à Lazer. Este comportamento torna-se 
uma importante ferramenta para o de-
senvolvimento de ações de promoção e 
planejamento de roteiros que integram 
diferentes atividades e motivações, au-
mentando o gasto médio do turista du-
rante seu período de permanência.

Observa-se que os períodos de sa-
zonalidade da demanda turística pau-
listana concentram sua alta temporada 
nos meses de março a junho e agosto 
a novembro. Os meses de janeiro, julho 
e dezembro são considerados de baixa 
temporada.

A ocupação hoteleira, por sua vez, 
acompanha as tendências da sazonali-

dade da demanda turística paulistana. 
Observa-se que as taxas de ocupação 
anuais tendem a acompanhar os me-
ses de alta e baixa temporada, com pi-
cos expressivos no segundo semestre 
do ano.

O posicionamento gráfico dos princi-
pais segmentos da demanda demonstra 
o alvo a ser buscado pelas políticas pú-
blicas municipais, promovendo ações e 
programas que estimulem um aumento 
de permanência pelos nichos carac-
terizados por gastos maiores (Negó-
cios, Eventos, Gastronomia, Compras e 
LGBT), bem como, concomitantemente, 
impulsionando os gastos da demanda 
dos segmentos que mais permanecem 
na cidade (Lazer, Cultura, Estudos e Saú-
de). Essa ilustração possibilita diversas 
reflexões sobre a demanda do turismo 
paulistano.

Não existe uma unicidade quanto ao 
comportamento e perfil do consumidor 
de produtos turísticos, embora seja pos-
sível identificar algumas mudanças de 
comportamento dos visitantes quanto 
à cidade de São Paulo. Essas alterações 
podem ser explicadas pelos programas 

SAZONALIDADE TURÍSTICA: TAXA DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA ,  
ARRECADAÇÃO DE ISS - GRUPO 13, E VOLUME DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS INDICADORES AO LONGO DO ANO

Obs.: Pesquisa realizada com turistas hospedados em hotéis da cidade

Fonte: SPTuris , 2010 
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de promoção turística da cidade, nacio-
nal e internacionalmente, que atingiram 
tanto o público final quanto os profissio-
nais do turismo. A imagem da cidade de 
São Paulo possui um papel determinante 
nos conceitos relacionados à decisão da 
viagem. Ações como “Fique Mais Um Dia” 
e “São Paulo Meu Destino” foram relevan-
tes não só na ampliação da permanência 
dos turistas em São Paulo, mas também 
na melhoria da qualidade das informa-
ções disponibilizadas nos canais de mí-
dia sobre o destino.

Em outra visão, a distância entre a 
cidade de São Paulo e os países do he-
misfério norte tornou-se mais fácil de 
ser percorrida após o aumento de mais 
de 700 frequências aéreas e 10 novos 
destinos internacionais com voos diretos 
para o aeroporto de São Paulo/Guarulhos. 
A proximidade com este mercado interna-
cional prioritário estimulou o crescimento 
do número de chegadas e da permanência 
de turistas internacionais na cidade de São 
Paulo. Mesmo durante a crise financeira, 
entre 2008 e 2009, a manutenção das 
chegadas de turistas estrangeiros e os ex-
pressivos aumentos observados no fluxo 
doméstico de turistas auxiliaram a conso-
lidar os números da demanda turística. 

EVENTOS

ISS

HOTELARIA

LINHA TENDENCIAL
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POSICIONAMENTO DOS SEGMENTOS - GASTO MÉDIO X PERMANÊNCIA E  
PARTICIPAÇÃO DO SEGMENTO NO MERCADO TURÍSTICO PAULISTANO 

vv

56,1% 20,9%

9,6%
5,2%

2,7%
3,2%

2,2%

Fonte:  Observatório de Turismo da Cidade de São Paulo® (SP Turis), 2010

MOTIVAÇÕES PRINCIPAIS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS POR TURISTAS EM SÃO PAULO (EM %) 
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Acompanhando as macroestratégias estabelecidas no
PLATUM precedente, a SPTuris adotou uma linha 
tríplice de atuação focada em ações e programas de: 
a) pesquisa e informação turística; 
b) planejamento e estruturação do turismo; 
c) promoção turística e entretenimento. 
Suas principais ações e programas são destacados 
a seguir.

/AÇÕES EFETIVADAS
PELO TURISMO  
NA CIDADE DE  

SÃO PAULO  
2007 A 2010

6

6.1 Pesquisa e Informação Turística ...... 66

6.2 Planejamento e  

Estruturação do Turismo ........................ 68

6.3 Promoção e Entretenimento ............ 70

Foto: Central de Informação Turística Paulista no Parque Mário Covas
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6.1 PESQUISA E 
INFORMAÇÃO TURÍSTICA

 EVENTO  2
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Adventure Sports Fair

Bienal do Livro

Carnaval

Couromoda

Equipotel

Francal

GP Brasil de F1

Hospitalar

SP Indy 300

Parada do Orgulho LGBT

Salão Int. do Automóvel

Fórmula Truck

São Paulo Fashion Week

Virada Cultural

Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo®

Núcleo de estudos e pesquisas, criado em 2008, objetivando 
o acompanhamento da conjuntura do turismo na cidade. Atual-
mente, é a principal fonte de referência de dados oficiais de tu-
rismo no município.    

Pesquisas nos Megaeventos

Considerando a inquestionável vocação para eventos da cida-
de, são realizadas pesquisas em grandes eventos para identifica-
ção do perfil socioeconômico da demanda e avaliação da infraes-
trutura de apoio ao turismo. A parceria com algumas instituições 
de ensino superior foi fundamental para a realização de diversos 
estudos. No período, foram 50.820 questionários aplicados em 
mais de 75 pesquisas realizadas nos megaeventos, como Adven-
ture Sports Fair, Bienal Internacional do Livro, Carnaval, Couro-
moda, Equipotel, Francal, GP Brasil de Fórmula 1, Hospitalar, São 
Paulo Indy 300, Parada do Orgulho LGBT, Salão Internacional do 
Automóvel, São Paulo Fashion Week e Virada Cultural.

Acompanhamento de Indicadores e  
Resultados Estatísticos

Como início de um trabalho de sistematização de dados, em 
2008 o Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo® lançou 
a primeira coletânea de resultados das principais pesquisas de-
senvolvidas pela SPTuris. A publicação “Indicadores e Pesquisas 
do Turismo” traz informações quantitativas e qualitativas sobre 
o desempenho do turismo na cidade de São Paulo e é atualizado 
periodicamente por meio do Boletim Semestral. Entre os princi-
pais indicadores, são mensalmente acompanhadas as taxas de 
ocupação e diária média dos meios de hospedagem, o perfil so-
cioeconômico dos turistas de diversos segmentos da demanda, 
a arrecadação do ISS dos Grupos 13 (Turismo) e 17 (Diversões 
Públicas), a avaliação dos roteiros do Turismetrô, o fluxo aéreo  

Os indicadores e as pesquisas referentes ao turismo na cida-
de de São Paulo abrangem um conjunto de informações quan-
titativas e qualitativas sobre o desempenho do turismo na ca-
pital, agregando um conjunto de variáveis comparativas que 
mostra toda sua magnitude e relacionamento com os demais 
setores da cidade. Entre suas principais atividades, podemos 
mencionar:

PESQUISAS REALIZADAS EM MEGAEVENTOS

01
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de passageiros dos principais aeroportos que servem a cidade 
de São Paulo, entre outras atividades.

Dimensionamento e Caracterização da  
Demanda Turística no Município de São Paulo

Pesquisa realizada pela Fipe e SPTuris, em 2008, que di-
mensionou e caracterizou a demanda turística do município. Os 
dados obtidos revelaram o volume de visitantes brasileiros e 
estrangeiros, perfil, gênero, opção de hospedagem, motivação 
da visita, gastos, permanência média na cidade, entre outras 
descobertas científicas quantitativas e qualitativas.

Perfil dos Hóspedes em Hotéis FOHB  
(Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil)

Em 2009 e 2010, São Paulo pode conhecer o perfil dos tu-
ristas que utilizam o serviço de hospedagem na cidade. Isso de-
vido à pesquisa realizada pela SPTuris com o FOHB (Fórum de 

Operadores Hoteleiros do Brasil), aplicada em dois períodos do 
ano junto aos hóspedes dos principais hotéis, de distintas ca-
tegorias e em diferentes regiões da cidade. A partir do segundo 
semestre de 2010, essa pesquisa foi ampliada, com a adesão de 
hotéis independentes.

Mercado de Trabalho das  
Atividades Relacionadas com o Turismo

Pesquisa realizada pela Fipe e SPTuris no ano de 2010, com 
uma análise do comportamento do mercado de trabalho das 
principais atividades econômicas relacionadas com o turismo, 
identificando as respectivas ocupações geradas e mantidas 
pelo setor. Os resultados obtidos são um importante termôme-
tro do emprego do turismo na cidade, visando principalmente às 
capacitações programadas para a Copa do Mundo 2014.

O resultado completo das pesquisas realizadas encontram-se  
disponíveis no site observatóriodoturismo.com

02
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03 04

01. Materiais de pesquisa e publica-

ções do Observatório do Turismo.

02. Indicadores e Pesquisas do  
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O planejamento do turismo é fundamental para que a ativida-
de cresça com ordenação e atenda de forma satisfatória os 
seus visitantes. Entre suas principais ações, no decorrer de 
2007 a 2010, destacam-se: 

Turismo no Centro

Ao longo de 2007, a SPTuris desenvolveu, em parceria com 
alunos e docentes de instituições de ensino superior e a Asso-
ciação Viva o Centro, o Plano de Desenvolvimento Turístico do 
Centro da Cidade de São Paulo. Para subsidiar o conteúdo do pla-
no, foi elaborado o inventário da oferta e uma pesquisa de de-
manda turística da região central. 

Mapa das Sensações

Material inovador, lançado em 2009, objetivando sensibilizar 
a percepção do visitante com as variadas experiências sensoriais 
que a cidade pode oferecer, estimulado pela necessidade de se 
pensar sobre São Paulo no contexto mundial da economia da ex-
periência. Por meio dele, os turistas, visitantes e paulistanos são 
convidados a usufruir de novas experiências sensoriais baseadas 
nos cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato.

Agências de Receptivo

Para conhecer as necessidades de quem vive o turismo da 
cidade na prática, a SPTuris reúne-se periodicamente com os 
responsáveis pelas agências de turismo receptivo nela cadas-
tradas. Hoje são 35 empresas que mantém seu cadastro ativo 
junto à SPTuris. De 2007 a 2010, foram realizadas reuniões pe-
riódicas com pauta diversificada: lançamento de novos produ-
tos, eventos na cidade, segurança, visitas técnicas, indicadores, 
pesquisas, entre outros.

Roteiros Temáticos

Considerando a variedade de atrações de São Paulo, fo-
ram criados nove roteiros temáticos para facilitar a escolha 
do público sobre a melhor opção de lazer da cidade: SP Arte, 
SP Bem Estar, SP e suas Faces, SP Família, SP Glamour, SP 
dos Paulistanos, SP e suas Religiões, SP Romance e SP Ver-
de. Estes roteiros são operacionalizados pelas agências de 
receptivo da cidade.

Centrais de Informação Turística

As Centrais de Informação Turística (CITs) são locais estra-
tégicos que objetivam prestar atendimento, oferecer orientação 
e divulgar material promocional da cidade, buscando estimular 
um aumento da permanência do turista. Entre 2007 e 2009, fo-
ram atendidos, em média, 149 mil turistas nacionais e 19 mil 
internacionais nas centrais fixas e nas móveis - aquelas que 
funcionaram durante os principais eventos na cidade. 

Além das centrais já existentes: Aeroporto de São Paulo/
Guarulhos - terminal 1, Aeroporto de São Paulo/Guarulhos - ter-
minal 2, Galeria Olido, Terminal Rodoviário do Tietê, Anhembi 
(funciona durante os eventos no Anhembi) e Móvel (instalada 
conforme a realização de alguns eventos), em 2010 teve início 
um projeto de expansão dos serviços com a abertura da CIT 
Paulista e a futura implantação de unidades no Mercado Mu-
nicipal e na Praça da República. Também em 2010, buscando 
atender um público diferenciado e com alto poder de consumo, 
a CIT GLS foi aberta em parceria com a Coordenadoria de As-
suntos de Diversidade Sexual (CADS) e Associação Brasileira 
de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes (ABRAT).

6.2 PLANEJAMENTO
E ESTRUTURAÇÃO TURÍSTICA

01
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Trólebus do Aniversário da Cidade e Roteiro Natalino

Entre outros programas coordenados pela SPTuris com gran-
de repercussão entre os turistas e moradores, são organizados 
passeios de Trólebus comemorativo no aniversário da cidade, em 
25 de janeiro e em ônibus especiais no Roteiro Natalino, realiza-
do durante o mês de dezembro. O primeiro leva a população para 
conhecer o centro histórico da cidade, e o segundo, experimentar 
o encanto e a magia das luzes de Natal. Mais de 24.480 pessoas 
foram atendidas nos dois programas, entre 2007 a 2010.
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2006 7.459 99,1%

2007 8.058 98,3%

2008 7.869 99,1%

2009 7.094 99,0%

2010* 5.102 99,8%

PESSOAS ATENDIDAS AVALIAÇÃO POSITIVA

Turismetrô

Desenvolvido em parceria com o Metrô, o Turismetrô oferece 
opções de roteiros turísticos pela cidade: Luz, Sé, Teatro Munici-
pal, Paulista, Memorial da América Latina e Memorial do Imigran-
te. É uma opção de passeio surpreendente e econômica, ao cus-
to de até três bilhetes de Metrô. Entre 2007 e 2010, o Turismetrô 
atendeu 39 mil pessoas, com taxas de aprovação acima de 98%, 
pelo público alvo.

CapaCidade®

Sempre pensando no bem receber, a SPTuris desenvolveu o 
programa de capacitação turística CapaCidade® como ferra-
menta para treinar profissionais que trabalham em contato 
com turistas. Já participaram do programa taxistas, agentes de 
turismo receptivo,  guias de turismo e guardas civis metropoli-
tanos, totalizando 4.250 profissionais capacitados.  
 

Sinalização Turística

Visando a orientação viária de nossos visitantes, foram instala-
das até 2010 um total de 709 placas sinalizando 102 atrativos 
turísticos.  
 

Roteiros Turísticos da Região Sul

A gestão pública também se preocupa com o turismo de 
natureza, acompanhando as ações de desenvolvimento do tu-
rismo nas Áreas de Proteção Ambiental (APA) Capivari-Monos 
e Bororé-Colônia, em parceria com a Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente (SMVA) e SEBRAE/SP. Dois resultados positivos nos úl-
timos anos foram o Plano de Desenvolvimento Turístico (2009) 
e o catálogo Roteiros Turísticos da Região Sul da Cidade de São 
Paulo (2009), ambos realizados com o apoio da SPTuris.

Pessoas atendidas durante os passeios de trólebus

Pessoas atendidas durante o Roteiro Natalino

01. CIT Paulista no 

Parque Mário Covas 

02. Material didático e de divulgação 

do projeto CapaCidade®. 

03.  Material de divulgação das APAs 

Capivari-Monos e Bororé-Colônia

04. Placa de sinalização turística

02

03

04

* Até setembro de 2010
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A promoção da cidade de São Paulo como destino turístico de 
negócios e, principalmente, de lazer tem sido um dos grandes 
diferenciais no aumento da permanência e estímulo da vinda 
de mais turistas, divulgando uma cidade capaz de encantar e 
seduzir seus visitantes. Entre suas principais ações no perío-
do, podem ser destacadas:

Website

O website oficial da cidade de São Paulo, desenvolvido em 
parceria com outras áreas da SPTuris, foi reformulado e o cresci-
mento no volume de acessos é expressivo. O cidadedesaopaulo.
com, além de trazer toda a informação que um visitante precisa, 
hospeda uma série de hotsites criados em funções de eventos 
ou projetos especiais para profissionais do turismo e turismo de 
negócios, bem como imprensa. 

6.3 PROMOÇÃO TURÍSTICA

Apoio a Eventos

A SPTuris também apóia eventos realizados na cidade com a 
cessão de material promocional, inserção do evento no calendário 
da cidade de São Paulo, articulação com demais órgãos municipais 
e, eventualmente, instalação de CIT móvel, entre outros. De 2007 a 
julho de 2010, foram apoiados, entre congressos, feiras e eventos 
corporativos, nacionais e internacionais, mais de 932 eventos.

 
Feiras e Eventos

 São Paulo também está presente nas principais feiras e 
congressos do turismo nacionais e internacionais, tais como: 
LACTTE, MPI, SMEC L.A., Aviestur, Salão do Turismo, Festival de 
Turismo de Gramado, ABAV, IMEX (Frankfurt), EIBTM (Barcelona), 
IT&ME (Chicago), FITUR (Madri), ITB (Berlim), WTM (Londres), 
FIT (Buenos Aires), FIEXPO (Montevidéu), ICCA e NBTA. No total, 
foram mais de 73.700 pessoas atendidas pela SPTuris em feiras 
de turismo no período de 2007 a novembro de 2010 .

Captação de Eventos

A SPTuris em parceria com o São Paulo Convention & Visi-
tors Bureau (SPC&VB), realiza um forte trabalho de captação de 
eventos nacionais e internacionais, dos mais variados segmen-
tos (associativos e corporativos). No período de 2007 a novem-
bro de 2010, foram captados mais de 147 eventos nacionais e 
internacionais, com a expectativa de atender mais de 188.000 
participantes.
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N° de visualizações

N° de visitas

* Até setembro de 2010.

2005 26.065 3.875

2006 26.755 3.315

2007 6.600 6.597

2008 17.327 5.040

2009 22.760 3.135

2010 10.266* 1.975*

2005 22 39.920

2006 20 38.500

2007 24 23.400

2008 35 30.000

2009 40 85.535

2010 48* 49.670*

EVENTOS CAPTADOS PAX ESTIMADOS

133.710  pessoas atendidas pela SP Turis em feiras

Pessoas atendidas em feiras nacionais

Pessoas atendidas em feiras internacionais

* Até novembro 2010 

* Até novembro de 2010
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2005 10 25

2006 15 -

2007 7 45

2008 14 163

2009 49 381

2010 - 1940*

GRUPOS PESSOAS

São Paulo Meu Destino®

O evento SPMD® é uma ferramenta utilizada para a promoção 
do destino Cidade de São Paulo, trazendo agentes de viagens, 
operadores e jornalistas para que experimentem a cidade in 
loco, proporcionando um melhor conhecimento para a venda do 
destino. O evento gera também uma grande repercussão em mí-
dia positiva e espontânea para a cidade. Nas edições de 2007 a 
2009, participaram do SPMD® 2.444 agentes de viagens, ope-
radores, jornalistas, agentes de incentivo, profissionais do seg-
mento MICE, provenientes do Brasil, América Latina e Europa.

2005 380

2006 248

2007 497

2008 416

2009 1.242

2010 564*

PROFISSIONAIS CAPACITADOS

Fam Tours, Press Trips e Site Inspections

O SPMD® é também uma ação promocional de famtour dire-
cionada (viagem de familiarização), mas não é uma ação isola-
da. A SPTuris recebe inúmeras solicitações de apoio a famtours, 
press trips e site inspections, as quais resultam em formatação 
de novos produtos por parte dos operadores e mídia espontâ-
nea, além da vinda de um maior número pessoas à cidade de 
São Paulo. Entre 2007 e agosto de 2010, foram atendidas solici-
tações de apoio, de 128 grupos e 516 profissionais.

2005 10 25

2006 15 -

2007 7 45

2008 14 163

2009 49 381

2010 58* 516*

GRUPOS PESSOAS

Quiz São Paulo

Programa de treinamento online de profissionais de turismo, 
realizado em 2010, que contou com 1.940 inscritos, abordando 
os temas: Compras, Gastronomia, Esportes, Negócios e Eventos, 
Cultura, Entretenimento e Diversidade de São Paulo. O público as-
sistiu a vídeos e respondeu perguntas de múltipla escolha sobre a 
cidade. Os melhores colocados passaram para uma segunda fase, 
na qual responderam à questão “Por que São Paulo é o lugar onde 
a gente se encontra?”. Os idealizadores das quatro respostas 
mais criativas ganharam um final de semana em São Paulo.

Treinamentos e Capacitações  
Nacionais e Internacionais

Para melhor atender o turista e auxiliar os profissionais a 
comercializarem o destino São Paulo, a SPTuris realiza capaci-
tações de profissionais da hotelaria paulistana, bem como para 
agentes e operadores nacionais e internacionais, principalmen-
te da América Latina. Desde 2007, estão contabilizados mais de 
2.719 profissionais capacitados.

 
Programa Super Weekend®  
e São Paulo Tanque Cheio® 

Programas de incentivo de viagens de lazer durante os finais 
de semana para a Cidade de São Paulo foram desenvolvidos em 
parceria com a iniciativa privada. No Super Wekeend®, a Varig e 
operadoras turísticas ofereceram passagens e pacotes promo-
cionais, saindo de Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba 
e Belo Horizonte. Em cinco meses de promoção em 2007, comer-
cializaram 797 pacotes para 1.649 passageiros, procedentes na 
grande maioria de do Rio de Janeiro, seguido de Florianópolis. Já 
o São Paulo Tanque Cheio® contou com a parceria do São Paulo 
Convetions & Visitors Bureau (SPC&VB) e da Visa e focou o públi-
co que vem à cidade de carro, oferecendo cupons de descontos 
para equipamentos turísticos de São Paulo em postos de gaso-
linas parceiros. Em 40 dias de campanha no ano de 2007, 1.150 
cupons de descontos foram utilizados na cidade.

E-Book

Ferramenta digital para apresentar a cidade de São Paulo 
para 3 públicos distintos: agentes de viagens, organizadores de 
eventos e consumidor final. A apresentação de negócios inclui 
oferta de lazer, cultura, gastronomia, além da infraestrutura 
hoteleira e de espaços para eventos da cidade. Já a parte para 
público final é baseada em roteiros temáticos, segmentados por 
interesses e concentração de atividades (cultura, econômico, 
ao ar livre e por bairros) e em roteiros por sensações (focados 
nos cinco sentidos e em experiências especiais). Todo conteúdo 
é apresentado de forma interativa e dinâmica. Distribuido em to-
das as ações de promoção da Cidade de São Paulo.

* Até novembro 2010 

* Inscritos na versão online do evento

* Até novembro 2010 
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Materiais Promocionais

A produção de materiais promocionais é um diferencial da 
atual administração da SPTuris. A diversidade, volume e qualida-
de dos materiais produzidos são inéditos e têm sido considera-
dos uma referência no mercado. Alguns exemplos:

• Acontece em São Paulo: 25 mil exemplares / mês distribu-
ídos;

• Manuais de Capacitação: para agentes de viagens e organi-
zadores de eventos;

• Mapa Gastronômico: desde abril de 2010, também disponí-
vel como aplicativo para Iphone;

• Mapa das Sensações: produzido junto com um site inte-
rativo (mapadassensacoes.com.br) e um audiolivro, com en-
carte na revista Época São Paulo, atingindo público de 120 mil 
leitores;

• 280 mil encartes das campanhas: Fique Mais Um Dia, Mapa 
das Sensações, Mapa Gastronômico e SP Experience nas revis-
tas Viagem e Turismo e Época São Paulo.

Destination São Paulo

Folder institucional com uma breve apresentação da cidade, 
incluindo números significativos do turismo, ilustrando a evo-
lução na promoção da cidade como destino de lazer e apresen-
tando os principais resultados desta mudança de abordagem. 
Ações que tiveram um impacto positivo e significativo na cidade, 
como a Lei Cidade Limpa e a Virada Cultural, ganham destaque. 
Mostra o trabalho de São Paulo como destino turístico no Brasil, 
e resume a oferta cultural e de lazer da cidade, com seus princi-
pais ícones e atrativos. Além disso, apresenta a infraestrutura 
da capital, adequada para recepção de grandes eventos e sua 
preparação para a Copa do Mundo de 2014. 

01. Mapa das Sensações

02. Manuais de Capacitação de Agentes e MICE 

03. Mapa Gastronômico

04. Guia Fique Mais um Dia

05. Guia SP Experience

06. Campanhas veiculadas 

em redes de televisão

07. Mídia espontânea em websites internacionais
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Mídia

A campanha “Todas as Cidades do Mundo” foi veiculada no 
Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa, com mais de 
mil inserções em canais de renome como CNN, Sony, TNT e His-
tory Channel e exibição em mais de 34 salas de cinemas em 
todo o Brasil durante quatro meses. Presença constante nos 
principais veículos do trade como Panrotas, Folha do Turismo, 
Feiras & Negócios, Brasilturis e revistas de bordo da TAM, GOL 
e TAP. Presença no mercado argentino com editoriais na Revista 
Caras. Mais de 230 inserções de rádio para divulgação do proje-
to Super Weekend®.

A campanha “Olha lá São Paulo”, que teve como personagem 
o Pelé, foi veiculada nas principais redes de cinemas, emissoras 
de TV e rádios brasileiras de sete capitais, além de cidades do 
interior de São Paulo.

 Na capital paulista, mediante assinatura de protocolo de co-
operação com a empresa de promoção de Madri, 322 relógios 
digitais localizados em pontos importantes exibiram a campa-
nha de Madri durante dois meses. Em contrapartida, a cidade 
de São Paulo vestiu Madri durante a Fitur, uma das maiores fei-
ras internacionais de turismo. Foram 430 mobiliários urbanos 
veiculando a campanha “São Paulo: onde o Brasil e o Mundo se 
encontram”.

No decorrer de 2010, também foram realizadas diversas 
campanhas nacionais, em mídias impressas e eletrônicas, te-
levisão aberta e fechada, rádio e cinema, bem como promoção 
internacional na CNN América Latina. 

Os principais destaques:
• “Aniversario da Cidade”, com veiculação no período do ani-

versario da cidade de São Paulo de um agradecimento especial 
ao povo paulistano. Teve como chamada: “São Paulo possui mui-
tas atrações. A melhor delas são as pessoas daqui”

• “Onde o Brasil Encontra o Brasil”, com a chamada: “O Brasil 
todo cabe em São Paulo e São Paulo cabe no coração de todo 
brasileiro”

• “Vem para São Paulo - Vem se Divertir”, com a chamada: 
“São Paulo é diversão garantida”. Atores e atrizes convidando a 
explorar a oferta da cidade.

• “Incrivelmente cosmopolita, adoravelmente brasileira”, 
em outubro, tendo também como objetivo aumentar do fluxo 
de visitantes internacionais, em especial no mercado latino 
americano. Chamou-se “Incredibly cosmopolitan, amazingly 
Brazilian”

• “São Paulo de Todos os Palcos” onde a chamada foi: “São 
Paulo é o lugar dos grandes encontros”cujo slogan da cam- 
panha, desenvolvida objetivou mostrar a força dos atrativos cul-
turais da capital, com destaque para o teatro. A campanha apro-
veitou a ação da Prefeitura que isentou de Imposto Sobre Servi-
ços (ISS) as produções teatrais. O filme mostra uma seqüência 
de imagens dentro do Teatro Municipal, tendo como pano de fun-
do a riqueza e a diversidade artística, musical e até gastronômi-
ca da metrópole. A campanha contou com a participação de 15 
atores de renome dos palcos paulistanos.

Mídia Espontânea

O sucesso do trabalho promocional, em paralelo com a 
preparação da cidade para o “Bem Receber”, tem refletido po-
sitivamente na mídia. The New York Times, Financial Times, Le 
Monde, The Times, The Guardian, La Nación, Clarín, El Mercurio, 
somente para citar alguns, publicaram nos últimos cinco anos 
matérias extremamente positivas sobre a cidade, destacando-a 
como uma cidade global, de vanguarda, geradora de tendências 
e cultura. Nos anos de 2007 a 2010, São Paulo teve 50% mais 
presença como destino turístico em veículos de comunicação 
do exterior, em comparação com anos anteriores.
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Com base na metodologia proposta, por meio de aplicação de 
pesquisas online, de entrevistas pessoais e oficinas de traba-
lho durante o ano de 2010, foram coletados os principais pon-
tos negativos que afetam o turismo na cidade de São Paulo. 
Neste capítulo, de forma agregada, apresentamos os entraves 
apontados, identificando o pensamento global dos profissio-
nais que contribuíram de forma participativa na realização do 
PLATUM 2011-2014.

AVALIAÇÃO DA CIDADE 

PELOS ESPECIALISTAS
 
 
Transportes

Os principais aeroportos que servem a capital paulista, Con-
gonhas (CGH) e São Paulo/Guarulhos (GRU), necessitam de me-
lhorias, particularmente quanto à infraestrutura e à operação 
aeroportuária, além de alternativas para o fácil deslocamento 
do turista até o centro da cidade, como transporte público ade-
quado e ligação com o metrô. 

Embora o aeroporto São Paulo/Guarulhos seja reconhecido 
pelos passageiros como o melhor do Brasil, perde em qualida-
de de atendimento, de forma geral. Para alcançar o padrão de 
qualidade internacional, é preciso aumentar o índice de conforto 
aos usuários, com mais salas, mais balcões de atendimento de 
embarque e desembarque, e investimentos em tecnologias de 
ponta que permitam acelerar os processos, como sistemas de 
biometria e leitores óticos de passaporte. 

   
O trânsito da cidade também é, por vezes, complicado e com 

sinalização insuficiente, o que pode gerar problemas de localiza-
ção para seus visitantes. Com frequência, engarrafamentos nas 
horas de pico impedem a rápida locomoção pelas ruas e aveni-
das da cidade, por isso são necessários mais serviços públicos 
de acessibilidade, como o metrô. 

São Paulo precisa investir na abrangência do transporte 
público de qualidade e na sinalização turística, tanto na de rua 
quanto em mapas/trajetos/orientações, que possam ser distri-
buídos em pontos estratégicos, especialmente nos aeroportos, 

hotéis, restaurantes, etc.  Apesar de grandiosa, a cidade exige 
a construção de novas vias de tráfego, de transporte rápido e 
expresso, além da criação de estacionamentos com parada para 
ônibus turísticos em hotéis e pontos de atração, possibilitando 
acesso e conveniência para o turista chegar aos pontos/equi-
pamentos turísticos e neles permanecer com facilidade. Outro 
entrave são os valores tarifários do transporte na cidade consi-
derados elevados.

Segurança

Outro ponto nevrálgico de São Paulo é a segurança. Sua 
imagem negativa afasta o turista, por isso requer medidas que 
garantam o direito de ir e vir. Maior segurança para turistas e 
moradores inclui, além do policiamento ostensivo e preventivo, 
iluminação, intervenções urbanísticas e, sobretudo, educação, 
pois ela fomenta a qualificação profissional e oferece oportuni-
dades que têm como resultado a redução da criminalidade. Com 
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essas questões solucionadas, teremos uma cidade imbatível e 
de destaque no mundo.

Limpeza

São Paulo tem uma ocupação urbanística sui generis e à pri-
meira vista pode não ser atraente, mas reserva agradáveis sur-
presas para seus visitantes. Os edifícios mais antigos do Centro 
Velho, por exemplo, guardam inestimáveis registros arquitetô-
nicos e históricos, mas carecem de melhores condições de pre-
servação, pois o grafite indevido e a sujeira escondem sua be-
leza. Importa, pois, haver um cuidado com a limpeza na cidade. 
Os pontos turísticos, especialmente os históricos e culturais, 
salvo raras exceções, geralmente estão sujos, sem manutenção 
e pouco iluminados. Mendigos, edifícios malconservados, ruas 
sujas atemorizam e afastam o turista. É preciso, portanto, retirar 
os sem-teto das ruas, manter a cidade limpa, impedir a deterio-
ração da área central e dos prédios abandonados, entre outras 
ações. Há, ainda, uma carência em limpeza que paralisa a cida-
de nos meses de maior ocorrência de chuvas, alterando até a 
rotina dos negócios e as agendas dos executivos. Mais uma vez, 
deve-se destacar o papel da educação para a cidadania, para o 
despertar da noção de pertencimento.

Informações Turísticas

A promoção da cidade como destino turístico de lazer e de extra-
ordinárias experiências deve ser maior e sempre constante. Além 
dos postos de atendimento existentes, a cidade necessita de novas 
centrais de informação turística em pontos estratégicos, especial-
mente em estações de metrô, para que o turista tenha acesso a ma-
pas da cidade e a roteiros de atrações turísticas em vários idiomas. 
Importa massificar essa informação ao Brasil e ao Mundo

Categoria / Ítens 1 2 3 4 5 6 7

Agências de turismo e receptivo 0,8% 1,5% 2,2% 13,6% 26,2% 35,0% 20,7%

Atrativos culturais 0,5% 0,8% 1,8% 3,4% 13,4% 23,2% 56,9%

Centrais de Informações Turísticas 6,8% 5,9% 2,9% 12,7% 19,2% 20,3% 32,2%

Compras 0,7% 0,8% 1,1% 3,1% 7,5% 15,7% 71,1%

Gastronomia 0,6% 0,7% 1,4% 3,3% 9,4% 17,3% 67,3%

Hospedagem 1,3% 0,7% 2,1% 7,7% 20,3% 21,2% 46,7%

Hospitalidade da população 2,6% 2,8% 4,3% 9,7% 18,1% 21,5% 41,0%

Limpeza urbana 7,3% 8,4% 13,2% 17,2% 24,0% 13,1% 16,8%

Museus 4,9% 6,5% 10,2% 15,2% 23,6% 21,0% 18,6%

Segurança pública 7,4% 7,8% 11,9% 16,2% 22,5% 15,5% 18,7%

Sinalização turística 20,7% 20,0% 23,3% 14,0% 10,7% 5,5% 5,8%

Transporte público 5,4% 4,9% 7,8% 12,0% 21,9% 20,0% 28,0%

AVALIAÇÃO MÉDIA DO TURISMO E DA CIDADE DE SÃO PAULO 2007 - 2010

Fonte: SPTuris , 2010

Muito abaixo das expectativas Muito acima das expectativas

01. Estação da Luz

02. Detalhe do Edifício Sampaio 

Moreira no Centro

02
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“Existem alguns projetos e investimentos associados ao 
turismo que devem, certamente, solucionar os entraves discu-
tidos. Entre os mais significativos e que devem influenciar so-
bremaneira o turismo paulistano, ressaltamos dois principais: 
os que envolvem os aeroportos e os relacionados com a Copa 
do Mundo FIFA Brasil 2014.

Na questão dos aeroportos, a Infraero vem trabalhando 
atualmente com um planejamento quinquenal de investimen-
tos e de obras, com visão até 2014. Para esse ano, o planeja-
mento de todo o Brasil projeta uma capacidade de aproxima-
damente 171 milhões de passageiros nos 16 aeroportos das 
12 cidades-sede da Copa.

A maioria das obras programadas visa ampliar a capacida-
de dos aeroportos para atender à expansão da demanda por 
transporte aéreo, especialmente em 2014, quando os aeropor-
tos das cidades-sede devem receber um volume extra de dois 
a 2,5 milhões de passageiros. 

Considerando a localização de São Paulo, a principal obra 
prevista no aeroporto de Guarulhos (GRU) nos próximos cinco 
anos é a construção de um terceiro terminal de passageiros, 
com um custo estimado em R$ 1,6 bilhão, cujo projeto adicio-
nará ao aeroporto uma estrutura de atendimento para mais 12 
milhões de pessoas por ano. No entanto, a previsão é de que 
o terminal só comece a operar completamente após a Copa do 
Mundo de 2014.

Até lá a Infraero planeja soluções alternativas com refor-
mas menores, como a construção de módulos operacionais 
para aumento da capacidade atual e agregada, objetivando 
resolver questões mais imediatas. 

A própria Infraero também tem estudos para ampliação do 
pátio de aeronaves. Essa medida pode diminuir consideravel-
mente os atrasos de voos e aumentar o fluxo de pousos e de-
colagens das aeronaves.

Também serão realizados investimentos em ações que au-
mentem o número de postos de atendimento da Polícia Fede-
ral, prevendo que a iniciativa reduza em metade o tempo de 
espera nas filas de imigração.

Especificamente para os aeroportos que servem a cidade 
de São Paulo, segundo o Sindicato Nacional das Empresas Ae-
roviárias (SNEA), estima-se que o movimento do fluxo aéreo, 
no ano da Copa 2014, atinja um deslocamento de 30 milhões 
de pessoas, com uma média de 500 mil turistas adicionais na 
cidade paulistana, durante o período do evento.

Outra possibilidade para também desafogar São Paulo/
Guarulhos é a transferência de parte das conexões aéreas 
para o aeroporto de Viracopos, em Campinas, que deve vir a ser 
o maior do Brasil, no futuro. Para 2014, esse aeroporto projeta 
uma capacidade de 11 milhões de usuários e prevê, de acordo 

com seu Plano Diretor, que esteja funcionando em 2020 com 
um terminal para 50 milhões de passageiros anuais.

Já o aeroporto de Congonhas (CGH) encontra-se limitado 
em termos de ampliação. Como não há muito que ser feito, ele 
deverá continuar atendendo aos voos locais. Segundo a Infra-
ero, estima-se que, em 2014, sua capacidade aeroportuária 
seja, em média, de 15 milhões de passageiros. Não há pla-
nejamento de ações previstas para os próximos anos, mas a 
continuidade de sua existência é de grande importância para 
a cidade. Em novembro de 2008 a Prefeitura Municipal de São 
Paulo entregou ao Ministério da Aeronáutica um projeto de am-
pliação da pista.

Atualmente, a Infraero tem 67 aeroportos no Brasil, quatro 
dos quais operam exclusivamente com a aviação executiva, 
entre eles o Campo de Marte, na cidade de São Paulo. Este é 
o quinto aeroporto da rede Infraero de maior movimentação, 
recebendo diariamente em torno de 120 pousos e decolagens 
de helicópteros, considerando o horário de funcionamento das 
6h às 23h. 

O Campo de Marte não tem projetos previstos para 2014, 
em termos de ampliação de terminais de passageiros, somen-
te uma constante manutenção para os próximos anos. Uma 
das propostas é a possibilidade de o espaço de Marte alocar 
uma estação do trem de alta velocidade (TAV), também cha-
mado de trem-bala, que ligaria São Paulo ao Rio de Janeiro em 
uma viagem de 1 hora e 33minutos, passando por cidades 
paulistas com mais de um milhão de habitantes, como Guaru-
lhos e Campinas. 

Para 2014, no Campo de Marte, podemos apenas ter uma 
previsão na demanda do uso de helicópteros e da aviação exe-
cutiva, que são seu forte, pois os demais aeroportos (CGH e 
GRU) não comportam mais esses pequenos voos. 

Hoje existe nesse campo próximo ao Anhembi uma forte 
movimentação do setor, superando inclusive o fluxo aéreo de 
muitas cidades estrangeiras. 

Importa lembrar, como exemplo, a realização de eventos 
como a Formula Indy 300 que, no dia da primeira corrida de 
2010, trouxe uma movimentação média de 800 toques (pou-
sos e decolagens) de helicópteros no Campo de Marte. O mes-
mo fato também vem ocorrendo com outros eventos de gran-
de porte, como o Grande Prêmio da Fórmula 1.

Este e outros acontecimentos pontuais reforçam uma ten-
dência de aumento do uso do transporte por helicópteros, prin-
cipalmente nas grandes empresas, em parte justificada pelas 
dificuldades geradas pelo trânsito, que reduz a mobilidade ur-
bana da cidade de São Paulo.” 

Transporte Aéreo
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Karlsruhe, e The DM-Arena, em Karlsruhe) e Portugal (Europar-
que, em Santa Maria da Feira). 

Infraestrutura Turística e Capacitação

Nos serviços de recepção e informação, na hotelaria e nos 
restaurantes, existe, ainda, carência de qualificação profissio-
nal dos que lidam com turistas. Essa lacuna na empregabilida-
de precisa ser eliminada, para melhorar os serviços prestados. 
Urge investimento no capital humano para buscar a dosagem 
adequada entre acolhimento natural e comercial. Assim, como 
fator de extrema importância, em todos os setores, há necessi-
dade de capacitação da mão de obra, com habilitação profissio-
nal dos empregados que interagem diretamente com os turis-
tas, especialmente os estrangeiros, sendo imprescindível que 
tenham domínio de inglês e espanhol. Há, também, a necessi-
dade de fomentar a percepção da importância do turismo para 
a cidade por meio de campanhas de estímulo e incentivo, pois é 
inexpressivo o percentual de paulistanos que conhece de fato 
o município e seus pontos turísticos, o que, muitas vezes, não 
evoca a emoção do pertencimento.

No quesito equipamentos turísticos, embora existam na 
cidade edificações belíssimas, de grande qualidade artística e 
interesse cultural, a má conservação das fachadas de muitas 
dessas construções, sobretudo no centro, prejudica a imagem 
da cidade. Somente com a limpeza ou pintura, estipuladas pela 

No que tange à sinalização da cidade, mesmo com o trabalho 
iniciado pelas autoridades competentes, ela ainda é insuficiente, 
tanto nas ruas e avenidas quanto nos atrativos turísticos, incluin-
do aí sinalização turística em inglês. Há necessidade de amplia-
ção de novas placas para motoristas e pedestres, e de cuidados 
em sua conservação tanto no perímetro urbano como nas rodo-
vias de acesso à cidade.

OUTRAS AVALIAÇÕES
 
 
Eventos

São Paulo precisa criar um novo espaço para megaeven-
tos, como um novo pavilhão e macroarena para shows, feiras, 
eventos culturais e de negócios, entre outros. Hoje o complexo 
de eventos do Anhembi, apesar das reformas, é considerado ob-
soleto e de pequeno porte para a grandeza da cidade. Há, pois, 
necessidade de megaespaços para eventos, com gigantesca ca-
pacidade de atendimento, espaços flexíveis, teatros, salas para 
concertos, heliportos certificados e sistema próprio de trânsito. 
O exemplo pode vir de alguns países, entre eles: França (Grande 
Halle D´Auvergne, Zenith), Itália (Padova Fiere), Espanha (Cen-
tre Convencions Internacional, Barcelona), Emirados Árabes 
(Dubai Internacional Convention e Exhibittion Centre), Estados 
Unidos (Chicago McCormick Place), Alemanha (Europahalle 

01. Aeroporto Campo de Marte
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Quem trabalha o conceito da imagem do Brasil no exte-
rior, sem dúvida acredita que o marketing pode influenciar na 
criação de um posicionamento positivo que, por consequên-
cia, resultaria na captação de novos turistas. São Paulo tem 
muita matéria, mas um dos maiores problemas é priorizar 
esse conteúdo para formatar bons pacotes para os diversos 
segmentos procurados.

Um entrave moderno é a informação turística ainda insufi-
ciente. Ferramentas de internet específicas para o setor são 
imprescindíveis, uma vez que as pessoas não têm mais tempo 
de procurar informações. É necessário, pois, que, com antece-
dência, o visitante que vem a São Paulo, qualquer que seja sua 
motivação, saiba o que irá acontecer, ou estará acontecendo 
na cidade, pois não há uma só atração - são inúmeras as alter-
nativas. É preciso unificar as informações em uma revista que 
contenha atividades culturais e do trade da cidade de São Paulo, 
principalmente dos eventos, exposições, teatros, cinemas, mu-
sicais e outros acontecimentos.

Divulgação sobre os pontos de interesse, linha turística no 
centro ou que atenda a outros pontos de atrativos, divulgação 
de tours pela cidade e de atrações culturais, e instrumento tari-
fário - a exemplo de cidades como Londres, Frankfurt, Madri, em 
que há cartão de uso múltiplo com desconto para museus e/ou 
outros equipamentos turísticos - devem fazer parte da agenda 
do setor turístico. 

Lei Municipal 10.518, de 16 de maio de 1988, já teríamos uma 
paisagem muito mais bonita. Para isso, é fundamental a fiscali-
zação pública, garantindo assim o cumprimento da lei.

Em se tratando do turismo de entretenimento e lazer, para 
que a programação cultural possa ser plenamente aproveitada, 
há de se melhorar o acesso das agências de turismo receptivo 
aos ingressos para grandes shows e espetáculos, já que muitos 
turistas procuram as agências locais para cuidar de seus pas-
seios e garantir suas reservas. 

Um aspecto que pode ser melhorado especificamente no 
segmento do turismo integrado com a gastronomia é a capacita-
ção da linha de frente dos estabelecimentos, sobretudo na figura 
de ocupações como as de garçom, procurando bem atender ao 
turista, brasileiro e estrangeiro. É altamente recomendável que 
os bares e restaurantes da cidade ofereçam treinamentos para 
seus funcionários, ensinando-lhes termos técnicos (nomes dos 
pratos e seus ingredientes, por exemplo) em vários idiomas, es-
pecialmente inglês e espanhol. Da mesma forma, procurando fa-
cilitar a vida do turista, os estabelecimentos devem contar com 
cardápios bilíngues (português/inglês).

No segmento cultural, os museus da cidade são exemplos 
claros de importantes instituições que preservam e divulgam 
o patrimônio cultural com grande empenho e excelência. O que 
algumas instituições necessitam aprimorar são os serviços de 
monitoramento. Na realidade, há museus que não contam com 
monitores ou que necessitam capacitá-los para prestar um 
atendimento de qualidade ao visitante. E, ainda, os horários 
e dias de abertura ao público são uma questão problemática 
para o pleno aproveitamento da riqueza cultural da cidade pela 
atividade turística. Alguns museus nem sequer estão abertos 
à visitação ou o fazem somente com agendamento antecipado 
para grupos. Há aqueles também que não abrem aos sábados 
e domingos. Por fim, o horário de funcionamento durante a se-
mana também restringe a visitação dos turistas que viajam 
a negócios e que podem visitar esses locais somente fora do 
horário comercial.

Comunicação

Melhorar a cidade para seus habitantes, despertar a paixão do 
paulistano pela cidade é o grande estímulo para o turismo cres-
cer. Afinal, se os turistas são habitantes temporários de São Paulo, 
seus habitantes são turistas permanentes. Falta ainda explorar e 
divulgar mais a cultura e a história brasileiras, fazendo com que 
seus agentes vivenciem experiências que elas propiciam. 

É importante promover um maior envolvimento político dos 
órgãos oficiais com questões mais pontuais e latentes. O turis-
mo de entretenimento e lazer sofre com a falta de apoio local das 
autoridades do setor. Todos os envolvidos na cadeia de produção 
e atendimento ao turista de lazer precisam ser capacitados. 

01. Avenida Paulista
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Importa maior agressividade na divulgação internacional de 
forma a captar uma demanda latente.

Nos últimos anos, observa-se que os recursos destinados 
ao Futur estão aquém das necessidades exigidas para dar cum-
primento às ações propostas para o desenvolvimento do tu-
rismo. No período de 2007 a 2010 foram liberados no total: R$ 
4.494.525,00 (excluídas taxas), valor que foi bem utilizado nas 
ações e programas implementados, requerendo atenção das 
partes para as novas previsões orçamentárias, tendo em vista 
as muitas demandas para o próximo período.

Aparentemente a visão da área de turismo pelo setor público 
ainda tem muito a crescer e exige muita força de vontade para 
algumas ações estratégicas fundamentais quanto ao fomento 
da área. Este fato, no entanto, pode ter sido superado, quando 

lembramos, por exemplo, do sucesso da Fórmula Indy 300 nas 
ruas de São Paulo, com uma organização fantástica em apenas 
110 dias. O evento ilustra bem o caso de que, quando há boa 
vontade política, não há desafios ou limitações que não possam 
ser sobrepujados pelo espírito empreendedor.  

É preciso que haja um entrosamento maior entre os órgãos e 
entidades correlatos, para que os impasses sejam minimizados. 
Qualquer eventual dificuldade exige a aproximação dos envolvi-
dos no setor, direta e indiretamente, além da elaboração de uma 
legislação específica apoiada em uma política sensata.

Importa também envolver investimentos da iniciativa priva-
da em conjunto com o governo, especialmente quanto à conces-
são de equipamentos associados ao turismo, considerando que 
muitas ações devem agregar mais valor à cidade.  

AFIRMATIVOS
Atrativos do centro da cidade
Demanda dos segmentos prioritários
Demanda dos segmentos secundários
Diversidade de atrativos culturais e de lazer
Indicadores, estudos e pesquisas
Infraestrutura hoteleira
Investimentos em promoção
Linhas aéreas internacionais
Mercado de trabalho formal
Oferta de produtos inusitados
Opções de compras
Opções de gastronomia
Realização da Copa 2014
Realização de eventos

EM PROCESSO DE EVOLUÇÃO
Atendimento integral aos turistas
Difusão da informação turística

Roteiros turísticos

RESTRITIVOS
Acessibilidade
Aeroportos
Capacitação de profissionais do setor
Conservação do centro da cidade
Entrosamento entre órgãos e entidades 
ligados ao turismo
Envolvimento do poder público com a inicia-
tiva privada
Informalidade do mercado de trabalho
Infraestrutura para megaeventos
Inventário da oferta turística
Limpeza urbana
Marca / Identidade da cidade
Mobilidade
Recursos do Futur
Segurança pública
Sensibilização do morador como turista 
permanente
Sinalização turística
Sistema de transporte

Para a definição dos eixos estratégicos de trabalho do  
PLATUM 2011-2014, destacamos, em ordem alfabética,  
o estágio de desenvolvimento de alguns pontos-chave  
do turismo na cidade de São Paulo, citados ao longo do  
documento.





Com base no diagnóstico de especialistas do turismo e de 
outros setores diretamente influenciados por esta ativida-
de e no desempenho da SPTuris no decorrer do período de 
2007 a 2010, foram propostas novas diretrizes com ações 
de curto e médio prazo, todas em consonância com o Plano 
Diretor Estratégico (PDE) e sujeitas a ele, acrescidas de 
alterações e complementações legais cabíveis.

Para que a atividade do turismo na Cidade de São Paulo seja 
otimizada, importa que seus preceitos sejam lembrados e 
adotados em todas as ações e programas estratégicos das 
diversas áreas: Institucional, Informação e Pesquisa, Plane-
jamento e Estruturação e Promoção Turística. Os objetivos 
do PLATUM 2011-2014 são claros, mostrando por meio de 10 
eixos estratégicos o que a cidade quer para o turismo.

/DIRETRIZES 
ESTRATÉGICAS  
PARA O TURISMO  
2011 A 2014

8

Foto: Artesanato na feira da Praça da República

EIXOS ESTRATÉGICOS:

1. Investimentos no setor turístico
2. Segurança do turista
3. Infraestrutura de apoio ao turismo
4. Conscientização turística
5. Pesquisas, estudos e indicadores do turismo
6. Estruturação da oferta turística
7. Novos produtos turísticos
8. Capacitação e treinamento de profissionais
9. Marketing e posicionamento do destino turístico 
10. Promoção e divulgação de 
 produtos e serviços turísticos - Mídia
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I - MACROPROGRAMA 
INSTITUCIONAL
Objetivo: Gerenciar e fomentar as ações de desenvolvimen-
to da gestão pública do turismo na Cidade de São Paulo.

E I X O  1 

INVESTIMENTO NO  

SETOR TURÍSTICO

1.1 - Estudo de formas alternativas para incremento dos recur-
sos do Fundo Municipal de Turismo (Futur).

1.2 - Busca de convênios com os órgãos federais, estaduais 
e municipais competentes para custeio de novos projetos 
específicos.

1.3 - Articulação junto a secretarias da Prefeitura a fim de 
buscar incentivos para atrair investidores nacionais e interna-
cionais no setor.

1.4 - Incentivo à maior atuação do setor privado ao lado do se-
tor público e do terceiro setor, para viabilizar projetos turísticos.

E I X O  2 

SEGURANÇA DO TURISTA

2.1 - Continuidade e fortalecimento de campanhas de seguran-
ça do turista com a Deatur.

2.2 - Intensificação do relacionamento do setor com a Deatur.

2.3 - Solicitação de redimensionamento e qualificação do efeti-
vo da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Polícia Militar (PM) 
no entorno de atrativos turísticos, para garantir a segurança e o 
atendimento ao turista.

2.4 - Articulação junto aos órgãos federais e estaduais compe-
tentes, especialmente nos aeroportos, para que os entraves ao 
desenvolvimento do turismo no Município de São Paulo sejam 
minimizados e a atividade seja incrementada em suas respec-
tivas esferas.

2.5 - Incentivo à criação de campanha para orientação preven-
tiva ao turista. 

E I X O  3 

CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA

3.1 - Busca pela conscientização das entidades de classe do 
turismo e outras áreas correlatas, além dos demais órgãos 
públicos, nas esferas federal, estadual e municipal, sobre a im-
portância da atividade turística como fator de desenvolvimento 
socioeconômico.

3.2 - Articulação de parcerias junto aos órgãos federais, estadu-
ais e municipais responsáveis para regulamentar e e fiscalizar 
as atividades do setor, a fim de garantir a qualidade do atendi-
mento e do serviço prestado ao turista.

3.3 - Sensibilização do empresariado do setor turístico para a 
importância do trabalho em conjunto.

3.4 - Incentivo à introdução da temática de Turismo na grade do 
ensino fundamental e médio, para divulgação de seus con-
ceitos como base da educação, conforme já previsto no atual 
Plano Diretor do Município de São Paulo.

3.5 - Promoção de campanhas de conscientização da popula-
ção sobre a importância da atividade turística para a economia 
da cidade, buscando e incentivando sua autoestima, a adoção 
de postura ética, a preservação ambiental, a sustentabilidade, 
a acessibilidade e a hospitalidade.

3.6 - Incentivo à ampliação dos horários de funcionamento dos 
transportes públicos, dos principais atrativos e dos serviços 
turísticos da cidade.

3.7 - Solicitação oficial de participação da SPTuris nos comitês, 
comissões, conselhos, entre outros, que cuidam da infraestru-
tura da cidade e de sua zeladoria urbana, como Metrô, CPTM, 
SPTrans, Infraero, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 
Secretaria de Estado da Segurança Pública, Secretaria Munici-
pal de Serviços (SES), etc.
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II - MACROPROGRAMA  
DE INFORMAÇÃO 
E PESQUISA
Objetivo: Desenvolver indicadores e análises que possam 
basear e nortear o planejamento e a promoção do destino 
turístico Cidade de São Paulo.

E I X O  4 

 PESQUISAS, ESTUDOS E  

INDICADORES DO TURISMO

4.1 - Viabilização de estudo da demanda do turismo nos princi-
pais portões de entrada (rodoviário e aéreo) da cidade.

4.2 - Continuidade dos principais estudos e pesquisas: deman-
da por segmento; impacto econômico dos grandes eventos da 
cidade; perfil dos hóspedes dos hotéis; acompanhamento do 
fluxo aéreo; perfil de demanda nas CITs.

4.3 - Articulação de novos projetos, pesquisas e grupos de 
trabalho com representantes da hotelaria paulistana.

4.4 - Viabilização de pesquisa do perfil do turista hóspede em 
casas de amigos e/ou parentes, em hostels na Cidade de São 
Paulo. 

4.5 - Implantação da pesquisa de demanda turística junto às 
agências de receptivo da cidade.

4.6 - Viabilização do levantamento da oferta turística da cidade, 
considerando sua infraestrutura, equipamentos, serviços e 
atrativos.

4.7 - Viabilização da manutenção do acompanhamento do mer-
cado de trabalho ligado às atividades turísticas da cidade.

4.8 - Criação de banco de dados/inventário sistematizado on-
line da atividade turística na cidade de São Paulo, para acesso 
público.

4.9 - Mapeamento das manifestações culturais e do artesanato 
paulistano.

4.10 - Manutenção da publicação semestral e/ou anual de 
acompanhamento dos indicadores turísticos da cidade.

III - MACROPROGRAMA  
DE PLANEJAMENTO  
E ESTRUTURAÇÃO
Objetivo: Planejar e estruturar de forma sustentável e 
acessível o turismo na Cidade de São Paulo.

E I X O  5

ESTRUTURAÇÃO DA  

OFERTA TURÍSTICA

5.1 - Ampliação e conservação da sinalização turística, incluin-
do boas-vindas nas rodovias de acesso à cidade e sinalização 
turística para pedestres.

5.2 - Viabilização da manutenção e ampliação das Centrais 
de Informação Turística (CITs) onde há maior fluxo de turis-
tas, incluindo a oferta de produtos e serviços turísticos para 
comercialização (souvenirs, artesanato, reservas de hotéis, 
passagens aéreas, ingressos para atrativos, shows, teatros, 
city tours, etc.).

5.3 - Continuidade do Projeto Turismo no Centro, buscando 
implementar as propostas sugeridas.

5.4 - Apoio na busca da isonomia nas tarifas de água e esgoto 
para hotéis e restaurantes da cidade.

5.5 - Viabilização de local para embarque e desembarque para 
agentes de receptivo da cidade de São Paulo em frente a hotéis, 
atrativos turísticos e aeroportos.

5.6 - Apoio na busca pela regulamentação integral do trans-
porte turístico da Cidade de São Paulo junto às esferas federal, 
estadual e municipal.

5.7 - Estímulo à construção de novos espaços para suprimento 
de megaeventos e feiras na cidade.

5.8 - Articulação para integração dos diversos setores da 
atividade turística, desenvolvendo parcerias que facilitem a 
logística durante a realização de grandes eventos na cidade.

5.9 - Incentivo para que os responsáveis pelos principais 
atrativos turísticos disponibilizem informes (site, folders, etc.) 
e educadores bilíngues.

5.10 - Criação de callcenter SPTuris para atendimento ao turista 
e ao morador, com funcionamento regular.



PLATUM 2011 - 2014 / PLANO DE TURISMO MUNICIPAL DE SÃO PAULO84

E I X O  6

INFRAESTRUTURA  

DE APOIO AO TURISMO

6.1 - Estímulo ao desenvolvimento de projetos para implanta-
ção de mobiliário urbano, que, além de seu aspecto funcional, 
possa ser transformado em ícone da paisagem e parte dos 
atrativos turísticos da cidade.

6.2 - Sugestão para elaboração de projetos que reforcem a 
zeladoria urbana, contemplando a reforma e conservação de 
ruas e calçadas, limpeza e iluminação nos principais atrativos 
turísticos.

6.3 - Proposta para que os municípios de São Paulo e Gua-
rulhos, mais o Governo do Estado de São Paulo e o Governo 
Federal, se necessário, firmem compromisso para priorizar 
o tratamento urbanístico uniforme no trajeto viário entre o 
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos e a Cidade de 
São Paulo.

E I X O  7

NOVOS PRODUTOS  

TURÍSTICOS

7.1 - Criação de conceitos para novos roteiros temáticos, 
diversificando a oferta da cidade de forma criativa, material que 
poderá  ser utilizado pelas agências de receptivo.

7.2 - Implantação de ônibus turístico regular, a ser explorado 
por empresa via processo de concorrência/licitação.

7.3 - Articulação junto ao Metrô, CPTM e SPTrans para viabilizar 
a criação de um passe turístico de transporte público na cida-
de, a preço fixo e com prazo limitado para utilização.

7.4 - Manutenção, ampliação e divulgação do programa Turis-
metrô, buscando a criação de roteiros e manutenção daqueles 
já oferecidos.

7.5 - Articulação junto ao setor para viabilizar a criação do pas-
se turístico para visitação aos museus da cidade, a preço fixo e 
com prazo limitado para utilização.

7.6 - Elaboração, publicação e distribuição do Guia Turístico de 
Transportes na cidade de São Paulo.

7.7 - Manutenção dos Roteiros Natalinos e Trólebus de Aniversá-
rio da Cidade, considerando ampliação da oferta existente.

7.8 - Articulação junto às entidades e associações responsáveis 
para viabilizar a liberação antecipada de lotes de ingressos 
para a Arquibancada do Turista e outros setores no Carnaval de 
São Paulo para agências de turismo receptivo cadastradas na 
SP Turis.

7.9 - Implantação do Plano de Desenvolvimento Turístico das 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Capivari-Monos e Bororé-
Colônia.

7.10 - Incentivo à parceria entre os agentes de receptivo para 
elaboração, comercialização e implantação de roteiros turísticos.

E I X O  8

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO  

DE PROFISSIONAIS

8.1 - Continuidade do programa CapaCidade®, contemplando os 
diversos segmentos turísticos, formando, qualificando e certi-
ficando mão de obra para atendimento ao turista e atuação nos 
equipamentos e serviços da cidade, por meio de parcerias.

8.2 - Estímulo à criação de programas de treinamento e aperfei-
çoamento dos profissionais envolvidos com atividades ligadas 
ao turismo junto às instituições que atuam nesse mercado de 
trabalho.

8.3 - Articulação com órgãos dos governos municipal e esta-
dual para estabelecer programas para microempreendedores 
do turismo, com o objetivo de fortalecer a formalização dos 
microempresários informais do turismo utilizando a categoria 
dos microempresários individuais (MEI).
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IV - MACROPROGRAMA DE  
PROMOÇÃO E PROPAGANDA
Objetivo: Divulgar o destino, seus serviços e produtos tu-
rísticos, buscando o desenvolvimento da atividade na Ci-
dade de São Paulo.

E I X O  9

MARKETING E POSICIONAMENTO  

DO DESTINO TURÍSTICO

9.1 - Continuidade e ampliação da participação em feiras e 
eventos, nacionais e internacionais, para promoção da cidade 
de São Paulo.

9.2 - Manutenção, aprimoramento e divulgação (em vários idio-
mas e em constante atualização) dos sites: cidadedesaopaulo.
com, saopaulominhacidade.com.br, anhembi.com.br, spturis.
com, spturis.com/turismetro, spturis.com/turismocentro, 
spturis.com/midia, spturis.com/calendario, imprensa.spturis.
com, mapadassensacoes.com.br, fiquemaisumdia.com.br e 
observatoriodoturismo.com.br.

9.3 - Estímulo e acompanhamento da produção de obras cine-
matográficas, novelas para TV e ensaios fotográficos, por meio 
do Escritório de Cinema (Ecine).

9.4 - Estímulo à participação em programas de TV especializa-
dos em turismo e outros veículos, por meio de convites formais 
para presstrips.

9.5 - Ampliação e reformulação do guia mensal “Acontece”, nos 
moldes de um jornal gratuito, para distribuição aos turistas e 
moradores nas CITs, hotéis, restaurantes, galerias, museus e 
como encartes de jornais gratuitos.

9.6 - Aprimoramento do programa Fique Mais Um Dia®, pre-
vendo inserções de links em canais importantes (como as 
confirmações de inscrições para os principais eventos/feiras 
que acontecem na cidade), visando estimular o aumento da 
permanência e o gasto médio dos visitantes.

9.7 - Continuidade da promoção da cidade de São Paulo no 
mercado nacional e internacional, por meio da realização de 
capacitações, apoio a famtours, presstrips e site inspections, 
realização do evento São Paulo Meu Destino® e ampliação da 
campanha de mídia.

9.8 - Continuidade da produção e impressão de material pro-
mocional da cidade, buscando parcerias ou apoio de entidades/
associações.

9.9 - Continuidade da captação e apoio a eventos na cidade, 
junto ao São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPC&VB).

9.10 - Continuidade da atualização do calendário de eventos da 
cidade, ampliando sua divulgação em parceria com entidades/
associações do setor turístico.

9.11 - Otimização da participação em feiras e eventos na-
cionais e internacionais, por meio da realização de reuniões, 
capacitações, workshops, roadshows, etc.

9.12 - Criação de uma identidade unificada para utilização em 
materiais de divulgação/promoção da cidade, para que seja 
reconhecida nacional e internacionalmente.

9.13 - Criação e execução de projetos específicos e pontuais 
para auxiliar na promoção da cidade de São Paulo, a exemplo 
dos programas Tanque Cheio®, Superweekend® e Quiz São 
Paulo.

9.14 - Desenvolvimento de conteúdo e campanhas mobile, para 
divulgação em parceria com operadoras de telefonia móvel.

9.15 - Reformulação dos canais de comunicação da empresa, 
permitindo que haja inserção de conteúdos colaborativos e que 
o consumidor participe da divulgação da oferta da cidade.

9.16 - Aprimoramento da utilização de mídias sociais como 
ferramentas de promoção e divulgação dos equipamentos e 
serviços da cidade.

E I X O  1 0

PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE  

PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS

10.1  - Divulgação de equipamentos e serviços em novos meios 
de comunicação, como rádio, TVs promocionais, mídia impres-
sa e eletrônica.

10.2 - Criação de filmes promocionais da cidade para divulga-
ção em voos internacionais, por meio de parceria com compa-
nhias aéreas;

10.3 - Estudos de implantação de uma marca de turismo para a 
Cidade de São Paulo;
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Macroprogramas Eixos 2011 2012 2013 2014

INSTITUCIONAL 1. Investimentos no setor turístico
2. Segurança do turista
3. Infraestrutura de apoio ao turismo
4. Conscientização turística

R$ 826.537 R$ 909.190 R$ 1.000.109 R$ 1.100.120

INFORMAÇÃO E  
PESQUISA

5. Desenvolvimento de pesquisas, 
estudos e indicadores do turismo

R$ 6.236.845 R$ 6.860.529 R$ 7.546.582 R$ 8.301.240

PLANEJAMENTO E 
ESTRUTURAÇÃO

6. Estruturação da oferta turística
7. Novos produtos turísticos
8. Capacitação e treinamento de 
profissionais

R$ 7.821.389 R$ 8.603.527 R$ 9.463.880 R$ 10.410.268

PROMOÇÃO E  
PROPAGANDA

9. Marketing e posicionamento do 
destino turístico 
10. Promoção e divulgação de  
produtos e serviços turísticos

R$ 2.472.511 R$ 2.719.762 R$ 2.991.738 R$ 3.290.912

Total R$ 17.357.282 R$ 19.093.010 R$ 21.002.311 R$ 23.102.542

No PDE 2002-2012 (Lei no 13.430, 13.09.2002), em 
vigor, o capítulo específico do Desenvolvimento Econô-
mico e Social, na seção II - Do Turismo, em seu art. 17, 
aponta os principais objetivos da política de turismo. As 
diretrizes propostas pelo PLATUM acompanham essa le-
gislação, buscando de forma geral: sustentar os fluxos 
turísticos elevados e constantes; consolidar a posição 
do município como principal polo brasileiro de eventos; 
realizar o desenvolvimento sistêmico do turismo em 
suas diversas modalidades; estabelecer política de 

desenvolvimento integrado do turismo, articulando-se 
com os municípios da região metropolitana; aumentar e 
manter o índice de permanência do turista no municí-
pio de São Paulo. No art. 18 são apontadas diretrizes 
relativas à política de turismo e, no art. 19, destacam-se 
suas ações estratégicas. As propostas de ambos estão 
sendo contempladas nos eixos do PLATUM 2011-2014, 
incluindo a ação de rever o Plano do Turismo Municipal 
(tópico XI).       

/PREVISÕES 
ORÇAMENTÁRIAS

Para execução das atividades relacionadas no item Mídia assinalado na página 73, será necessário um orçamento suplementar 
estimado em R$ 30 milhões anuais. O valor será aplicado em ações de propaganda e marketing nos mercados prioritários, nacio-
nais e internacionais. Os demais montantes assinalados baseiam-se em orçamentos médios propostos pela Diretoria de Turismo e 
Entretenimento da SP Turis.
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Acompanhando os investimentos feitos em todas as cidades-
sede, São Paulo conta com a preparação de um plano de obras 
bastante ousado até 2013, quando acontecerá a Copa das 
Confederações, precedendo ao evento maior da FIFA em 2014 
e que, mesmo sendo relativamente menor, também atrairá um 
público significativo, equivalente a 25% da demanda dos visi-
tantes esperados para a Copa do Mundo.     

Para a gestão dos temas e questões relacionados ao even-
to, foi criado um comitê executivo formado por diversas secre-
tarias, órgãos e empresas municipais e estaduais, entre elas a 
SPTuris, indicada pela Prefeitura de São Paulo como sua repre-
sentante nos assuntos relativos à Copa do Mundo FIFA 2014 
por meio do Decreto Municipal nº 50.626/09, no que se refere 
à organização, execução, promoção, divulgação e comercializa-
ção de eventos ligados a 2014. Esse compromisso está também 
associado à Agenda 2012 - Programa de Metas da Cidade de São 
Paulo, que, entre as diversas propostas de ações estruturantes, 
reafirma a capital como referência mundial criativa e de vanguar-
da, preparando-a para o papel de uma das cidades-sede da Copa 
do Mundo FIFA Brasil 2014. 

Muitos aspectos deverão ser alvo de ações para que o even-
to atinja o resultado esperado, envolvendo não só os estádios, 
que deverão ser adequados às especificações da FIFA, mas tam-
bém a infraestrutura de apoio ao evento, incluindo tecnologia da 
informação, centros de mídia, instalações de fan fests, além da 
hotelaria e acesso aos diversos modais de transporte para aten-
dimento do grande fluxo de pessoas.

Os investimentos darão especial enfoque à mobilidade 
urbana e aos transportes, com ampliação da rede metropoli-
tana sobre trilhos e novas estratégias de circulação geral na 
cidade. A segurança pública será aprimorada com capacitação 
dos agentes, integração das esferas policiais, melhor monito-
ramento e aquisição de equipamentos e viaturas. Outras áre-
as, como saúde, saneamento, energia e tecnologia, também 
demandarão esforços públicos para atender a um evento des-
sas proporções, que representará uma herança positiva para a 
cidade. É importante destacar que será dada atenção especial 
à responsabilidade socioambiental dos projetos, privilegiando 
estratégias como neutralização de carbono nos transportes, 
reutilização da água, utilização de energias alternativas, reci-
clagem de lixo, etc.

Com relação a eventos e turismo, a Copa do Mundo FIFA 2014 
permitirá reforçar a imagem de São Paulo como um destino tu-
rístico que oferece ao paulistano e a seu visitante as melhores 
opções em cultura, lazer e entretenimento. 

A oferta da cidade de São Paulo será detalhada para comer-
cialização de novos produtos. Diversos atrativos serão identifi-
cados para a criação de roteiros. Serviços ao turista, como in-
formação, benefícios, materiais especiais e estabelecimento de 
pontos de atendimento em locais estratégicos, devem tornar a 
estada do visitante a mais enriquecedora e agradável possível. 
Haverá grande preocupação com a acessibilidade e inclusão, 
para que todas as pessoas, independentemente de alguma mo-
bilidade reduzida, possam usufruir dos atrativos da cidade em 
sua plenitude. 

A promoção da cidade será organizada estrategicamente a 
fim de facilitar e potencializar o ingresso de turistas, seus gas-
tos e tempo de permanência, além de firmar uma imagem po-
sitiva do destino Cidade de São Paulo nos mercados nacional e 
internacional. Nesse período, haverá desenvolvimento da Marca 
São Paulo, coordenação de iniciativas em comunicação e apri-
moramento de dados estatísticos.

Buscando aperfeiçoar os serviços prestados aos visitantes 
e reafirmando o potencial da cidade de São Paulo como exemplo 
para outros destinos, o poder público realizará cursos de capaci-
tação, fóruns, palestras e campanhas educativas junto à popu-

COPA DO MUNDO  
FIFA BRASIL 2014™
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Em 2010, foi realizada a Copa do Mundo da África 
do Sul. Por ter sido a primeira em continente africano, 
ocupará para sempre um lugar especial na história dos 
mundiais de futebol. Mais que um evento esportivo, 
mesmo com toda a expressividade midiática que possui, 
este evento foi um exemplo de superação, empenho e 
coragem dos sul-africanos. País que até o início da dé-
cada de 1990 ainda vivia o terrível apartheid, a África do 
Sul investiu nos últimos anos em seu posicionamento 
como destino turístico e, com a Copa, buscou abrir-se 
para o mundo na expectativa de, melhorando também 
sua infraestrutura, conseguir atrair investidores e novos 
negócios. Conseguiu realizar um belo evento, mesmo 
com os visíveis problemas de mobilidade e um indelével 
sentimento de separação social. Nada que ofuscasse, 
contudo, o esforço e a amabilidade dos moradores. 

O balanço turístico ainda não foi definitivamente di-
vulgado, mas já se sabe que os estrangeiros não atingi-
ram a projeção de 450 mil. Muito se deve à distância dos 
atuais grandes emissores de turistas - o que também 
acontece com o Brasil -, aliado a problemas comerciais 
e, ainda, ao receio de muitos visitantes, preocupados 
com riscos de violência. As arenas esportivas, com des-
taque para as novas de Johanesburgo, Durban e Cidade 
do Cabo, merecem todos os elogios, apesar de pequenos 
problemas estruturais - hoje não temos no Brasil ne-
nhum estádio com aquela qualidade. Já as antigas, mes-
mo com as reformas, deixaram a desejar, podendo, sim, 
ser comparadas a estádios brasileiros atuais. 

Antes disso, no entanto, no dia 30 de outubro de 
2007, a notícia de que o Brasil seria o país anfitrião da 
Copa do Mundo FIFA de 2014 tornou-se oficial. Diferen-
temente da edição realizada em 1950, que teve partidas 
disputadas em seis cidades do país, na Copa de 2014 se-
rão 12 cidades-sede: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), 
Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), 
Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), 
Natal (RN), Recife (PE) e Salvador (BA).

A escolha obedeceu a critérios técnicos baseados 
em visitas feitas por técnicos da Fédération Internatio-
nale de Football Association (FIFA) no início de 2009 e 
em projetos entregues pelas 18 cidades que se candida-

taram para sediar o evento. Além dos estádios, aspectos 
como rede hoteleira, sistema de transporte urbano, ae-
roportos, segurança pública e opções de lazer também 
foram levados em conta. 

Estima-se que a economia brasileira venha a produzir 
uma cadeia de resultados, quantitativos e qualitativos, 
com impactos radicais em todos os setores. Segundo 
estudos da Ernst & Young e da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), além dos investimentos iniciais - estimados em 
R$ 22,5 bilhões -, objetivando atender à infraestrutura e 
à organização, o evento irá injetar no mercado um valor 
adicional de R$ 112,8 bilhões advindos dos efeitos dire-
tos e induzidos. 

Esse megaevento vai gerar mais de 3,6 milhões de 
empregos temporários, envolvendo um aumento de ren-
da de R$ 63,5 bilhões para a população brasileira, além 
da arrecadação tributária adicional de R$ 18,1 bilhões. 
No total, o Brasil movimentará R$ 142,4 bilhões no pe-
ríodo de 2010 a 2014 e os setores mais beneficiados 
serão a construção civil, alimentos e bebidas, serviços 
de empresas, comunicação, saneamento e limpeza, tu-
rismo e hotelaria.  

Para a atividade turística, esse evento é uma exce-
lente oportunidade de tornar um destino conhecido 
internacionalmente. Devido à ampla divulgação espon-
tânea que as cidades ganham e considerando que o 
evento conta com a transmissão através de cerca de 
500 estações televisivas e atrai a atenção de 240 paí-
ses, totalizando quase 30 bilhões de espectadores, esta 
será uma importante vitrine para o Brasil e um fator de 
desenvolvimento econômico e social.

No período de 2010 a 2014, estima-se que, com o 
fluxo de turistas adicionais gerados pela Copa, haverá 
uma entrada significativa de divisas no Brasil, com re-
cursos notadamente direcionados para setores do turis-
mo (como hotelaria, transporte, comunicações, cultura, 
lazer e comércio varejista, entre outros). Considerando 
o movimento financeiro gerado pelos gastos de visitan-
tes nessas atividades turísticas, prevê-se um adicional 
aproximado de R$ 5,9 bilhões de receitas para as em-
presas envolvidas.

Sede da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014™
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I - NÚCLEO DE  

INFRAESTRUTURA E 

OPERAÇÕES

ESTÁDIO E TREINAMENTO
Verificação das intervenções realizadas no estádio escolhido e 
nos locais de treinamento para conferir se obedecem às orien-
tações determinadas pelo Comitê Organizador Local e pela 
FIFA.

MOBILIDADE
Acompanhamento da construção e entrega dos 20 projetos es-
truturantes no segmento mobilidade urbana na região metropo-
litana da Grande São Paulo.

SANEAMENTO
Coordenação das ações dos programas Córrego Limpo e Tietê 3ª 
Fase nas áreas de interesse da Copa: o estádio escolhido e seu 
entorno, áreas de exibição pública (fan fests), acessos à cidade, 
regiões hoteleiras e pontos turísticos.

ENERGIA
Monitoração das obras e intervenções que irão garantir o 
suprimento de energia e back-up das áreas de interesse da 
Copa.

SEGURANÇA
Planejamento e execução, de forma integrada a um plano na-
cional de segurança, das operações necessárias para proteção 
da população, dos turistas, dos participantes e das autoridades 
presentes no evento.

SAÚDE
Oferta de serviços médico-ambulatoriais e de emergência du-
rante todos os eventos ligados à Copa do Mundo FIFA 2014.

TECNOLOGIA
Acompanhamento do levantamento das demandas de tecno-
logia da informação para o estádio e suporte à transmissão e 
divulgação do evento.

ACESSO AOS EVENTOS
Planejamento e execução de um plano de acesso aos eventos 
que garanta rapidez no deslocamento do público, delegações, 
dirigentes, equipes técnicas e credenciados.

ZELADORIA
Planejamento e execução de um programa especial de zelado-
ria responsável pela varrição de ruas, conservação de calçadas, 
limpeza de bueiros, recolhimento de entulhos e combate à po-
luição sonora.

lação local, a profissionais e a empresas para conscientizá-los 
de que desempenharão papel fundamental na recepção e aten-
dimento aos turistas.

Antes mesmo de ter a confirmação oficial de que seria uma 
das cidades-sede escolhidas para a Copa do Mundo FIFA Brasil 
2014, São Paulo começou seus preparativos com recursos as-
sumidos pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Prefeitura, 
visando atender áreas operacionais de interesse prioritário e 
buscando maximizar seus legados à população e garantir que 
a cidade e seu turismo fiquem ainda melhor. De acordo com o 
plano estratégico São Paulo - Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, 
existem projetos elaborados, divididos em núcleos prioritários, 
cada qual propondo o desenvolvimento de áreas e projetos es-
pecíficos, relacionados a seguir:

Preparativos Iniciais - 2010

A segurança é um item que requer atenção es-
pecial, sobretudo na realização de grandes even-
tos internacionais. Com a proximidade da Copa do 
Mundo FIFA Brasil 2014, São Paulo já está se pre-
parando para atender a esse quesito, com a cria-
ção do Grupo de Repressão e Análise dos Delitos 
de Intolerância Esportiva. Policiais especializados 
em futebol terão por missão evitar a influência de 
grupos radicais sobre as torcidas organizadas e 
sofisticar a abordagem no futebol.

Estão sendo iniciados, também, cursos para 
os policiais militares na capital de São Paulo. O 
treinamento inclui um trabalho com o uso de no-
vas tecnologias e de modernos equipamentos du-
rante o evento, como robôs, radiocomunicadores, 
entre outros.

São Paulo conta, ainda, com o Programa Es-
porte Social, criado para democratizar o acesso 
à prática esportiva e de lazer. O projeto é voltado 
para atender a crianças e adolescentes na faixa 
de 7 a 18 anos, estudantes da rede pública de en-
sino, pessoas com deficiência, e mesmo idosos, 
que estejam em risco social. O objetivo é contri-
buir, com a ajuda primordial do esporte, para a for-
mação do caráter e para o fortalecimento da au-
toestima dos envolvidos. Atualmente já existem 
núcleos compostos de, no mínimo, uma centena 
de crianças, em que o futebol é uma das modali-
dades predominantes.   
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II - NÚCLEO DE 

INTEGRAÇÃO 

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 
Responsabilidade pelo relacionamento com parceiros gover-
namentais, privados, comunidade e com o comitê organizador 
local.

LEGADO
Identificacão dos projetos e ações que geram legados, classifi-
cação e monitoração de seus impactos.

SUSTENTABILIDADE
Articulação dos vários projetos ambientais já existentes ou em 
estruturação com as áreas de operação, serviço e infraestrutu-
ra da Copa.

ACESSIBILIDADE
Articulação, com as áreas de operação da Copa, de vários 
projetos de acessibilidade já existentes ou em estruturação, 
ampliando ainda mais o acesso dos portadores de mobilidade 
reduzida.

LEGISLAÇÃO
Suporte jurídico ao trabalho dos núcleos operacionais ligados à 
organização da Copa.

III - NÚCLEO DE  

COMUNICAÇÃO E TURISMO 

COMUNICAÇÃO VISUAL
Preparação da identidade visual da cidade para receber a Copa.

CAMPANHAS EDUCATIVAS
Promoção de campanhas de massa que estimulem uma atitude 
de respeito em relação à cidade e sua história e despertem a 
sensação de pertencimento e de responsabilidade.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
Levantamento de informações de diversas áreas e consolidação 
de base de dados para análise estratégica.

IMPRENSA
Desenvolvimento de planos de atendimento à imprensa e de re-
lações públicas com formadores de opinião.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Implantação de canais oficiais de comunicação com os diversos 
públicos dos jogos. 

TRADE
Desenvolvimento de ações estratégicas com os diferentes seg-
mentos envolvidos com a atividade turística.

CAPACITAÇÃO
Realização de capacitação técnica e estratégica com profissio-
nais da área de turismo, parceiros do trade e agentes públicos. 

PRODUTOS TURÍSTICOS
Formulação de produtos e roteiros turísticos com base em seg-
mentos geográficos.

SERVIÇOS AO TURISTA
Produção de materiais informativos, implantação de centrais de 
informação e de atendimento.

PROMOÇÃO TURÍSTICA
Participação em feiras, organização de calendário específico de 
visitação e estratégias de exposição da cidade na mídia.

IV - NÚCLEO  

DE EVENTOS E OPORTUNIDADES

PARTICIPAÇÃO E PARCERIAS
Coordenação da interface entre a organização paulista da Copa do 
Mundo e a comunidade, a sociedade civil e a iniciativa privada.

LOGÍSTICA
Promoção da intersecção entre organizadores da iniciativa pri-
vada e gestores públicos na organização dos eventos próprios 
ou associados. 

EVENTOS
Captação, assessoria, consultoria e produção dos eventos ofi-
ciais ou associados que serão realizados por ocasião da Copa do 
Mundo FIFA Brasil 2014. 

01. Evento de comemoração da escolha de São Paulo como Cidade Sede
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A realização da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 deve trazer 
um fluxo adicional de quase três milhões de turistas ao Brasil, 
segundo estudo desenvolvido pela Ernst & Young em parceria 
com a FGV Projetos, que analisa o impacto da Copa na economia 
das 12 cidades-sede. Com uma movimentação turística anual 
próxima a 8,5 milhões de visitantes no Brasil, esse acréscimo 
deverá trazer R$ 6 bilhões de receita adicional, que, somada 
àquela gerada pelo fluxo internacional, pode resultar em um 
montante de R$ 16 milhões, em 2014.

Projeções de demanda do turismo realizadas pela Fipe, em 
conjunto com o Observatório do Turismo da Cidade de São Pau-
lo®, também indicam um aumento no fluxo de turistas, nacionais 
e internacionais na capital. Essas estimativas basearam-se em 
um cenário tendencial para a economia brasileira desenvolvido 
pela Fipe e para a economia mundial disponibilizado pela Econo-
mist Intelligence Unit. As informações de 2009 foram projetadas 
até 2020, tendo sido utilizado como fator de expansão a relação 
entre a variação anual do PIB per capita da região emissora e 
uma elasticidade de demanda por turismo em relação ao PIB per 
capita de 1,5. Informações adicionais sobre a expectativa de tu-
ristas ligados à Copa do Mundo foram incorporadas às projeções 
de 2014 por estudos desenvolvidos pela SPTuris e pelo Comitê 
Executivo da Copa.     

Para 2014 a cidade de São Paulo deve receber 15 milhões de 
turistas, 12,6 milhões dos quais procedentes de cidades brasi-
leiras e outros 2,5 milhões vindos de outros países. Inclui-se, 
nesses dados, um acréscimo anual de 1,35 milhão de pessoas 
motivadas pelo grande evento da Copa no Brasil. Desse total, 
548,5 mil são estrangeiros, ou seja, a capital paulista será o por-
tão de entrada no país para 40,5% dos turistas.

No horizonte de 2020, estimativas projetam um fluxo de 18 
milhões de turistas na cidade de São Paulo, com média de 17% 
de turistas estrangeiros procedentes, em sua maioria, da Améri-
ca do Sul, Europa e América do Norte e Central. Este crescimento 
representará, no decorrer de uma década, 41% no fluxo de tu-
ristas para a cidade de São Paulo. Durante o período de 2000 a 
2010 esse aumento correspondeu a uma variação de 34%.

A demanda turística projetada para a próxima década mostra 
que o estado de São Paulo continua sendo o maior emissor para 
a cidade com uma estimativa de 3,4 milhões de turistas, desta-
cando a cidade de Campinas como procedência de 1,5 milhão de 
visitantes para São Paulo. 

Porém, não é somente o fluxo de turistas que indica ascen-
são. Segmentos motivacionais como lazer, cultura e compras 
obtiveram crescimento expressivo nas indicações de principal 
razão da viagem a São Paulo, entre os anos de 2005 e 2010. 
Produtos turísticos conjugados são uma promissora aposta no 
novo perfil do turista que procura outras atividades não relacio-
nadas aos principais motivos da viagem, a fim de preencher o 
intervalo de uma reunião de negócios ou tempo livre na partici-
pação em feiras e congressos.

Para atender a essa demanda, considerando o elevado ritmo 
do turismo, estima-se que a cidade de São Paulo esteja movi-
mentando, até o ano de 2014, um volume de aproximadamente 
R$ 230 milhões de ISS (Grupo 13), com a geração de 623 mil 
empregos nas atividades diretas e indiretas do setor.

Essa mudança de perfil impulsionará os investimentos em 
oferta turística, tanto em infraestrutura básica quanto da ini-
ciativa privada. Esse aprimoramento inclui capacitação de fun-
cionários, readequação de procedimentos no atendimento aos 
turistas, melhorias na estrutura física dos estabelecimentos 
e no entorno. Quanto à iniciativa pública, os esforços deverão 
ser maiores para os próximos dez anos no que diz respeito ao 
desenvolvimento da estrutura de transporte e mobilidade na 
cidade, bem como estruturação e promoção dos atrativos e pro-
dutos turísticos em São Paulo.

As ilustrações a seguir apresentam as projeções anuais dos 
principais indicadores referentes ao movimento físico e finan-
ceiro do turismo na cidade de São Paulo estimadas até o ano de 
2020.

HORIZONTE 2020
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Fonte:  *FIPE, 2010 **SPTuris, 2010

DEMANDA TURÍSTICA (NÚMERO DE VISITANTES) - PROJEÇÃO*

RECEITA TURÍSTICA (R$ MIL) - PROJEÇÃO**

Turistas Internacionais

Turistas Internacionais

Turistas domésticos

Turistas domésticos

Total

Total

20
11

20
11

20
12

20
12

20
14

20
14

20
13

20
13

20
16

20
16

20
15

20
15

20
18

20
18

20
17

20
17

20
20

20
20

20
19

20
19

12.163.982

10.449.548

1.714.434

12.589.721

10.815.282

1.774.439

13.224.410 

11.234.586

1.989.824

15.083.759 

12.585.282

2.498.477 

13.972.563 

11.873.987

2.098.576

14.889.352 

12.345.674

2.543.678

15.452.686 

12.695.847

2.756.839

15.757.990

12.867.495

2.890.495

16.246.993 

13.239.409

3.007.584

16.521.429

13.398.495

3.122.934

10.082.396

6.433.068

3.649.328

10.485.692

6.690.391

3.795.301

10.905.118 

6.958.006

3.947.112

11.341.323 

7.236.326

4.104.997 

11.030.769 

7.025.772

4.004.997

11.433.367 

7.325.773

4.107.594

12.444.373 

7.826.810

4.617.563

12.942.109

8.139.883

4.802.226

13.459.836 

8.465.479

4.994.357

13.998.229

8.804.098

5.194.131



PLATUM 2011 - 2014 / PLANO DE TURISMO MUNICIPAL DE SÃO PAULO98

Fonte: FIPE / Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo®

1  São Paulo ...............................3.371.937
2  Rio de Janeiro ...................... 2.596.157
3  Paraná .................................. 1.556.319
4  Minas Gerais .........................1.400.125
5  Rio Grande do Sul ..................1.141.145
6  Santa Catarina .........................826.740
7  Distrito Federal ........................ 939.718
8  Bahia ......................................... 710.057
9  Pernambuco ............................604.423

10  Espírito Santo ......................... 435.066
Outros Estados ......................... 1.820.857

América do Sul .............................805.805
Europa ...........................................780.916
América do Norte e Central .........576.343
Ásia ................................................232.011
África ................................................90.237
Oceania ............................................ 28.218

EMISSORES DE TURISTAS PARA SÃO PAULO EM 2020 - PROJEÇÃO

1  Campinas .............................1.540.992
2  Ribeirão Preto ......................... 430.853
3  Bauru ....................................... 228.527
4  São José do Rio Preto ..............177.780
5  Araraquara ...............................173.220
6  São José dos Campos ............. 138.015
7  Santos ...................................... 136.158

Outras Regiões ............................ 546.392

1
3

4

5
6

8

2

7

9

10

1

53

4

7

2

6

1  ....................................................... Brasil
2  ...................................... Estados Unidos
3  .................................................Argentina
4  .................................................Inglaterra
5  .................................................... Canadá
6  ................................................. Colômbia
7  ......................................................Angola
8  .................................................. Espanha
9  ..................................................... França

10  ..................................................... México
11  .........................................................Itália

1

2

3

4

5

6
7

8

9
11

10

Mundo

Brasil

São Paulo
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2013 

 Copa das Confederações 
FIFA Brasil 2013
 80 anos do Mercado Municipal
 120 anos do Museu Paulista 

(Museu do Ipiranga) 

2016 

 Jogos Olímpicos Rio 2016**
 80 anos do Aeroporto de Congonhas
 10 anos do Museu da 

Língua Portuguesa

2019 

 30 anos do Memorial da América Latina
 10 anos da Fundação Catavento 

Cultural 

2011 

 Conferência do C40 
(Climate Leadership Group)*
 100 anos do Teatro Municipal
 20 anos da Casa das Rosas
 120 anos da Avenida Paulista
 20 anos do Sambódromo 

2010 

 40 anos do Anhembi Parque
 50 anos do Estádio Morumbi
 70 anos do Estádio Pacaembu
 50 anos do Salão Internacional do 

Automóvel  70 anos do Autódromo de 
Interlagos  12 milhões de turistas na 
cidade de São Paulo (estimativa)

2014 

 Copa do Mundo FIFA Brasil 2014™
 60 anos do Parque Ibirapuera
 460 anos da cidade de São Paulo
 80 anos da Praça da Sé 

como marco zero 
 15 milhões de turistas na cidade de 

São Paulo (estimativa)

2017 

 150 anos da Estação da Luz
 70 anos da Torre do Banespa (Edifício 

Altino Arantes) 

2020 

 Expo Mundi 2020***  50 anos do Anhembi Parque
 50 anos de Bienal Internacional do Livro em São Paulo
 100 anos do Campo de Marte
 80 anos do Estádio do Pacaembu
 60 anos do Estádio Morumbi
 80 anos do Autódromo de Interlagos
 18 milhões de turistas na cidade de São Paulo (estimativa)

2012 

 100 anos do bairro da Liberdade
 90 anos da Semana de Arte Moderna 

de 1922

2015 

 30 anos do Aeroporto Internacional de 
São Paulo/Guarulhos
 190 anos do Jardim da Luz
 10 anos da São Paulo Turismo S/A
 106th Annual Convention of Rotary 

International

2018 

 50 anos do Masp
 10 anos do Museu do Futebol
 10 anos da Ponte Estaiada 

Octavio Frias 

...continuação da página 15

* Grupo das 40 maiores cidades do mundo para combate às mudanças climáticas

** São Paulo sediará os jogos de futebol

*** São Paulo é cidade candidata
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Anhembi Parque: Sambódromo



CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações contidas no PLATUM 2011-2014, como as de 
qualquer documento, devem ser avaliadas à luz do contexto, 
vigentes até novembro de 2010 e estão sujeitas a revisões 
constantes. Objetivou-se que as ações planejadas de estrutu-
ração e promoção turística fossem amplamente ressaltadas 
nas diretrizes estratégicas, assumindo que, no decorrer do 
período, pudessem ser criados programas e metas específi-
cas aliados a mecanismos de efetivação, além de controle de 
seus resultados. 

Importa é que o destino São Paulo tenha o reconhecimento 
que lhe é devido e que seu setor turístico seja um dos mais ex-
pressivos do país. No decorrer do texto, números e opiniões de 
profissionais atestam essa posição, como o elevado impacto 
que a atividade provoca na geração dos empregos induzidos 
referentes ao mercado de trabalho das atividades econômicas 
ligadas ao turismo.  

Outras evidências, inseridas neste documento, comprovam 
que a gestão pública do turismo em São Paulo traz reflexos 
nacionais e mundiais. Atualmente sabemos que, na cidade de 
São Paulo, além da vasta rede hoteleira, as atividades relacio-
nadas com os transportes aéreos aqui originados apresentam 
elevado grau de influência econômica e social, com papel 
extremamente significativo no mercado brasileiro.

Assim, necessidades que exigem ações imediatas voltadas 
para a infraestrutura, especialmente aquelas vinculadas aos 
aeroportos, devem receber um olhar especial para que sejam 
contempladas como prioridades pelos gestores competentes. 
Além disso, a expansão do mercado de consumidores deverá 
atrair novos segmentos de turistas, indicando que outras pro-
postas estratégicas também devem receber atenção, direta ou 
indiretamente, do poder público e dos órgãos responsáveis.    

Este próximo período, de 2011 a 2014 é particularmente sig-
nificativo pela proximidade dos preparativos e pela realização 
do megaevento Copa do Mundo FIFA. Uma rara oportunidade 
para a cidade de São Paulo mostrar o que pode oferecer a seus 
visitantes e ao povo brasileiro.           

Os objetivos, metas e macroprogramas aqui formulados, de 
maneira geral, servirão para que os próximos tomadores de 
decisões tenham um caminho seguro, perseverem nos acertos 
e corrijam as deficiências apontadas. 

Certezas não são garantidas, pois dependem de diversos fato-
res, muitos exógenos a nosso controle. No entanto, passadas 
quase duas décadas da criação do PLATUM e com a consoli-
dação do desenvolvimento do destino turístico de São Paulo, 
comprovou-se sua importância nesse sucesso.

A abordagem aqui apresentada mostra, de maneira objetiva, 
que, mesmo com as turbulências econômicas de 2008, o 
turismo paulistano continua potencialmente forte, projetando 
números expressivos para a próxima década e prevendo uma 
chegada de visitantes acima do número de sua população. 
Por isso, mais do que nunca, políticas estratégicas devem ser 
implementadas para que possam atender à nova demanda de 
turistas que virão por motivações diversas, tanto por negócios 
e eventos, como também por entretenimento, lazer, gastrono-
mia, cultura, estudos e saúde, entre outras. 
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