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Viagens a trabalho, além das feiras e eventos, são o motor do setor de turismo, 
que gerou ganhos para a cidade de São Paulo de 10,5 bilhões de reais em 2012

NEGÓCIOS ATRAEM

O
número de turistas que che-
gam à cidade de São Pau-
lo vem crescendo de forma 
constante na última década, 
tendo atingido 12,6 milhões 

de visitantes em 2012. Os negócios con-
tinuam, em conjunto com os eventos, li-
derando o ranking dos motivos que tra-
zem turistas a São Paulo: 76%.

Ano a ano, a capital paulista consoli-
da a vocação de local para tratar de as-
suntos de trabalho. Em 2012, as viagens 
de negócios foram responsáveis por 
57,3% das visitas; em 2011, a fatia foi 
de 45%. Os 12,6 milhões de visitantes 
de 2012 representaram ganhos estima-
dos de 10,5 bilhões de reais, levando a 
hotelaria a encerrar o ano com taxa de 
ocupação de 66%. Os gastos gerais dos 
turistas hospedados em hotéis foram su-
periores no segundo semestre de 2012, 
comparados com os do primeiro semes-
tre, 1,4 mil reais ante 1,3 mil reais. 

Os aeroportos que atendem a cidade 
também registraram crescimento anu-
al de passageiros de 7,4% em 2012. 
Estimativa da Prefeitura de São Paulo 
aponta que até 2020 o número de turis-
tas deve chegar a 16,5 milhões. 

Antes, porém, a cidade se prepara 
para receber um fluxo maior de visi-
tantes por conta da realização da Copa 
do Mundo de 2014. A cidade vem pro-
movendo melhorias nos aeroportos e na 
mobilidade urbana, visando a receber 
melhor os fãs de futebol.

Confira, nas páginas desta seção, uma 
análise dos principais pontos relaciona-
dos ao setor de turismo, eventos e ho-
telaria no município de São Paulo e os 
indicadores que apontam para o avanço 
do segmento e seus destaques. 

turismo

Vista do Aeroporto de Congonhas e da avenida Washington Luis, na zona sul 
de São Paulo: 2,15 milhões de turistas estrangeiros visitam a capital todo ano
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Turistas nacionais

BRASILEIRO BUSCA NEGÓCIOS, 
GASTRONOMIA E COMPRAS

O s negócios são a principal motivação dos turistas 
de outras cidades e estados brasileiros que chegam 
a São Paulo. Esses visitantes representam 55,4% 

do total das pessoas que chegaram à cidade no segundo 
semestre de 2012. Os que vêm participar de feiras e even-
tos corporativos somam 19%. Esses visitantes passam 2,7 
pernoites na capital paulista com gasto diário de 432 re-
ais. Da média de 1,2 mil reais gastos durante a permanên-
cia em São Paulo, 56,3% são destinados à hospedagem, 
23,8% à alimentação e 9,3% às compras.

A maioria dos brasileiros que visitam São Paulo viaja 
sozinha (60,3%) ou acompanhada do cônjuge (15,6%) e 
colegas de trabalho (13,9%). A entrada nos hotéis, segun-
do as estatísticas do segundo semestre de 2012, ocorre 
nas segundas-feiras (20,2%) e a saída, nas quintas ou nas 
sextas (22,1%). Dos visitantes brasileiros que chegam à 
capital paulista e se hospedam em hotéis, a maioria é de 
cidades do próprio estado (27,3%), seguida por moradores 
dos estados do Rio de Janeiro (17,1%) e de Minas Gerais 
(11,3%). Os principais meios de transporte utilizados são 
os voos regulares (68,2%) e carro próprio (19,2%).

Entre as principais atividades realizadas na cidade, além 
do motivo principal da viagem, os brasileiros optam por 
gastronomia (22,7%), compras (15,3%) e vida noturna 
(14,3%). Teatro, cinema, concertos, museus, visitas ao 
centro histórico e a parques e áreas verdes, além de even-
tos esportivos, atraem 19% dos visitantes brasileiros.

Moradores da cidade de São Paulo também têm pro-
curado os hotéis, geralmente nos fins de semana. Esses 
turistas locais buscam negócios (30,1%) ou lazer e entre-
tenimento (27,9%), contabilizam 3,7 pernoites nos hotéis 
e têm gastos diários de 460 reais.

Turistas estrangeiros

vISITANTE ESTRANGEIRO GASTA
CADA vEZ MAIS NA CIDADE

M ais visitantes estrangeiros estão chegando a São 
Paulo com o objetivo de fazer negócios. No se-
gundo semestre de 2012, 57,3% tiveram es-

sa motivação de viagem ante 45% no mesmo período de 
2011. Já os eventos, como feiras e congressos, atraíram 
16,3% dos visitantes estrangeiros no período. A maioria 
desses visitantes viaja sozinha (61,3%) ou com um cole-
ga de trabalho (17,4%). Eles costumam entrar nos hotéis 
paulistanos nas segundas-feiras (24,9%) e deixam a cida-
de nas quintas-feiras (23,3%).

Os estrangeiros estão gastando mais em São Paulo. No 
segundo semestre de 2012, as despesas diárias médias 
foram de 551 reais. Em 2011, os turistas internacionais 
deixaram na cidade 464 reais por dia. A média também é 
superior aos valores desembolsados em 2009 e 2010, 540 
reais e 545 reais ao dia, respectivamente.

Durante a estadia, os estrangeiros desfrutam das opções 
gastronômicas (25,1%), fazem compras (16,4%) e apro-
veitam a vida noturna da cidade (14,4%). Da média de 2,5 
mil reais que despendem durante toda a estadia no país, 
48,2% vai para gastos com a hospedagem, 23,9% para 
alimentação e 10,9% para transporte. 

Os estrangeiros também passaram mais tempo na capi-
tal, média de 4,6 pernoites no segundo semestre ante 3,7 
no primeiro semestre de 2012. O total de turistas de fora 
do país hospedados nos hotéis paulistanos pulou de 8,9% 
em 2009 para 14,7% no segundo semestre de 2012.

Entre os estrangeiros hospedados na cidade no segundo 
semestre de 2012, 31,8% vieram de países da Europa, 
30% da América do Norte, 23% da América do Sul e 
9,2% da Ásia. Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Es-
panha e França são as principais procedências.

1 EM CADA 5 VEM A SP PARA PARTICIPAR DE EVENTOS
Em % 

De onde vêm os turistas nacionais* De onde vêm os turistas internacionais*

*segundo semestre de 2012 
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* projeção até 2020, realizada pelo Observatório do Turismo 

40% MAIS VISITANTES EM 8 ANOS
En milhões de turistas
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RECEITA TURÍSTICA DOBRA EM 15 ANOS
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Business

2,2 MI ESTIVERAM EM FEIRAS 
REALIZADAS EM SP EM 2012

Oturismo corporativo continua sendo o motivo que 
mais traz visitantes à cidade de São Paulo. As du-
as motivações predominantes na cidade, negócios e 

eventos, aumentaram de 70,9% no primeiro semestre para 
76% no segundo semestre de 2012. Com isso, São Paulo se 
consolidou como o principal destino de negócios do Brasil.

No segundo semestre de 2012, 57,3% dos visitantes 
que desembarcaram em São Paulo vieram fazer negócios 
e 18,7% chegaram para participar de feiras, congressos e 
eventos. As feiras realizadas na cidade são oportunidades 
para expor produtos, fazer novos negócios e apresentar 
tendências e novas tecnologias. Em 2012 foram realizadas 
82 feiras na cidade, com 2,2 milhões de visitantes.

Para aumentar a receita gerada pelo turismo de negó-
cios, a Prefeitura de São Paulo criou um programa para 
incentivar os executivos e empresários que visitam a cida-
de a trabalho a esticar a estadia em mais um dia, de forma 
a conhecer as atrações culturais e de lazer que a capital 
oferece. O programa São Paulo – Fique Mais um Dia visa 
a auxiliar os visitantes de negócios a desvendar a cidade e 
conta com um guia exclusivo com roteiros de apenas um 
dia, com edições em inglês e espanhol.

No segundo semestre de 2012, a gastronomia foi uma 
das atividades mais procuradas, ultrapassando o inte-
resse pela vida noturna da cidade (15,6%) e as compras 
(14,3%). O maior movimento de visitantes é registrado 
durante a semana. O check in dos hóspedes de hotéis ficou 
mais concentrado nas segundas-feiras (25,6%) no segundo 
semestre de 2012. O check out se dividiu entre as quintas 
(20,8%) e sextas-feiras (19,8%). Os turistas estrangeiros 
vêm, em sua maioria, dos Estados Unidos, Argentina, Ale-
manha, Espanha e França. 

Lazer

TURISTA FICA MAIS TEMPo EM 
BUSCA DE DIVERSão E CoMPRAS

M uitos dos turistas que vêm a São Paulo estão em 
busca de diversão e compras. As opções cultu-
rais e de lazer foram responsáveis pela chegada 

de 14,3% dos visitantes no primeiro semestre e de 9,9% 
no segundo semestre de 2012.

Mesmo os turistas de negócios aproveitam o lazer de 
São Paulo. Pesquisa indica que 15% do total de turistas se 
programaram para passar mais tempo na cidade, metade 
deles para usufruir do entretenimento. Entre os entrevista-
dos, 24,1% tinham interesse na vida noturna, 20,7% que-
riam fazer compras e 16,3% queriam ir ao teatro.

Dos gastos médios de 1,4 mil reais despendidos pelos 
visitantes nos três pernoites em São Paulo, 9% foram des-
tinados às compras e 5,6% ao lazer no segundo semestre 
de 2012. Entre as atividades, 15,6% dos visitantes foram 
às compras e 14,3% deles procuraram a vida noturna.

São Paulo não economiza nas ofertas para esses turis-
tas. Para as compras, os 86 shoppings da cidade oferecem 
mais de 13 mil lojas, sem falar nas ruas especializadas e 
nos estabelecimentos situados em vias públicas. Os 15 mil 
restaurantes e 20 mil bares são outra opção para os visi-
tantes. Já na área de cultura e lazer, São Paulo oferece na-
da menos que 164 teatros e 39 centros culturais, sem falar 
nos 125 museus e nos 95 parques e áreas verdes.

Mas é na vibrante vida noturna que a cidade se desta-
ca. Casas noturnas variadas atendem todo tipo de visitan-
te. Uma, a D-Edge, foi eleita a 32ª melhor balada eletrô-
nica do mundo, segundo a DJ Mag, revista especializa-
da. Outra casa noturna, a The Week, é considerada uma 
das maiores baladas GLS do mundo. São Paulo também é 
o quarto melhor destino para gays no mundo, segundo o 
portal especializado GayCities.com.
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Apresentação do Cirque du Soleil em 2013, em São Paulo: 14,3% dos turistas veem à cidade pela programação cultural
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AEROPORTOS RECEBEM 58 MILHÕES DE PASSAGEIROS
Em milhões de passageiros 

Aeroportos
Cumbica, Congonhas e Viracopos
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OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS É DE 66%
Em %

Valores médios das diárias em 2012
Em reais
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Rede hoteleira

vISITANTES CONTAM COM 
ALBERGUES E hOTÉIS DE LUxO

A  cidade tem o maior número de quartos de hotel do 
Brasil – 42,5 mil – e conta com vários estilos de 
hospedagem. São mais de 400 hotéis, sendo que 

68% deles são midscale, 24% econômicos e 8% se en-
quadram na categoria luxo. Além das grandes redes inter-
nacionais, como Hyatt, Sheraton e Hilton, a capital con-
ta com hotéis exclusivos e de luxo, como Fasano, Emilia-
no e Unique. O setor hoteleiro de São Paulo atingiu 66% 
de taxa média de ocupação em 2012. O valor médio da 
diária nos hotéis paulistanos, em 2012, foi de 295 reais. 
Outra opção são os hostels. A cidade conta com 23 alber-
gues, que cobram diária média de 43 reais.

Saúde

PROCEDIMENTO MÉDICO LEvA 
TURISTA A GASTAR MAIS EM SP

C ada vez mais visitantes procuram São Paulo para 
tratamentos médicos e exames especializados. A ci-
dade é referência internacional em áreas importan-

tes da medicina. No primeiro semestre de 2012, o turismo 
médico representou 3% dos motivos que levaram visitan-
tes à capital paulista. Em 2010, esses pacientes represen-
tavam 2,5% do total de turistas. 

A estimativa é que São Paulo receba pelo menos metade 
dos 31 mil turistas internacionais que vêm ao Brasil todos 
os anos em busca de tratamento médico. A projeção da 
Agência Primal Medical Travel é de que esse movimento 
cresça 35% até 2016. Os estrangeiros vêm principalmente 
de Angola, Estados Unidos, Espanha, França e Indonésia. 
Entre as razões que explicam a viagem a São Paulo para 
se tratar estão o atendimento de alta qualidade e a vanta-
gem de fazer o pagamento em reais, em vez de em dólares 
ou euros. Além da diferença do câmbio, os tratamentos 
podem custar até 50% menos no Brasil.

São Paulo conta com laboratórios de ponta, serviços de 
tecnologia avançada e clínicas especializadas para realizar 
consultas, procedimentos médicos ou simplesmente fazer 
um check-up. Ao todo, são 2,5 mil estabelecimentos de 
saúde e 50 mil médicos. Destacam-se os tratamentos de 
doenças do coração e cirurgias plásticas.

De acordo com levantamento feito pela Prefeitura de 
São Paulo, em 2011, o gasto médio diário dos turistas des-
se segmento foi de 623 reais, valor 54% maior que a mé-
dia do visitante que vem à cidade por outros motivos. 
Com a permanência média de 3,5 pernoites, o valor de-
sembolsado no período chega a 2.180 reais. Além da am-
pla estrutura médica, os turistas aproveitam a oferta turís-
tica da cidade, fazem compras e frequentam restaurantes.
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AEROPORTO DE CUMBICA vAI
ATENDER 60 MI DE PASSAGEIROS

A maioria dos turistas que visitam São Paulo, 60,7% 
no segundo semestre de 2012, chegam por via aé-
rea. O Aeroporto Internacional de São Paulo/Gua-

rulhos, ou Cumbica, a 25 quilômetros do centro, atende 
voos domésticos e internacionais e conta com acesso tan-
to de ônibus comum como executivo. Mais perto do cen-
tro, a 8 quilômetros, está Congonhas, que só opera voos 
domésticos e também é servido por ônibus comum e espe-
cial. Já o Campo de Marte, a 5 quilômetros do centro, re-
cebe aviação executiva, táxi aéreo e escolas de pilotagem.

Cumbica, o aeroporto de maior movimento de toda a 
América do Sul, privatizado em 2012, está passando por 
obras de ampliação e reformas. Até a Copa do Mundo, o 
aeroporto terá capacidade para receber até 47 milhões de 
passageiros ao ano. Atualmente são 35 milhões ao ano. 
Após a Copa, o Terminal 3 será duplicado e a capacidade 
chegará a 60 milhões de passageiros ao ano.

A cidade conta com três terminais rodoviários turísticos. 
O Barra Funda atende seis estados. O Jabaquara serve o 
litoral sul do estado. Já o Tietê, o maior do Brasil, atende 
1.033 cidades, 21 estados e cinco países.

526

RECUPERAÇÃO DE EMPREGOS NO TURISMO
Em mil
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* projeção até 2020 feita pelo Observatório do Turismo 

O transporte é o destino de boa parte dos gastos dos visi-
tantes: foram 8,6% no segundo semestre de 2012. Os turis-
tas contam com um sistema de transporte público coletivo 
composto de metrô, trem e ônibus, metropolitano (sob res-
ponsabilidade do governo estadual) e urbano (responsabili-
dade da prefeitura). O metrô paulistano tem cinco linhas e 
61 estações e está passando por obras de ampliação. 

Público aguarda para visitar exposição no Museu de Arte de São Paulo (Masp): a metrópole tem mais de 100 museus
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PARA ENTENDER SÃO PAULO

PREPARAÇÃO 
PARA A COPA

S
ão Paulo 
será uma 
das sedes 
da Copa do 
Mundo de 

2014, como palco do 
jogo de abertura, em 12 
de junho, e de outras 
cinco partidas. Além da 
construção de um novo 
estádio, a cidade inves-
tiu em obras viárias no 
entorno da arena em 
Itaquera, na mobilidade 
urbana e em serviços de 
limpeza pública, saúde, 
sinalização e turismo: 
foram mais de 500 mi-
lhões de reais para ade-
quar a zona leste da ci-
dade. Além dos jogos, a 
cidade receberá o Con-
gresso da Fifa, no Tran-
samerica Expo Center, 
e a Fifa Fan Fest, no 
Vale do Anhangabaú.

de turistas devem passar 
por São Paulo no período 

de jogos do Mundial

1,2mi

de reais é o custo estimado 
da construção do novo 

estádio em Itaquera

820mi

de reais é a contribuição das 
atividades relacionadas à 
Copa ao PIB da cidade

30,6 bi



FOTOGRAFIA DE PELÉ EM CAMPO NO MUSEU DO FUTEBOL, NO ESTÁDIO DO PACAEMBU
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turismo

vocação da cida-
de de São Paulo 
para o turismo de 
negócios, even-
tos corporativos 
e congressos é 
patente. Pesquisa 
anual de conjun-
tura do setor de 
turismo mostrou 

que o segmento de eventos teve faturamento 
23,3% maior em 2012, quando comparado 
a 2011. O setor de eventos movimenta 35 
mil empresas expositoras, com receita de 
2,9 bilhões de reais ao ano. A capital pau-
lista também conta com a líder mundial em 
realização de eventos, que surgiu da joint 
venture entre a Reed Exhibitions e a paulis-
tana Alcantara Machado, maior empresa de 
eventos da América Latina.

Eventos como a Bienal do Livro, a terceira 
maior reunião editorial do mundo, e o Salão 
do Automóvel, a maior feira automobilística 

da América Latina, já fazem parte do calen-
dário oficial da cidade. Esses eventos atraí-
ram 750 mil visitantes, cada um, em 2012. 

Entre os destaques no mundo dos negó-
cios está a maior feira de franquias do mun-
do, a ABF Franchising Expo, que reuniu 63 
mil visitantes e gerou 480 milhões de reais 
em negócios em sua 22ª edição em 2013. Já 
o maior salão de construção da América La-
tina, a Feicon, recebeu 128 mil compradores 
na sua edição de 2013. Outras exposições, 
como a Bienal Internacional de Arte, o Sa-
lão Duas Rodas e a Couromoda, também 
deixam sua marca na cidade.

Atualmente, a capital paulista já abriga 
72% de todo o mercado de feiras setoriais 
e convenções realizadas no Brasil e ocupa a 
28ª posição mundial em eventos internacio-
nais, segundo o ranking 2012 da Associação 
Internacional de Feiras e Eventos (ICCA, na 
sigla em inglês). São cerca de 90 mil even-
tos por ano, ou um evento a cada 6 minutos. 
São Paulo recebe 120 das 176 grandes feiras 

São Paulo se prepara para receber uma onda de grandes 
acontecimentos internacionais, como a Copa do Mundo de 
2014 e a Olimpíada de 2016, e planeja a construção de um 
novo centro de eventos para receber a Expo 2020

a cidade dos 

eventos
globais

A
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A tenista americana Serena Williams durante partida de apresentação jogada em São Paulo: a cidade hospeda 90 mil eventos ao ano

do Brasil, ou uma feira de negócios a 
cada três dias.

A cidade dispõe, hoje, de cerca de 
2,54 milhões de metros quadrados em 
grandes espaços para a realização de 
eventos. Só o Anhembi tem em tor-
no de 400 mil metros quadrados e é o 
maior complexo de eventos da Améri-
ca Latina. Para atender a essa demanda 
de visitantes, a cidade dispõe de 42 mil 
apartamentos em 410 hotéis. Os turis-
tas contam com três portas de entrada: 
os aeroportos de Congonhas, de Cum-
bica e de Viracopos.

Lazer e cultura – Competições 
esportivas também movimentam a 
economia da cidade. Em São Paulo 
acontece o Grande Prêmio Brasil de 
Fórmula 1, o único da América Latina, 
além da Maratona de São Paulo e da 
Corrida Internacional de São Silvestre, 
que terá sua 90ª edição realizada em 

2014. A cidade também é sede de eta-
pas de corridas da Fórmula Truck e da 
Stock Car, além de disputas do Mun-
dial Feminino de Basquete e da Liga 
Mundial de Vôlei.

O calendário paulistano é rico em 
atividades que consagram a cidade 
como metrópole fervilhante. O maior 
destaque é a Virada Cultural, que traz 
atrações culturais gratuitas durante 24 
horas. Em 2013, sua nona edição, reu-
niu mais de quatro milhões de pessoas 
em 900 atrações espalhadas por toda a 
cidade. Mais recordes acontecem du-
rante a Parada do Orgulho LGBT, que 
teve público total de 3,3 milhões de 
pessoas e é considerada um dos maio-
res eventos do gênero no mundo.

Além desses, a cidade ainda é pal-
co de eventos anuais e bienais, como 
a São Paulo Fashion Week, o Festival 
Anima Mundi e a Mostra Internacional 
de Cinema. Confira, a partir da página 

150, a agenda da cidade com os princi-
pais eventos anuais e bienais que ocor-
rem na metrópole, além de um panora-
ma da programação para 2014. 

Copa do Mundo e Expo 2020 – São 
Paulo deve receber 15 milhões de tu-
ristas em 2014 por conta da Copa do 
Mundo. A cidade sedia a abertura do 
evento e outros cinco jogos, além do 
Congresso da Fifa e da Fifa Fan Fest.  

O protagonismo internacional da ci-
dade não para aí. Durante a Olimpíada 
de 2016, no Rio de Janeiro, os jogos 
do futebol olímpico serão realizados 
em São Paulo. E se a candidatura da 
cidade for aprovada, a capital paulis-
ta será a sede da Expo 2020. A disputa 
está entre São Paulo e Ekaterinburgo 
(Rússia), Ayutthaya (Tailândia), Izmir 
(Turquia) e Dubai (Emirados Árabes). 
A decisão sobre a sede será anunciada 
em novembro de 2013.
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o LEGADo DA cAnDiDAturA 
pArA sEDiAr A EXpo 2020

S
ão Paulo vai se beneficiar da 
candidatura a sede da Ex-
posição Universal 2020, in-
dependentemente de alcan-
çar o posto de primeira ci-

dade da América Latina a receber uma 
edição desse evento histórico. Entre os 
benefícios que o evento pode trazer es-
tão a renovação urbana, o incremen-
to do turismo e as oportunidades para 
empresários e prestadores de serviço. 
A exposição é considerada o terceiro 
maior evento do mundo, atrás dos Jo-
gos Olímpicos e da Copa do Mundo.

O projeto para a realização da Expo 
2020 prevê investimentos de 1,2 bi-
lhão de dólares em obras de infraestru-
tura e na construção do complexo de 
exposições. A receita programada com 
a verba de patrocínios, aluguéis de es-
tandes e venda de ingressos é de 2,9 
bilhões de dólares. O governo federal 
já anunciou investimentos de 680 mi-
lhões de reais para a instalação do cen-
tro de eventos. A São Paulo Expo 2020 
é um projeto nacional, que conta com a 
articulação da Prefeitura de São Paulo, 
governo estadual e União.

Para receber a feira mundial foi pla-
nejado um novo complexo de even-
tos, o Centro de Exposições de São 
Paulo, projeto que deve ser erguido 
em Pirituba, bairro da zona noroeste 
da cidade. O empreendimento contará 
com uma área total de mais de 5 mi-
lhões de metros quadrados (leia mais 
na próxima página).

Renovação – As Expos costumam ge-
rar desenvolvimento e renovação para 
as cidades que as sediam. A revitali-
zação da zona portuária de Xangai foi 
um dos legados da Expo 2010. Lisboa 
também colecionou bons resultados da 

Expo 1998. A criação do Parque das 
Nações, na zona norte da capital portu-
guesa, propiciou novas áreas de lazer, 
projetos habitacionais e articulação do 
sistema de transportes.

O projeto do Complexo de Pirituba 
deve criar um novo polo de desenvol-
vimento na cidade. Ele será construído 
independentemente da realização da 
Expo 2020, visa a criar mais espaço 
para eventos, convenções e exposições 
na cidade de São Paulo e poderá ter um 
polo hoteleiro e um polo comercial de 

grande acessibilidade.
Além disso, no projeto da São Paulo 

Expo 2020, após o evento, as constru-
ções serão transformadas em institui-
ções de ensino, centros de pesquisa e 
desenvolvimento, escolas técnicas e 
locais de atendimento à saúde. O espa-
ço também será destinado a atividades 
de lazer, esporte e cultura. Os aparta-
mentos da Expo Village serão conver-
tidos em projetos de habitação social.

Mobilidade – No entorno do com-
plexo estão previstas melhorias para 
a criação de uma rede de transporte 
integrada para garantir acesso fácil. O 
local é atendido, atualmente, por duas 
estações de trens metropolitanos que 
serão conectadas à rede do metrô até 
2020. O trajeto da Linha 6-Laranja do 
metrô prevê uma estação no centro de 
convenções. A prefeitura também fará 
obras viárias no entorno do complexo.

Para visitantes de outras cidades, a 
área da Expo tem conexão direta com a 
Rodovia dos Bandeirantes e terá acesso 
pelo Trecho Norte do Rodoanel, ainda 
em construção. Quem já estiver em 
São Paulo poderá contar com linhas de 
ônibus que partirão de pontos estraté-
gicos da cidade com destino direto ao 
complexo. E os que optarem por ir em 
veículo próprio poderão contar com 
estacionamentos descentralizados.

Estrutura do evento – A feira mun-
dial está programada para começar em 
15 de maio de 2020 e terminar em 15 
de novembro do mesmo ano, com um 
público estimado de 30 milhões de 
pessoas, entre visitantes do Brasil e do 
exterior. A expectativa é que a Expo 
2020 receba a média de 166 mil visi-
tantes por dia. 

DESTAQUES DAS EXPOS

1851 Londres recebe a primeira 
Exposição Universal, que teve o projeto 
do Canal de Suez como destaque

1876 A Exposição foi realizada na 
Filadélfia, EUA, onde houve o lançamento 
do telefone e da máquina de escrever

1900 A apresentação de invenções 
como a escada rolante e o filme falado  
marcaram a Expo de Paris

1958 O Atomium, edifício de 103 
metros, foi construído para a Expo de 
Bruxelas e virou símbolo

1970 O design revolucionário foi o 
mote da Expo de Osaka, Japão: edifícios 
lembravam filmes de ficção científica

2010 A última Expo, em Xangai, 
China, recebeu 73 milhões de visitantes 
e contou com estande de São Paulo

São Paulo candidata-se a receber o terceiro maior evento do mundo e planeja a criação de 
um novo centro de convenções para ampliar a capacidade da cidade de sediar exposições
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cEntro DE EXposiÇÕEs no corAÇão DE rEsErvA vErDE
Local para convenções e eventos, 
shopping e hotel serão instalados 
em reserva natural de 5 milhões 
de metros quadrados 

U
ma área verde de 5 mi-
lhões de metros quadra-
dos em Pirituba, zona 
noroeste da cidade, foi 
a escolhida para rece-

ber um novo complexo de eventos, o 
Centro de Exposições de São Paulo. 
O empreendimento contará com área 
de exposição, shoppings, hotéis e lo-
cais para ofertar outros serviços. Será 
o maior centro de exposições e even-
tos da América Latina e sua constru-
ção não está vinculada à aprovação de 
São Paulo como sede da Expo 2020, já 
que atende à necessidade da capital de 
ampliar a oferta de áreas destinadas à 
realização de feiras e congressos.

A escolha da localização do cen-
tro, a 25 quilômetros do centro, tem 
o objetivo de criar um novo eixo de 

desenvolvimento na região que com-
preende os bairros de Anhanguera, 
Brasilândia, Casa Verde, Freguesia 
do Ó, Jaraguá, Perus, Pirituba e São 
Domingos, onde vive cerca de 1,3 mi-
lhão de pessoas. Os investimentos em 
infraestrutura e melhorias nos próxi-
mos anos vão beneficiar diretamente 
essa população, gerando desenvolvi-
mento econômico.

Entre os investimentos está a me-
lhoria da rede de transporte público 
e das vias de acesso ao complexo. A 
mobilidade foi o fator decisivo para a 
escolha do local, próximo da Rodovia 
dos Bandeirantes, do Rodoanel e das 
Marginais de Pinheiros e Tietê.

Com 160 mil metros quadrados de 
área útil, o espaço se tornará o maior 
local para eventos da América Latina. 
Para atender os moradores e visitantes 
do centro de convenções, um shopping 
e um novo hotel também estão previs-
tos. Uma das principais preocupações 
do projeto do Centro de Exposições de 

São Paulo foi preservar a reserva na-
tural localizada onde o centro de con-
venções será instalado. A circulação 
interna, durante o evento, será feita 
por rotas que passam pela área verde e 
que incluem passarelas elevadas e ca-
minhos ao longo de espelhos d’água.

Uma torre capaz de produzir ener-
gia solar e que também será equipada 
com geradores eólicos será instalada 
na área. A expectativa é que o sistema 
todo seja capaz de produzir 150 mega-
watt-hora (MWh) de energia limpa por 
ano, que será utilizada para abastecer 
parte das necessidades dos eventos.

A estrutura contará com um telefé-
rico e proporcionará uma visão pano-
râmica de todo o complexo. Após a 
realização da Expo 2020, a região será 
transformada em um parque público, 
e o teleférico que leva à plataforma de 
observação da torre será prolongado 
até o Pico do Jaraguá, o ponto mais alto 
da cidade. Sob a trajetória do teleféri-
co será criado um corredor verde. 0

Concepção do complexo  
de Pirituba, com a torre solar, 

a passarela para pedestres e a 
área de exposições ao fundod
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para entender são paulo

COMER EM 
SÃO PAULO

bares e 5 mil pizzarias 
estão espalhados pela 

cidade de São Paulo

15mil

é o custo médio de uma 
refeição no município 

de São Paulo

R$31

melhor restaurante do mundo, 
segundo a revista inglesa

Restaurant, é o paulistano D.O.M.

6º

N 
ada mais 
cosmopo-
lita que 
a gastro-
nomia de 

São Paulo. A cidade conta 
com 12,5 mil restaurantes 
que servem mais de 52 va-
riedades da culinária inter-
nacional, da cozinha fran-
cesa à tailandesa, passando 
por especialidades como 
italiana e árabe, além de 
250 restaurantes que ser-
vem comida japonesa. 
Além disso, os visitantes 
podem saborear as varie-
dades da gastronomia bra-
sileira, desde uma das 500 
churrascarias da cidade até 
a cozinha mineira e baia-
na, entre outras. Para quem 
quer fi car em casa, a cidade 
conta com 2 mil serviços 
de entrega em domicílio.



prato do restaurante rothko, no bairro de pinheiros, em são paulo



agenda

www.analise.comSão Paulo ouTlooK150

AGENDA

Grandes 

paulistanos
São Paulo já está ha-

bituada a receber 
grandes eventos e 

tem estrutura suficiente 
para atender todos os  
tipos de visitante, seja os 
que chegam em busca de 
atividades culturais,  
esportivas ou de negócios. 
A São Paulo Fashion We-
ek, Bienal do Livro, Cam-
pus Party e a Virada Cul-
tural são alguns dos des-
taques da programação 
paulistana. Nas páginas 
a seguir, confira 36 entre 
os mais relevantes even-
tos que ocorrem na capi-
tal paulista e uma agen-
da especial para a Co-
pa do Mundo em 2014.

Janeiro

Couromoda
www.couromoda.com
Feira Internacional de Calçados, Artigos 
Esportivos e Artefatos de Couro. 
Conta com mais de mil expositores e 
importadores de 63 países.

público 80 mil
periodicidade anual

WorLd BIKE Tour
www.worldbiketour.net
Desde 2009, o evento reúne, nos 
aniversários da cidade, cerca de 8 mil 
ciclistas, que percorrem 10 quilômetros.

público 8 mil
periodicidade anual

Fevereiro

CarnavaL
carnaval.spturis.com.br
A maior festa popular de São Paulo 
acontece desde 1935 na cidade. Mais 
de 30 escolas de samba desfilam no 
Sambódromo do Anhembi e disputam o 
prêmio pela melhor apresentação.

público 110 mil
periodicidade anual

EvEnTos
osEsP
www.osesp.art.br
Desde 2000, a Orquestra Sinfônica 
do Estado realiza temporadas entre 
fevereiro e dezembro, com concertos a 
preços populares e ensaios abertos.

público 120 mil
periodicidade anual

Março

são PauLo fashIon WEEK
www.ffw.com.br
A semana de moda está entre as mais 
importantes do mundo, ao lado de 
Londres, Milão, Nova York e Paris. Ocorre 
duas vezes por ano, em março e outubro. 
Em 2014, será realizada a 37ª edição.

público 100 mil
periodicidade Bianual (março e outubro)
 
Abril

É Tudo vErdadE
www.etudoverdade.com.br
Festival internacional de documentários 
que premia longas e curtas-metragens e 
chega a sua 19ª edição em 2014.

público 40 mil
periodicidade anual
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CamPus ParTY 
www.campus-party.com.br

Reúne usuários, empresas 
e membros da administra-
ção pública para a troca de 
conhecimentos e ativida-
des relacionadas a novas 
tecnologias. Em 2014, terá 
sua 7ª edição na cidade.

público 170 mil

periodicidade anual

Data Janeiro
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oO ex-astronauta americano 

Buzz Aldrin, o segundo 
homem a andar na lua, 
durante palestra na Campus 
Party 2013 em São Paulo
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Maio

hosPITaLar
www.hospitalar.com
Reúne produtos, serviços e tecnologias 
para unidades de saúde. São 1.250 
expositores, 74 países visitantes, que 
geram 6 bilhões de reais em 4 dias de 
evento. Em 2014, será a 21ª edição.

público 90 mil
periodicidade anual

advEnTurE sPorTs faIr
www.adventuresportsfair.com.br
É o mais importante evento de esportes 
e turismo de aventura da América Latina. 
Reúne as principais marcas e destinos do 
mercado. A 16ª edição será em 2014.

público 60 mil
periodicidade anual

fÓrmuLa 1
www.gpbrasil.com

Em 2014, o Grande Prêmio 
Brasil de Fórmula 1 com-
pletará 43 anos no país 
e 33 na capital paulista. 
A corrida de Interlagos já 
foi palco de momentos 
históricos do automobilis-
mo esportivo mundial.

público 130 mil

periodicidade anual

Data novembro

dIa do dEsafIo
www.sescsp.org.br/diadodesafio
O evento reúne pessoas de toda a capital 
para atividades físicas e competições 
nas unidades do Sesc. O Dia do Desafio 
completou 18 anos em 2013.

público 3,2 milhões
periodicidade anual

Casa Cor são PauLo
www.casacor.com.br
É o segundo maior evento de 
arquitetura e decoração do mundo, 
atrás apenas do Salão de Milão. 
Fundada em São Paulo, a mostra 
agora conta com 24 franquias, sendo 
19 nacionais e quatro internacionais. 
Em 2014, completará 28 edições.

público 197 mil
periodicidade anual
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vIrada CuLTuraL 
www.viradacultural.org 
O evento traz, desde 2005, 24 horas ininterruptas com mais de mil atividades culturais 
gratuitas. As apresentações acontecem em palcos, teatros e centros culturais. Em 2014, 
será realizada a 10ª edição.

público 4 milhões • periodicidade anual • Data Maio
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ExPo CIEE
www.ciee.org.br
Feira que oferece vagas de estágio e de 
trainee. O evento anual reúne estudantes, 
empresas e instituições de ensino  
de todo o país. Em 2014, o evento 
realiza sua 17ª edição e vai contar com a 
participação de mais de 70 expositores, 
entre eles a Universidade de São Paulo e 
Universidade Estadual Paulista (Unesp)

público 65 mil
periodicidade anual

Junho

fIsPaL TECnoLogIa
www.fispaltecnologia.com.br
Maior feira do setor de embalagens, 
processos e logística para as 
indústrias de alimentos e bebidas da 
América Latina. O evento, que terá a 
30ª edição em 2014, traz novidades e 
tendências.

público 65 mil
periodicidade anual

aBf franChIsIng ExPo
www.abfexpo.com.br
Considerada a maior feira de franquias 
da América Latina, apresenta para 
negócios 470 expositores e coexpositores 
de diversos segmentos do mercado. 
Além disso, os organizadores preparam 
palestras e cursos para atualizar os 
participantes. Em 2014, o evento vai 
completar 23 edições.

público 63 mil
periodicidade anual
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CoPa do 
mundo 2014 
www.copa2014.gov.br

São Paulo foi escolhida 
para receber a cerimônia de 
abertura da Copa do Mundo 
2014 e o jogo inicial na Arena 
Corinthians. Será a primei-
ra participação da seleção 
brasileira na competição.

público 1,2 milhão (estimado)

Data Junho de 2014

Data Jogos

Primeira fase

12/06
1º Jogo

Grupo A

Brasil X A2

19/06
23º jogo

Grupo D

D1 X D3

23/06
36º jogo

Grupo B

B2 X B3

26/06
47º jogo

Grupo H

H1 X H4

Oitavas de fi nal

01/07
55º jogo

1º do grupo F X 2º do grupo E

Semifi nal

09/07
62º jogo

Vencedor do 
jogo 59

X
Vencedor do 

jogo 60
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CongrEsso da fIfa
pt.fifa.com
Além de São Paulo ter sido escolhida para ser o palco da 
primeira partida da Copa do Mundo 2014, a cidade também 
sediará o 64º Congresso da Fifa, que acontecerá antes do jogo 
de abertura da competição, nos dias 10 e 11 de junho, e reunirá 
representantes das 209 federações da comunidade do futebol 
de todo o mundo.

público 1,5 mil (estimado)
Data Junho de 2014

fan fEsT
www.copa2014.sp.gov.br
Festa oficial da Fifa, a Fan Fest, também conhecida como 
festa do torcedor, acontecerá em todas as 12 cidades-sedes 
durante a transmissão dos 64 jogos da Copa do Mundo 2014. 
As imagens serão geradas nos telões, em espaços com 
capacidade mínima para 20 mil pessoas. Em São Paulo, a festa 
será no Vale do Anhangabaú.

público 20 mil (estimado)
Data Junho/Julho de 2014
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Em sentido horário: Palmeiras e 
Corinthians jogam no estádio do 
Pacaembu; evento “Concentra” 
no Vale do Anhangabaú; 
e o sorteio das chaves da 
Copa das Confederações 
realizado em São Paulo
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vIrada 
susTEnTÁvEL 
www.viradasustentavel.com

Evento para promover 
práticas ambientalmente 
conscientes. Na sua terceira 
edição, em 2013, contou 
com 600 atividades culturais 
e educativas, distribuídas em 
150 espaços pela capital.

público 750 mil

periodicidade anual

Data Junho
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BIEnaL do LIvro 
www.bienaldolivrosp.com.br

Terceiro maior evento editorial do mundo, atrás apenas da Feira do Livro de Frankfurt e da Feira 
Internacional do Livro de Turim. Oferece livros e programação cultural. Em 2015, completará 24 
edições.

público 750 mil • periodicidade Bienal • Data agosto

Parada do orguLho LgBT
www.paradasp.org.br
Desde 1997, a cidade sedia a Parada 
do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Transexuais e Transgêneros), 
considerado o maior evento do gênero 
no mundo. A parada traz milhares de 
visitantes para a cidade. Realizado na 
Avenida Paulista, 2014 terá a 18ª edição

público 3,3 milhões
periodicidade anual

Julho

franCaL
www.feirafrancal.com.br
A Feira Internacional da Moda em 
Calçados e Acessórios conta com mais de 
mil expositores, que trazem lançamentos 
de sapatos de todos os gêneros, bolsas e 
acessórios. Terá sua 46ª edição em 2014.

público 60 mil
periodicidade anual

saLão do TurIsmo
www.salao.turismo.gov.br
Apresenta as opções do turismo 
brasileiro para quem quer viajar ou  
fechar negócios. Destinos do país, 
hotéis e outros integrantes do setor 
aproveitam para fazer negócios. O evento 
é promovido pelo Ministério do Turismo. A 
feira completará sua 9ª edição em 2014.

público 115 mil
periodicidade anual
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Agosto

anIma mundI
www.animamundi.com.br
O Festival Internacional de Animação 
aborda linguagens e técnicas variadas. 
Exibe filmes de todos os continentes e 
oferece oficinas e workshops. Terá sua 
22ª edição em 2014.

público 100 mil
periodicidade anual

Setembro

BEauTY faIr
www.beautyfair.com.br
É o terceiro maior evento de beleza, 
saúde e bem-estar do mundo. Atende 
toda a cadeia produtiva do segmento. Em 
2014, chegará à sua 10ª edição.

público 138 mil
periodicidade anual

EquIPoTEL
www.equipotel.com.br
Voltada para os setores de hotelaria, 
gastronomia e turismo, é a maior feira de 
seu tipo na América Latina. Reúne mais 
de 1,4 mil empresas em 683 estandes. 
Completará 52 edições em 2014.

público 50 mil
periodicidade anual

BIEnaL dE arTE dE são PauLo
www.bienal.org.br
A exposição internacional de arte chega à 
31ª edição em 2014. Até 2011, contou com 
a participação de 13 mil artistas e quase 7 
milhões de visitantes. 

público 530 mil
periodicidade Bienal

Outubro

saLão do auTomÓvEL 
www.salaodoautomovel.com.br
É a maior feira da indústria automotiva 
da América Latina. O evento alcançará 
a 28ª edição em 2014, com mais de 100 
expositores, apresentando novidades em 
modelos e carros-conceito.

público 750 mil
periodicidade Bienal

‘

mosTra InTErnaCIonaL dE 
CInEma dE são PauLo
www.mostra.org 
Apresenta um panorama da produção 
mundial de cinema, durante duas 
semanas, com 300 filmes. Os 
filmes são apresentados em 22 
salas de exibição espalhadas pela 
capital paulista. Em 2014, terá sua 
38ª edição realizada na cidade. 

público 20 mil
periodicidade anual 
 

fEnaTran
www.fenatran.com.br
O principal evento brasileiro do setor de 
transportes ferroviários e um dos cinco 
maiores do mundo na área de produtos 
e serviços para os setores de transporte 
urbano, de cargas e de logística, além 
de equipamentos de segurança e de 
rastreamento. São, em média, 365 
expositores de 15 países. A 21ª edição 
será realizada em 2014. 

público 57 mil
periodicidade Bianual
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saLão duas rodas
www.salaoduasrodas.com.br
Mais de 400 expositores e fabricantes 
apresentam as novidades de 
motocicletas, bicicletas, triciclos e 
quadriciclos. Também participam 
expositores de acessórios e de 
equipamentos. O público conta  
com exibições e shows durante a 
realização da feira. Completará 
13 edições em 2014.

público 250 mil
periodicidade Bienal

maraTona dE são PauLo 
www.maratonadesaopaulo.com.br 

Com percurso de 42 quilômetros, a corrida reúne cerca 
de 20 mil atletas, todo ano, desde 1995. Tem sua larga-
da na Ponte Estaiada Octávio Frias de Oliveira e chegada 
no Parque do Ibirapuera. Em 2014, terá sua 20ª edição.

público 20 mil • periodicidade anual • Data outubro
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rÉvEILLon na 
PauLIsTa 
www.reveillonnapaulista.
com.br

A virada do ano é co-
memorada com uma 
grande festa na Avenida 
Paulista, cartão-postal 
da cidade, com shows 
musicais e queima de 
fogos de artifício. De 
2013 para 2014, será 
realizada a 17ª edição.

público 2,4 milhões

periodicidade anual

Data Dezembro

Novembro

ong BrasIL 
www.ongbrasil.com.br
Evento sem fins lucrativos que tem 
por objetivo apresentar as melhores 
práticas sociais. Em 2012, sua quarta 
edição trouxe uma vitrine brasileira do 
Terceiro Setor, de responsabilidade 
social empresarial e de políticas públicas. 
São mais de 150 palestras e workshops 
simultâneos em três dias de evento, com 
a participação de 500 ONGs, fundações e 
entidades públicas e privadas.

público 10 mil
periodicidade anual

Dezembro

são sILvEsTrE
www.saosilvestre.com.br
Corrida de rua mais famosa do país. 
Realizada no último dia do ano, tem 15 
quilômetros: sai do Masp, na Avenida 
Paulista, passa pelo centro velho da 
cidade e tem chegada na própria avenida. 
Conta com 21 mil atletas inscritos. Em 
2014, realizará sua 90ª edição.

público 2,4 milhões
periodicidade anual
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