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O Brasil como Pólo Internacional de 
Investimentos e Negócios 
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São Paulo Convention & Visitors Bureau 
  

 Fundação 25 de Janeiro    
  

Entidade estadual, mantida pela  
iniciativa privada.  

 

Captação  

e apoio na geração e incremento de eventos para  
    aumentar o fluxo de visitantes. 

 

 Capacitação para  

 melhor receber seus visitantes.  
  

Comunicação e promoção para o  

desenvolvimento do destino. 
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CAPTAÇÃO  
NACIONAL 

CAPTAÇÃO 
INTERNACIONAL 

RELACIONAMENTO 
ASSOCIADOS 

RELACIONAMENTO 
MERCADO 

COMUNICAÇÃO ADM FINANCEIRO 

DIRETOR 
SUPERINTENDENTE 

DIRETORIA EXECUTIVA 
 ELEITA PELOS 600  ASSOCIADOS 

1 PRESIDENTE . 9 VICE PRESIDENTES 

CONSELHO 
CURADOR/FISCAL 

33 ENTIDADES  ELEGEM  5 MEMBROS DIRETORIA 

CURADORIA  DAS FUNDAÇÕES DO  ESTADO SP 
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12.500 restaurantes 

52 tipos de culinária 

500 churrascarias 

250 restaurantes japoneses 

15.000 bares 

 3.200  padarias 

1.500  pizzarias 

GASTRONOMIA EM 
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160 teatros 

90  museus 

59  ruas de comércio especializado 

260 salas de cinema 

39  centros culturais 

184  casas noturnas 

54  parques e áreas verdes 

80  Shopping Centers 

69  clubes desportivos 

12  clubes de golfe 

05  parques temáticos 
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Com as riquezas que produz 
anualmente – equivalentes a 
US$ 102,4 bilhões – a capital 
paulista poderia ser o 47º 
país mais rico do mundo. 
 
 

  

Seu PIB equivale a 2,5 vezes 
o da Região Norte e a 94% 
do PIB do Nordeste, além de 
movimentar mais riquezas 
que 22 estados norte-
americanos.  
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10 centrais de atendimento ao turista 

9 cine-clubes 

07 casas de espetáculos 

07 estádios de futebol 

10 ciclovias 

 02 iates clubes 

1000 academias de ginástica 

Shows: Eric Clapton, Iron Maden, Pearl 

Jam, Simply Red, U2, Alanis Morrissete, 

Madonna e Elton John 

SÃO PAULO – POR CAETANO VELOSO 
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Polo internacional de  
investimentos  e negócios é uma  

 
   Porta  
            que  leva a dois caminhos  

  

OPORTUNIDADE 
 

ou 
  

OPORTUNISMO  
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 Brasil é um mundo de  

oportunidades 
 
 

 
 
E o Brasil e o mundo  
      se encontram  aqui 
 
 

NEGÓCIOS, TURISMO E EVENTOS 
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ic 

2010 – 24º.  75 eventos                
 
2009 – 18º.   79 eventos 
 
2008 -  12° -  75 eventos 
 
2007 -  23° -  61 eventos 
 
2006 -  18° - 54 eventos 
 
2005 -  37° - 29 eventos 
 

2001 -  83º.  09 eventos 
 
 

Países :    Brasil         Top 10 
 
Cidades :  São Paulo  Top 25 
  

ICCA International Congress 
and Convention Association  
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Feiras comerciais 140 das170   
 

2.000 eventos cadastrados  
 

no site visitesaopaulo.com  
 

Congressos, Seminários,  
 

Eventos esportivos  
 

Eventos  corporativos e  
associativos 

 
Formula1 e Indy 

 
 Saúde 17 hospitais certificado 

 
s .. 
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Cidade Criativa  
 
na moda,  
nas artes, 
no design,  
nos mega shows 
 

 
 

Economias criativas 
 

Atrai cada vez mais o turista que não quer somente viajar, e 
sim, ter experiências memoráveis e aproveitar ao máximo o que 

o destino pode lhe oferecer.  

  
Indústria criativa 
Desenvolvimento na própria região onde o profissional mora. 
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São Paulo :  9  milhões de visitantes em 2005 para  
11,7 milhões  em 2010. 

(1,6 milhões de estrangeiros ) 
 

R$ 9,6 bilhões volume de negócios 
 

De 2009 para 2010, a taxa ocupação  
hoteleira  subiu  

11,7% media anual de 68,5 
 

Arrecadação do ISS 
 R$ 158,4 milhões 2010 
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Em público total 
 

Virada Cultural – 4 milhões  
Parada GLBT –4 milhões 

Parada para Jesus – 4 milhões   
Réveillon Paulista – 2,4 milhões 

Em número de turistas 
 

Parada GLBT – 403 mil 
Virada Cultural – 328 mil  
Bienal do Livro – 290 mil 

Salão do Automóvel – 200 mil 
Bienal de Internac. Arte 107 mil 
Réveillon na Paulista – 100 mil 

* Estimativa dos organizadores e da SPTuris. 
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PARTICIPANTES DE EVENTOS  EM SÃO PAULO COMPARADO A POPULAÇÃO DAS OUTRAS CIDADES  
 base 2010 
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O  
mundo  
esta  
de 
olho  
no  
Brasil 

FUSÕES, AQUISIÇÕES, INVESTIMENTOS, COPA, OLIMPIADAS,  

http://www.visitesaopaulo.com/


tsando@visitesaopaulo.com 

RECEPTIVO 
 

Uma politica 
visando receber 
bem o visitante 

 
Transporte 

Ônibus  x hotéis   
Vans X Taxis 

Uma cidade é boa  
para o visitante  
quando é boa  

para  o morador.  
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São Paulo recebe 70% dos voos internacionais  
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14 dos 20 maiores aeroportos do 
Brasil estão operando acima da 

capacidade e uma das consequências 
é sentida pelo passageiro na hora de 

estacionar. Em Congonhas, faltou 
vaga até para os visitantes de uma 

feira que discute a infraestrutura nos 
aeroportos 
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mão de obra qualificada 
  base 
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Oportunidade única para os próximos 50 anos  no 
calendário de eventos no Brasil, como a  

COPA DO MUNDO e as OLIMPÍADAS, 
   

 5 bilhões de pessoas de  
vendo, ouvindo e falando  

do Brasil !     
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 12.605 UH com inauguração prevista até 2015,  
nas cidades-sede.   

 
 Salvador (902), Rio de Janeiro (625),  
Natal (539) e Belo Horizonte (400). 

  
 A expansão é reduzida da oferta devido: 

 
• Altos preços de terreno  

 
• Competição com empreendimentos imobiliários 

residenciais e comerciais   
 

• Diárias médias ainda em processo de 
recuperação, não atraindo investidores. 
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Para a entrada de novos investidores 

grandes ou pulverizados   
  

Necessidade de Politicas Públicas  
 

Incentivos fiscais 
  

Estimulo na lei de uso e ocupação do solo 
 

Agilidade liberação alvará de funcionamento 
. 
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O que acontece destino que RECEBE megaeventos  
 
• INCREMENTO  SÓCIO ECONÔMICO 

 
• ENTRETENIMENTO  

 
• IMAGEM INTERNACIONAL 

 
  

o que acontece  DEPOIS   
 

Pessoas altamente qualificada nos mais 
diferentes segmentos 

 
Destinos estruturados para receber  

melhor seus visitantes 
 

MAIS  MEGAEVENTOS, 
MAIS INCREMENTO, 
MAIS NEGÓCIOS, 
MAIS DESENVOLVIMENTO URBANO 

http://www.visitesaopaulo.com/


tsando@visitesaopaulo.com 

EXPECTATIVA 
 

Iniciativa privada 
 

Oportunidades de negócios e de investimentos 
diante da magnitude dos números de eventos 

 
Setor público  

 
Planejamento estratégico eficiente e perene 

Coerente com a realidade 
Legado para a população 
Desenvolvimento urbano 
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Turismo é o prazer 
 em servir  

e de ser servido 
 
  

As características de um  
bom anfitrião não se aprende.  

Exerce naturalmente. 
 

 Alegria, boa-vontade,  
espírito de servir.    

Ter pré-disposição em 
 servir bem.  

 
Para o visitante estrangeiro  

que deixa o país,  
o que mais lhe agrada é o  

 Povo Brasileiro 
EMBRATUR 
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O oportunista 
Bola murcha 
 fica com a  

bola quadrada 
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PARA O EMPREENDEDOR,  
O BRASIL É A BOLA DE VEZ 

E INVESTIR EM SÃO PAULO 
É TUDO DE BOM ! 
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Apresentação: 
 
 

www.visitesaopaulo.com/apresentacao/sebrae.pdf 
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