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SP 27 julho 2021A RETOMADA DO TURISMO E SUAS OPORTUNIDADES 



Entidade estadual  Mantida pela iniciativa privada e sem fins lucrativos

- Ampliar o volume de negócios 
- Ampliar o mercado de consumo na cidade, por meio da atividade turística, 

negócios  e eventos 
- Apoio a melhoria dos serviços e atendimento aos visitantes.

AUMENTAR O FLUXO DE VISITANTES DO DESTINO:
- CAPTAÇÃO DE EVENTOS
- CAPACITAÇÃO 
- COMUNICAÇÃO 













Entidades do Conselho Curador

ABAV/SP – Associação Brasileira de Agências de Viagens de São 
Paulo
ABBTUR – Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo
ABEOC – Associação Brasileira de Empresas de Eventos Estadual 
São Paulo
ABIH/SP – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo
ABLA – Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis
ABRACORP – Associação Brasileira de Agências de Viagens 
Corporativas
ABRAJET/SP – Assoc. Brasileira de Jornalistas de Turismo
ABRASEL/SP – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
ACSP – Associação Comercial de São Paulo
ALSCEL – Associação dos Lojistas do Shopping Center Eldorado
APIC – Associação Profissional de Intérpretes e Conferência
APP – Associação dos Profissionais de Propaganda
APRECESP – Associação das Prefeituras das Cidades Estância do 
Estado de São Paulo
AVIESP – Associação das Agências de Viagens Independentes do 
Interior do Estado de São Paulo
Braztoa – Associação Brasileira das Operadoras de Turismo
Câmara dos Dirigentes Lojistas do Shopping Iguatemi

Centro do Comércio do Estado de São Paulo
Embratur – Instituto Brasileiro de Turismo
Federação do Comércio do Estado de São Paulo
FOHB – Forúm de Operadores Hoteleiros do Brasil
Gol – Linhas Aéreas Inteligentes
Grupo Doria
Associação dos Lojistas do Morumbi Shopping
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
Prefeitura Municipal de Guarujá
Rede Globo de Televisão
Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Turismo da Cidade de São 
Paulo
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo
Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
SINDETUR – Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de São 
Paulo
SINDILOJAS – SP Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo
SINHORES-SP – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 
de São Paulo
TAM Linhas Aéreas
Transfretur – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros 
por Fretamento e para Turismo de São Paulo e Região
UBRAFE – União Brasileira dos Promotores de Feiras



- 37 anos de existência
- Primeiro Convention & Visitors 

Bureau da América do Sul
- 700 associados



- Fonte de recursos: mensalidade e 
e room tax facultativo 
(contribuição paga pelos hóspedes 
por diária em hotéis associados).



Captação de eventos

- Novos eventos, nacionais e 
internacionais, para São Paulo 
que incrementam a economia 
do destino e geram 
oportunidades de negócios







A Academia Visite São Paulo é um programa de treinamentos e
palestras direcionados a profissionais que atuam direta ou
indiretamente no atendimento aos visitantes de São Paulo e já
capacitou mais de 10.000 profissionais. Policiais militares, agentes de
trânsito, taxistas, frentistas e recepcionistas de hotéis são parte dos
setores já treinados.

Cada módulo apresenta uma visão diferenciada, abordando temas
que vão de pontos turísticos, a marketing, segurança, atrativos, entre
outros, permitindo qualificar os profissionais envolvidos com a
prática de bem receber.

É uma iniciativa que visa contribuir com o desenvolvimento
quantitativo e qualitativo do turismo da cidade de São Paulo e das
cidades associadas, oferecendo oportunidades de melhoria da
prestação de serviços ao visitante por meio de capacitação de
profissionais importantes para a atividade.

A marca registrada de São Paulo é ser acolhedora aos seus visitantes.
E a Academia Visite São Paulo é uma ação fundamental de
preparação para um atendimento cada vez mais qualificado.





Capacitação

- Cursos e treinamentos para 
profissionais do bem receber.

- Na foto, Capacitação dos 
agentes de trânsito da CET.



Bem Receber - Taxistas de São Paulo



Gastronomia em SP



Hábitos e cultura do público árabe



HOSPITALIDADE Hóspede Feliz



O Receptivo em SP



Serviços e Atendimento em SP



Treinamento LGBT 
Sensibilizando Para 

Diversidade  



Treinamento Room Tax Rede BHG

FATEC – Palestra: “SPCVB: Eventos, Viagens e Destinos”Treinamento FOHB “Business Model Canvas by Aqua”



Capacitações online e parcerias



Outros módulos



Outros módulos



Serviços e Atendimento em SP





No princípio Deus 
criou o céu e a 

terra......  









































































































































Depois da pandemia 
e com todos vacinados

COM A TECNOLOGIA E 
NOVOS HABITOS 

















gera pagamento de impostos 
para o destino e a 

tecnologia 
Aproxima as pessoas

















































contribui para 





Gestores Públicos 
Empresários e profissionais do setor de turismo  













Uma breve viagem no tempo…



Vamos voltar ao ano de 1918



Em apenas dois anos a Grande Gripe

contaminou 1/4 da população mundial



65% dos brasileiros foram contaminados



Na época, a população do Brasil 

era de 30 milhões de pessoas



O sistema de saúde entrou em colapso



Os sintomas eram graves e não havia cura



Era arriscado cuidar dos doentes



os profissionais da saúde 

fizeram tudo o que podiam

Mas mesmo assim



As únicas medidas
contra aquele vírus eram 
o uso de máscaras e o 
distanciamento social





Em todo mundo as pessoas mudaram suas rotinas



Com medo de contrair a doença…



…e de perder seus entes queridos



Mesmo assim 35 mil brasileiros
morreram em questão de meses



Causando o colapso do sistema funerário



de 20 a 100 milhões de pessoas 

ao redor do mundo 

A estimativa é que essa gripe matou



Mas enquanto as manchetes dos 
jornais eram essas 
em outubro de 1918





Em março de 1919
as notícias foram essas:





Aquele ficou conhecido como

o melhor carnaval da história



Foi uma grande festa de celebração da vida



Após tanta tristeza e sofrimento

a única solução foi forçar a alegria 



O carnaval é uma festa que

tenta ser alegre para os tristes

Carlos Heitor Cony



A História nos mostra que 
após uma pandemia há sempre 
uma fase de muita euforia



Vemos isso acontecer como parte natural de 
alguns processos de luto



E o que é o luto senão o amor persistindo?

Foto: freepik/mindandi



Esse sentimento nos leva a dar mais valor à vida

Foto: freepik/irachard



Podendo renovar nossa vontade de viver

Foto: freepik/yanalya



Aconteceu assim também
após a Peste Negra



Resultando numa aceleração

do Movimento Renascentista



criativa de valorização

do humano e da natureza

Uma fase extremamente



…e principalmente do contato
.
.



Depois de tanto tempo de

isolamento e distanciamento

Foto: freepik/karlyukav



Vamos todos precisar de

convívio e aproximação

Foto: freepik



Daremos mais valor aos vínculos

Foto: freepik/lookstudio



Valorizando tudo aquilo

a que fomos privados 

Foto: freepik/wirestock



o olho no olho

Foto: freepik



os abraços

Foto: freepik/wayhomestudio



os apertos de mão

Foto: freepik/master1305



os beijos no rosto

Foto: freepik



e principalmente os sorrisos

Foto: freepik/nakaridore

..



O que estamos vivendo hoje

é muito triste e trágico

Foto: freepik/wirestock



E assim como em outras pandemias

precisamos agora das máscaras

e do distanciamento social

Foto: freepik



Mas nossa ciência e medicina

é bem mais avançada hoje

Foto: freepik/pressfoto



Já temos a vacina!

Foto: freepik/jcomp



A única solução para acabar com a pandemia

Foto: freepik



E assim que todos forem vacinados…



"Nada do que foi será de novo

do jeito que já foi um dia”



Não teremos uma retomada



Teremos um Renascimento!



Um momento histórico que será 
marcado pela inovação, pela renovação 
e pela disrupção



Não vamos voltar para o passado



Teremos a oportunidade de dar um 
salto para o futuro

.



Convido vocês a viajarem comigo agora 
para uma possibilidade 
de futuro bem próximo



Imaginem o que acontecerá se 
estivermos todos vacinados até 
dezembro deste ano:



Teremos o maior Réveillon 

de todos os tempos

Foto: freepik/wirestock



Poderemos começar 2022

respirando aliviados

Foto: freepik/jcomp



Sair de casa e aproveitar a cidade

Foto: freepik/nensuria



Aglomerar a vontade o ano todo

Foto: freepik/master1305



Imaginem todos os almoços em família

Foto: freepik/tirachardz



Todos os jantares com os amigos

Foto: freepik/senivpetro



Todos os happy hours com os colegas

Foto: freepik



Todos os momentos em casal…

Foto: freepik/drobotdean



Além de tudo isso…



2022 será um ano bem simbólico 



Teremos o Centenário da 

Semana de Arte Moderna de 1922



Um movimento artístico que 

marcou o início de uma nova era 



E agora não será diferente



Depois de tanto tempo em casa

Foto: freepik/drobotdean



Voltaremos a visitar museus

Foto: freepik/bearfotos



Frequentaremos exposições

Foto: freepil/rawpixel.com



Imaginem quantos filmes

assistiremos nos cinemas

Foto: freepik



Quantas peças de teatro

Foto: freepik/standret



Quantos shows

Foto: freepik/wirestock



Quantas festas

Foto: freepik/gpointstudio



E por falar em festa…

Foto: freepik



carnaval da história

Viveremos juntos o maior

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil



Uma grande festa de

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

celebração da vida



Celebraremos também

os aniversários de quem amamos

Foto: freepik/gpointstudio



Teremos muitos casamentos

Foto: freepik/freepic.diller



Novos bebês vão nascer…

Foto: freepik/senivpetro



…e farão parte das nossas vidas

Foto: freepik/bearfotos



Nossas crianças poderão

brincar livremente

Foto: freepik/master1305



Socializar com os amigos

Foto: freepik/gpointstudio



Poderão ser crianças e se divertirem

Foto: freepik/gpointstudio



Imaginem as risadas

Foto: freepik/pressfoto



E todos os momentos bons que viveremos 

Foto: freepik/pressfoto



Construiremos boas novas memórias

Foto: freepik/halayalex



Será também o bicentenário

da Independência do Brasil



projetos para o futuro do país

No mesmo ano em que debateremos

Foto: freepik/macrovector



Celebrando juntos a nossa

democracia nas urnas

Foto: José Cruz/Agência Brasil



E logo após as eleições…



Teremos a Copa do Mundo

Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil



Momento de unir todo o país em uma só torcida

FotoRovena Rosa/Agência Brasil



Imaginem a festa se nos

tornarmos hexacampeões

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil



E logo depois…



Foto: freepik

Teremos o Natal com nossas famílias



Foto: freepik/rawpixel.com

Num ano que teremos dado 

mais valor ainda aos laços familiares



E terminaremos 2022

celebrando um ano memorável

Foto: freepik/prostooleh



Mas para além de todas essas boas 
memórias que colecionaremos…



Tem mais uma coisa que será essencial no 
mundo pós-pandemia:



Viajar

Foto: freepik



Seja para perto

Foto: freepik/jcomp



Ou para longe 

Foto: freepik



Sozinho  

Foto: freepik/prostooleh



Em família

Foto: freepik/prostooleh



Ou a dois

Foto: freepik/lookstudio



Para praias

Foto: freepik/pressfoto



Montanhas

Foto: freepik/standret



Ou cidades

Foto: freepik/lookstudio



Para nos divertir

Foto: freepik/senivpetro



Para relaxar

Foto: freepik/kroshka__nastya



Ou nos aventurar

Foto: freepik/master1305



O setor do turismo viverá seu melhor 
momento da História



Depois de tanto tempo em casa
as pessoas vão querer viajar



As pessoas vão precisar viajar



Seremos todos tomados por um 
forte desejo de explorar e 
redescobrir o mundo



E não apenas a lazer



Depois de tanto tempo em homeoffice

e de vídeo conferências

Foto: freepik/senivpetro



Vamos ansiar por contato humano

também no mundo do trabalho

Foto: freepik/karlyukav



Vamos voltar a ter contato com nossas equipes

Foto: freepik/senivpetro



Colaborar juntos numa mesma mesa

Foto: freepik/rawpixel.com



Fazer apresentações olhando nos olhos

Foto: freepik



Selar negócios com apertos de mãos

Foto: freepik/katemangostar



E voltar a viajar a trabalho

Foto: freepik/rawpixel.com



Frequentaremos congressos e seminários

Foto: wavebreakmedia_micro



Voltaremos a participar de feiras 

Foto: WTM Latin America



Workshops e cursos

Foto: freepik/master1305



Exposições e eventos de lançamento

Foto: André Stefano



Tanto o turismo de lazer como o 
de negócios viverão uma 
renascença



Durante uma pandemia somos 
naturalmente um dos setores mais 
afetados



Mas no pós-pandemia seremos o setor 
que mais vai prosperar



Somos uma indústria toda baseada 
no contato humano



E estaremos em uma fase histórica 
onde isso será muito precioso e 
valioso



O setor de turismo e eventos será um dos 
motores econômicos e afetivos dessa era 
pós-pandemia



Nossa hospitalidade dará

as boas vindas para todos

Foto: freepik/katemangostar



Com nosso sorriso nos aeroportos

Foto: freepik/wavebreakmedia_micro



Nos meios de transporte

Foto: freepi/kpressfoto



Com nosso acolhimento 

nos meios de hospedagem

Foto: freepik/drobotdean



Com nossa alegria e simpatia

Foto: freepik/peoplecreations



Nos centros de convenções e eventos

Foto: André Stefano



Nos bares

Foto: freepik/wavebreakmedia_micro



Nos restaurantes

Foto: freepik/peoplecreations



Nos shoppings centers

Foto: freepik



No comércio de rua

Foto: freepik/pch.vector



O turismo dirá com uma só voz:



"Sejam todos bem vindos 
a um novo mundo!”



Somos a indústria da criação de 
boas memórias 



E assim que a pandemia acabar
estaremos presentes na vida das 
pessoas



Fazendo o que fazemos de melhor: Criando 
momentos inesquecíveis 



Com tudo que está acontecendo no 
presente, estamos precisando de 
perspectivas positivas de futuro



Precisamos de esperança e da expectativa 
de um futuro bom



Caso contrário ficaremos presos na 
impotência e na paralisia do pessimismo e 
do desânimo 



Saber que depois de toda pandemia o 
mundo foi tomado por uma forte pulsão 
de vida…



…pode nos dar o entusiasmo necessário
para nos prepararmos para essa fase que 
está por vir



Vamos espalhar juntos essa visão de futuro



Agora é o melhor momento 
para o mercado de turismo,  
de negócios e eventos... 



negociar os melhores preços, 
pesquisar espaços e disponibilidade 
de agenda  
para os próximos anos

para programar uma viagem, 



E os profissionais dos  
CONVENTIONS  e dos VISITORS BUREAUS 

estão à disposição em todo Brasil 



Atuando na Promoção do Destino
Captação e Apoio dos futuros Eventos 
Programas de Capacitação 

Transformando o 

Viajante em um Visitante 







Não basta saber que há luz no fim do túnel

Foto: freepik/onlyyouqj



Precisamos anunciá-la e promovê-la 

Foto: freepik/photoangel



A Terra vai girar em torno do Sol

Foto: freepik/kjpargeter



Foto: freepik/kjpargeter

E em breve o futuro será
tudo de bom!


