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São marcas da 

FUNDAÇÃO 25 DE JANEIRO 

Uma organização estadual sem fins lucrativos mantida pela iniciativa privada desde 11/11/1983, 
atualmente com mais de 500 associados da cadeia produtiva de turismo, viagens e eventos.

Missão:

AUMENTAR O FLUXO DE VISITANTES: 

PROMOÇÃO DO DESTINO 
PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO 

APOIO E CAPTAÇÃO DE EVENTOS PARA SÃO PAULO 





SPCVB é membro destas Associações Internacionais:





Economia 

do 

visitante



Impactos
indiretos

e induzidos

Impacto Global dos Eventos
Events Industry Council

Impactos Diretos

1,5 Bilhões de participantes
oriundos de mais de 180 países.

1,07 trilhões de USD em gastos 

diretos (vendas comerciais)
representando gastos para planejar e
produzir eventos comerciais, viagens
relacionadas a eventos comerciais e

outros gastos diretos, tais como gastos 
dos expositores.

621,4 milhões de USD em PIB direto
(Produto Interno Bruto).

10,3 milhões de empregos
diretamente apoiados por eventos 

comerciais globais.

Impactos Totais

2,53 trilhões de USD na produção total 

(vendas comerciais)
incluindo a produção direta, indireta 

e induzida.

1,50 trilhões de USD no PIB total

incluindo impactos diretos, indiretos e

induzidos no PIB.

25,9 milhões de empregos no total
apoiado direta e indiretamente por eventos 

comerciais globais.



Impacto dos Eventos em São Paulo
UBRAFE - União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios



Gasto Médio Diário do Turista no Brasil

Americanos - maior emissor de turistas MICE ao Brasil.

Fonte: International Tourist Demand Data (Embratur, 2021)

Negócios Lazer

Gasto médio diário USD 113 USD 94

Permanência média 9 dias 10 dias

Argentinos - maior emissor de turistas de lazer ao Brasil

Negócios Lazer

Gasto médio diário USD 72 USD 42

Permanência média 6 dias 11 dias



Maiores Emissores de Turistas Para o Brasil
Embratur



São Paulo é a cidade mais visitada por Turistas internacionais que vêm ao Brasil.

Número de Turistas Internacionais



Cidade de São Paulo

O maior destino turístico no Brasil

Mais de 15 milhões de turistas por ano
Coração da economia brasileira

42%
do mercado 
brasileiros de 
feiras de negócios

12 milhões
de habitantes



Distâncias:

GRU 
Aeroporto (Majoritariamente 

Internacional)– Centro da Cidade
27 km/ 17 miles

CGH
Aeroporto (Majoritariamente 

Nacional)
– Centro da Cidade

10 km/ 6 miles

Viracopos
Aeroporto (em Campinas)
– Centro da Cidade de SP

93 km/ 58 miles

Fácil Acesso



Berrini

Ibirapuera & MoemaNorte, Centro e Leste

Itaim & Faria Lima

Paulista & Jardins

‣26 hotéis
‣5.974 aptos 

‣52 hotéis
‣9.116 aptos

‣28 hotéis
‣5.134 aptos

‣28 hotéis
‣5.737 aptos

‣25 hotéis
‣6.131 aptos



Hotel Chains – SPCVB Members



Business &
Events

50%

Leisure
25%

Study
4%

Health
5%

Visit 
friends/relatives

14%

Other
2%

Eventos e Negócios

Lazer

Estudos

Saúde

Visita amigos/parentes

Outros

Motivação de Viagem para São Paulo

Negócios & Eventos

Lazer

Estudos

Saúde

Visita a amigos/parentes

Outros



Setores econômicos do Estado de São Paulo
A indústria paulista é sustentada por uma sólida base tecnológica, 

gerando produtos de alto valor agregado, especialmente:

Informação e Tecnologia da Comunicação,
Petróleo e Gás Natural,
Economia Verde,
Aeronáutico e
Automotivo
Médico
Químico
Farmacêutico
Borracha e plástico
Segmentos de máquinas e equipamentos

Clusters:
Principais segmentos econômicos em São Paulo

Invest SP / Desenvolve SP



Pesquisa e 
Desenvolvimento

O Brasil é o 
país latinoamericano com 
mais instituiçoes no ranking 
das melhores universidades
do mundo da Times Higher 
Education.

As duas melhores da 
Améria Latina estão aqui!

No mundo inteiro, as duas melhores
são Oxford (RU) e Harvard (EUA).

Top 10 Universidades na América Latina e Caribe



Cidade de São Paulo

Sede de 63% das empresas multinacionais baseadas no Brasil

Como as gigantes tecnológicas: Spotify, Airbnb, Google, Netflix e Amazon

Clusters: Principais segmentos econômicos
em São Paulo



Para os Negócios

Classificação Geral

•De acordo com pesquisa
publicada em 2022 pela Escola
Nacional de Administração
Pública (ENAP) e Endevour, São
Paulo é a melhor cidade do
Brasil para empreender.

•A pesquisa se utilizou dos
critérios: ambiente regulatório,
infra-estrutura, mercado, capital
financeiro, inovação, capital
humano e cultura empresarial.



São Paulo SWOT – Desenvolve SP

Forças Fraquezas
Principal metrópole da América do Sul, agregando
20,8 milhões de habitantes, quase a metade da
população de São Paulo e 10% do total do país.

A população em idade de trabalho deverá atingir
15,2 milhões de pessoas em 2030.

Estrutura de produção diversificada.

Mais de um terço das exportações estão
concentradas em segmentos de alta e média-alta
intensidade tecnológica, tais como os setores
automotivo e farmacêutico.

A maior concentração de empresas na cadeia da
economia criativa do país.

São Paulo é uma referência internacional em
serviços de saúde, concentrando grandes complexos
hospitalares e centros de estudo e pesquisa.

Perda de densidade industrial em favor de outras
áreas, principalmente para as regiões de 
Campinas e Sorocaba e outros estados.

Substituição de plantas industriais por atividades
imobiliárias (residenciais e comerciais).

Reestruturação do pólo metalúrgico e 
automobilístico nas regiões de Guarulhos e ABC

Baixo nível de produtividade do parque industrial 
metropolitano em setores estratégicos (máquinas
e equipamentos, automotivo e vestuário).

Custos sociais e econômicos decorrentes da 
aglomeração urbana da Região Metropolitana de 
SP.

Source: www.desenvolvesp.com.br/



Oportunidades Ameaças
Cadeia produtiva do setor de cosméticos e perfumaria e do
segmento de tintas e resinas têxteis.

Economia criativa, com ênfase em segmentos ligados à cultura,
tecnologia da informação e moda.

Diversificar as exportações de alta intensidade tecnológica no
segmento de medicamentos, com potencial para novos produtos.

Turismo de negócios.

Investimentos na área de serviços de alto valor agregado, tais
como arquitetura, propaganda, publicidade, engenharia e
tecnologia da informação.

Aproveitar as sinergias para a criação de start-ups com
centros de difusão da criatividade e do empreendedorismo.

Investimentos na área de indústria da saúde, com ênfase em
serviços médicos hospitalares de alta complexidade e
biotecnologia ligada à saúde humana.

Diversificação dos serviços de apoio à intermediação
financeira e aos mercados de capitais.

Concorrência com outras cidades do mundo para 
atrair investimentos das sedes corporativas industriais
e de serviços, instituições financeiras e laboratórios de 
P&D.

Perda de posição da indústria metropolitana na
exportação de produtos industrializados.

São Paulo SWOT – Desenvolve SP

Source: www.desenvolvesp.com.br/



São Paulo Dados Atualizados
Uma foto de onde estamos agora



Fonte: Tráfego nos Aeroportos - setembro/ 2022; Observatório de Turismo e Eventos - SPTuris

Tráfego nos 
terminais 

aeroportuários 
de Congonhas, 

Guarulhos e 
Viracopos.

Tráfego nos terminais 2019-2022

Passageiros

2019

2022 2021

2020



Fonte: EMBRATUR – Malha Aérea Internacional Outubro 2022

Malha Aérea Internacional – Atualizado Outubro 2022

29 Linhas Aéreas Internacionais operantes

49 Cidades Internacionais & 4 Continentes conectados a São Paulo

Quantidade Total de Voos Semanais: 669
Quantidade Total de Assentos Semanais: 171.566

Atualmente, São Paulo representa 63% dos 
voos internacionais do Brasil.

Conexões Aéreas Internacionais



Fonte: EMBRATUR – Malha Aérea Internacional Outubro 2022 / Planilhas Originais Embratur: Out 2022

Cias aéreas operando atualmente em São Paulo – Outubro 2022

# Nome da Companhia Aérea # Nome da Companhia Aérea

1 AMERICAN AIRLINES 16 ETHIOPIAN AIRLINES

2 AIR CANADA 17 FLYBONDI

3 AIR EUROPA LINEAS AEREAS 18 GOL LINHAS AEREAS

4 AIR FRANCE 19 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA

5 AEROMEXICO 20 ITA AIRWAYS

6 AEROLINEAS ARGENTINAS 21 KLM

7 ANGOLA AIRLINES 22 LATAM

8 AVIANCA 23 QATAR AIRWAYS

9 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS 24 SKY AIRLINES

10 BRITISH AIRWAYS 25 SWISS INTERNATIONAL AIRLINES

11 BOA BOLIVIANA DE AVIACION 26 TAP

12 COPA AIRLINES 27 TURKISH AIRLINES

13 DELTA AIR LINES 28 UNITED AIRLINES

14 DEUTSCHE LUFTHANSA 29 VIVA AIR - FAST COLOMBIA

15 EMIRATES

https://visitesaopaulo.sharepoint.com/:f:/s/Intranet/EklayuTN-Q5KlbjB0TBZYcAB8GICmJ_Zuy3MZyS7bsPF6A?e=9DX0C6


Índice de Ocupação - Hotéis

Fonte: Desempenho do alojamento em São Paulo - setembro / 2022; Observatório de Turismo - SPTuris



Índice de Ocupação - Hotéis

Fonte: Desempenho do alojamento em São Paulo - setembro / 2022; Observatório de Turismo - SPTuris

2021

2022
2019

2020



São Paulo Dados Eventos
Nº DE EVENTOS X PARTICIPANTES POR REGIÃO – 2022



Recuperação do Turismo de Eventos no Brasil

Fonte: Ministério do Turismo, "Mais de 900 eventos e feiras já estão marcados no calendário de 2023", Publicado em 26/10/202210:00 da 
manhã, por Vitória Moura.

São Paulo é o estado que sediará o maior número de eventos e feiras planejados até agora, totalizando cerca de
443. Em segundo lugar vem o estado de Santa Catarina com 78, e em terceiro, o Rio Grande do Sul com 76.

BUSINESS TRAVEL - Feiras e eventos mobilizam o setor de turismo. De acordo com um estudo realizado pela Global
Industry Analysts, as viagens de negócios, nacionais ou internacionais, que incluem trabalho, hospedagem,
alimentação, lazer e transporte, devem chegar a US$ 829,5 bilhões até 2027. Espera-se que o setor de alimentação
e hospedagem atinja US$ 446,6 bilhões até o final do período analisado pelo estudo em 2020-2027.



Recuperação do Turismo de Eventos no Brasil

Fonte: Forbes Brasil, Forbes Money, "Retomada do turismo de negócios deve movimentar US$ 800 bi até 2026", Publicado em 09/10/2022 
por Adriana Cardillo Gaz.

Segundo a Abracorp (Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas), o setor MICE manteve seu ritmo
de recuperação neste ano (2022) e fechou junho com um faturamento de R$ 972 milhões, 15% superior ao mesmo
mês de 2019, antes da pandemia. Em comparação com junho de 2021, o aumento foi de 227%.

No contexto da recuperação do turismo MICE em escala global, um estudo realizado pela Global Industry Analysts
apontou que as viagens de negócios, domésticas ou internacionais, que incluem trabalho, alojamento, alimentação, 
lazer e transporte, estão entre os principais contribuintes para a economia global - espera-se que atinjam US$ 792 
bilhões até 2026.



- Número total de eventos registrados: 922

- Número total de visitantes: 19.588.862

- Meses com o maior número de eventos: Junho, agosto, setembro e outubro.

- O Centro, Zona Norte e Leste foi palco do maior número de eventos, seguido por
Paulista & Jardins e Berrini

- Medicina, Saúde, Farmácia foram os segmentos mais importantes na realização de 
eventos, seguido por Direito & Economia e Cultura & Educação.

Critérios
• Tipo de evento

• Inclui: congressos, feiras, festivais culturais e concertos: promovidos em um website com 
informações de registro

• Não inclui: eventos sociais, corporativos/incentivos e eventos que requerem um convite

Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo 2022



Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo 2022



Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo 2022



São Paulo Dados Eventos
Nº DE EVENTOS X PARTICIPANTES MÊS A MÊS – 2019 TO 2022



São Paulo Dados Eventos
Nº DE EVENTOS X PARTICIPANTES POR REGIÃO – 2019 A 2022



São Paulo Dados Eventos
Nº DE EVENTOS POR REGIÃO – 2019 A 2022



São Paulo Dados Eventos
EVENTOS POR SEGMENTO – 2019 A 2022

2022
2020 20192021



São Paulo Dados Eventos
EVENTOS POR SEGMENTO X PARTICIPANTES POR MÊS – 2019 A 2022



São Paulo Dados Eventos
ABRANGÊNCIA – 2019 A 2022

Eventos menores, mais específicos



São Paulo ICCA Dados Eventos

ICCA – International Congress & Convention Association
Comunidade global da indústria de eventos internacionais

22.000 eventos associativos registrados no banco de dados da ICCA

- Critérios: o evento deve ter um mínimo de 50 participantes, rotação de 
pelo menos 3 países, deve possuir periodicidade definida.

A partir de 2023: Há 232 Eventos Potenciais da ICCA para São Paulo no 
total.

Critérios: Destino: São Paulo / Brasil; Destino(s) não visitado(s): depois de 31-01-2012; 

Destino recorrente; Primeiro ano aberto: 2023



São Paulo ICCA Dados Eventos

Critérios: Destino: São Paulo / Brasil; Destino(s) não visitado(s): depois de 31-01-2012; 

Destino recorrente; Primeiro ano aberto: 2023



São Paulo ICCA Dados Eventos

Critérios: Destino: São Paulo / Brasil; Destino(s) não visitado(s): depois de 31-01-2012; 

Destino recorrente; Primeiro ano aberto: 2023



São Paulo ICCA Dados Eventos

Critérios: Destino: São Paulo / Brasil; Destino(s) não visitado(s): depois de 31-01-2012; 

Destino recorrente; Primeiro ano aberto: 2023



Eventos Culturais Para Se Visitar Em São Paulo

Eventos para visitar em SP Visitantes Data

Reveillón Avenida Paulista 2 milhões Janeiro

Carnaval 15 milhões Fevereiro

Parada LGBT 3 milhões Junho

Virada Cultural 5 milhões Setembro

Bienal Internacional de Artes 700 mil Setembro

Festival Internacional Cinema 200 mil Outubro

Virada Esportiva 3 milhões Novembro

Bienal Internacional do Livro 600 mil Novembro

GP Brasil - F1 150 mil Novembro

Comic Com Experience 280 mil Novembro

Jogos de Futebol, Concertos Internacionais,
Festivais Gastronômicos

Ao longo 
do ano todo!



São Paulo MICE Video: https://youtu.be/_j8rJH8dNmo



Vídeo Promocional do Estado de São Paulo



PERSE - Programa 
Emergencial de 

Retomada do Setor 
de Eventos

LEI Nº 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.148-de-3-de-maio-de-2021-317508601


O PERSE tem como objetivo 
oferecer condições para que o setor 
de eventos e turismo possa mitigar 
as perdas em razão da pandemia do 
novo coronavírus e permitir um 
processo de recuperação acelerado.

Para que serve o PERSE?



Quais os principais benefícios do PERSE? 

Transação Fiscal

O programa funciona como uma espécie de REFIS para o setor de eventos e 
turismo, em que os tributos podem ser pagos com até 70% de desconto em até 145 
parcelas iguais e sucessivas. 

Trecho do texto na íntegra:

Art. 3º O Perse autoriza o Poder Executivo a disponibilizar modalidades de renegociação de dívidas tributárias e 
não tributárias, incluídas aquelas para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos e nas 
condições previstos na Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020.
§ 1º Aplicam-se às transações celebradas no âmbito do Perse o desconto de até 70% (setenta por cento) sobre o 
valor total da dívida e o prazo máximo para sua quitação de até 145 (cento e quarenta e cinco) meses, na 
forma prevista no art. 11 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, respeitado o disposto no § 11 do art. 195 da 
Constituição Federal.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13988.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13988.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm


Quais os principais benefícios do PERSE? 

Desoneração de Tributos

O programa prevê uma alíquota de 0% dos tributos: PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, por até 60

meses.

Trecho do texto na íntegra:

Art. 4º Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos
desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos incidentes sobre as receitas decorrentes das atividades de eventos ou sobre o
resultado auferido pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2º desta Lei:
I – Contribuição para o PIS/Pasep;
II – COFINS;
III – CSLL e 
IV - IRPJ 
A Receita Federal alterou a tabela dos produtos sujeitos à alíquota zero do PIS e COFINS e criou o Código 920- PERSE, 
garantido pela Lei 14.148/2021, assegurando ainda o período de 5 anos (18/03/2022 a 17/03/2027).
Este código deve ser usado para a transmissão mensal de dados de apuração dos balanços contábeis.

IMPORTANTE: como o benefício da desoneração foi resultado da derrubada do veto presidencial pelo Senado, este benefício 
passa a valer a partir da data da publicação da derrubada do veto, que se deu dia 18/março/2022.

http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1643


Quais empresas são elegíveis para os benefícios 
previstos no Perse?

As empresas do setor de eventos e Turismo podem se beneficiar do Programa 
Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), que reduz a zero as 
alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.

Trecho do texto na íntegra:

§ 1º Para os efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive 
entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente:
I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, 
feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais 
e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos;
II - hotelaria em geral;
III - administração de salas de exibição cinematográfica; e
IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11771.htm


Quais empresas são elegíveis para os benefícios 
previstos no Perse?

Este item é regulamentado pela PORTARIA ME Nº 7.163, DE 21 DE JUNHO DE 2021, 
e especificamente para as empresas com CNAE com a  CONDIÇÃO que estivessem 
com Cadastur regular na data da publicação da Lei.

Trecho do texto na íntegra:

§ 2º As pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II a esta Portaria 
poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei nº 14.148, de 2021, sua inscrição já 
estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei nº 11.771, de 17 de 
setembro de 2008.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-me-n-7.163-de-21-de-junho-de-2021-327649097


Considerações importantes:

Qual a inovação referente ao lucro presumido trazido pela MP 1.101 de 
2022?

Em relação à Lei 14.148/21, que instituiu o Programa Emergencial de 
Retomada do Setor de Eventos (Perse), o texto do Relator Felipe Carreras na 
MP 1.101 de 2022 especifica que a redução de quatro tributos para socorrer 
empresas do setor por 60 dias (maio e junho de 2021) valerá também para 
empresas tributadas pelo lucro presumido.



Considerações importantes:

O que fazer quando você é do lucro tributário simples e quer aderir ao 
benefício? 

Se cumprir o requisito do Cadastur, (com inscrição feita até a data da 
publicação da Lei) e possuir também o CNAE, é apenas necessário aderir ao 
sistema do lucro presumido no dia 1ª de janeiro a 31 de janeiro, momento 
que a lei possibilita a mudança de regime tributário.




