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Para quem esperava sossego e tranqüilidade no início do ano  afinal, não é este o País que só 
volta ao normal depois do carnaval?, as feiras e os congressos começaram a todo vapor na 
capital paulista. E, com eles, a vinda de cerca de 500 mil visitantes. 
 
Nos dois primeiros meses de 2007, foram realizados 43 grandes eventos catalogados na 
cidade. No mesmo período de 2008, a marca chegou a 54. Quase dois grandes eventos de 
expressão por dia, um acréscimo de 26% em apenas um ano. Números que deixam a indústria 
do turismo na metrópole ainda mais otimista. Já se comenta a possibilidade de uma receita 
anual superior à de 2007 R$ 7 bilhões com as divisas deixadas por estrangeiros e brasileiros 
de outras partes do País. 
 
Em janeiro, Couromoda e São Paulo Fashion Week atraíram cerca de 180 mil pessoas e 
movimentaram R$ 40 milhões. Outros setores seguiram a toada 60 mil pessoas estiveram na 
11ª Feira Internacional e no 26º Congresso Internacional de Odontologia. Isso sem contar 
Expo Noivas, 3º GP Cidade de São Paulo e as comemorações pelos 454 anos da capital. 
 
Fevereiro não ficou para trás, aquecido pelo carnaval, que concentrou mais de 150 mil turistas. 
A média de pernoites durante o feriado chegou a 6,7 e o gasto per capita, R$ 1.700. 
 
Não é difícil acreditar que 2008 será excelente para o segmento turístico em São Paulo. Já 
estão confirmados 150 congressos e a taxa média de ocupação hoteleira promete quebrar o 
recorde de 2007, com 67%. Quer mais números superlativos? Para a Federação do Comércio 
do Estado de São Paulo, com as riquezas que produz anualmente - equivalentes a US$ 108,3 
bilhões -, a cidade poderia ser o 47º país mais rico do mundo. Estamos bem posicionados 
também no turismo de lazer, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A 
cidade ocupa o terceiro lugar nesse ranking, à frente de destinos como Fortaleza, Gramado e 
Natal. 
 
Hora de parar e comemorar? Parar, sim, mas só para projetar o futuro. A Prefeitura de São 
Paulo divulgou a intenção de aproveitar uma área 12 vezes maior que o Anhembi para a 
construção de um megapólo de eventos na zona norte. O objetivo é criar um centro de 
convenções e uma arena multiuso para 40 mil pessoas, que seria utilizado para abrigar outros 
eventos, principalmente a Copa do Mundo de 2014. 
 
E ainda anunciou a intenção de dobrar a capacidade do Anhembi para exposições. 
 
Em março, será a vez de o Governo do Estado definir o local para a construção de um terceiro 
aeroporto, provavelmente na região da Raposo Tavares e no máximo a 70 quilômetros de 
Congonhas. Um investimento inicial de R$ 25 bilhões para desafogar os aeroportos de 
Congonhas e Cumbica. Vamos torcer e cobrar. E se os índices do turismo tomam impulso a 
cada ano, cresce a responsabilidade de recepcionar nossos visitantes. 
 
É por isso mesmo que mais profissionais serão capacitados pelo programa Bem Receber para 
acolher quem chega à cidade, somando-se a um grupo de 500 taxistas, policiais militares, 
atendentes e concierges de hotéis treinados em 2007. A infra-estrutura turística também 
começa a ser aprimorada. Os números exponenciais não mentem. São Paulo está trabalhando 
com eficiência. Afinal, aqui não se pode parar. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 fev. 2008, Viagem & Aventura, p. V2 


