
Copa de 2014 será maior desafio para turismo 
Luis Sales 
por Roberto Muller, Camila Abud e Milton Paes 
 
A cidade de São Paulo, mesmo com sua principal vocação voltada para o turismo de negócios 
na capital paulista é realizado um evento a cada seis minutos, deseja sediar a abertura da 
Copa do Mundo de 2014. Este, entre outros desafios como a turbulência econômica mundial, 
foram comentados por Luis Sales, assessor de projetos estratégicos da São Paulo Turismo 
(SPTuris), nessa entrevista ao Panorama Brasil, comandado pelo jornalista Roberto Müller, em 
companhia da editora de Serviços e Comércio do DCI, Camila Abud, e de Milton Paes, da Nova 
Brasil FM. Acompanhe alguns trechos. 
 
Roberto Müller: Quais são as expectativas para o carnaval? Vamos conseguir trazer 
mais gente? A cidade vai conseguir, com todo o esforço que vem sendo feito, até 
competir com lugares como Rio, Bahia e Pernambuco? 
 
Luiz Sales: Na verdade, o carnaval de São Paulo já vem passando por uma mudança 
qualitativa ao longo dos anos, as escolas de São Paulo têm se empenhado arduamente. Para o 
carnaval 2009, a prefeitura iniciou a liberação de verbas já em agosto de 2008, justamente 
para que as escolas tivessem um pouco mais de tranquilidade e, assim, planejar um pouco 
mais o seu carnaval. Nós não temos dúvidas que o carnaval de São Paulo, hoje, é um dos 
grandes eventos da cidade. Diferente estruturalmente do Rio de Janeiro, porém se 
complementam, porque o desfile do Rio, pelo menos das escolas principais não acontece no 
mesmo dia dos de São Paulo, as pessoas participam do evento do Rio e do carnaval em São 
Paulo. Essa qualidade que o equipamento Sambódromo vem ganhando nos últimos anos, já 
demonstra no público um alto grau de satisfação. Hoje, não temos mais problemas de evasão, 
não temos problemas de superlotação, houve uma qualificação do equipamento também, 
visando principalmente a segurança e o conforto do público.  
 
Roberto Müller: Você faz projetos para um setor que pode ganhar com a crise, como 
é isso? 
 
Luiz Sales: Na verdade é uma característica de São Paulo. O turismo paulistano é uma 
indústria extremamente silenciosa, diferente do que acontece em qualquer outra capital 
concentrada no turismo de lazer, onde o turismo é um atividade ruidosa, ele chama a atenção, 
como no Nordeste ou até mesmo no Rio de Janeiro, onde a presença do turista é notada. Em 
São Paulo não, ele é silencioso. Aqui, a base do turismo de São Paulo é concentrada na 
cultura, na gastronomia e no turismo de eventos, todos imbatíveis. 
 
Roberto Müller: Ele é comparado ao dos principais países do mundo. 
 
Luiz Sales: Gastronomia, sem demérito das outras capitais mundiais, ninguém consegue 
bater São Paulo, especialmente na variedade e na quantidade. E, é claro, na qualidade 
também, além do serviço.  
 
Camila Abud: Como a crise afeta o turismo de negócios em São Paulo, que é maior do 
que o de lazer? 
 
Luiz Sales: Na verdade, a indústria do turismo em São Paulo sente menos a crise, no 
momento. O que acontece, normalmente, com o advento da crise, um dos primeiros cortes 
que as pessoas fazem é em viagem, no caso do turismo de lazer. São Paulo não sente tanto 
esse peso, principalmente porque a pessoa que vem a São Paulo vem para trabalhar. Não vem 
simplesmente para passear, ela precisa vir a São Paulo, para participar de alguma atividade 
econômica, de uma reunião em sua matriz ou participar de uma feira. A gente consegue, 
então, sentir menos os efeitos da crise porque são segmentos muitos diversos. Em janeiro, nós 
tivemos uma megafeira de moda vinculada ao couro. Em seguida, houve o congresso dos 
cirurgiões dentistas, outro segmento completamente diferente. Em breve, teremos a feira da 
mecânica, que é um evento extraordinário do ponto de vista de atração. Depois de algum 
tempo, haverá a feira internacional de transportes. Ou seja, essa alternância de segmentos, 



mesmo que a gente seja vinculado ao turismo de eventos, faz com que sejamos menos 
afetados, mas vamos sentir. Na verdade, nós não tivemos cancelamento de nenhuma feira até 
agora. O mercado de feiras é de longo prazo. Existem feiras que acontecem de dois em dois 
anos, algumas deste ano já estão totalmente vendidas. Elas podem ter um retração, mas não 
um cancelamento. E estamos muito atentos a 2010.  
 
Camila Abud: O próprio Anhembi, está 100% locado? 
 
Luiz Sales: O pavilhão de feiras do Anhembi tem uma peculiaridade bastante interessante, ele 
é o mais ocupado do mundo, perdendo apenas para o espaço de Londres. A ocupação do 
Anhembi este ano é de 83%, a média mundial desse segmento é de 45%. Esses mais de 80% 
fazem com que quase não tenhamos data para manutenção. Então, temos de aproveitar 
algumas janelas entre as feiras todos os anos para podermos fazer a manutenção preventiva.  
 
Roberto Müller: E isso decorre da falta de alternativas ou da excelência do Anhembi? 
 
Luiz Sales: Decorre dos dois fatores, um porque o Anhembi é o maior espaço em vão aberto 
da América Latina, são 70 mil metros quadrados em pavilhão único. Segundo, a tradição e a 
boa localização, pois estamos a três quilômetros do centro da capital. Em terceiro a 
espacialização da empresa, que é voltada a esse tipo de evento. De nossa equipe, perto de 
70% são dedicados a atender ao mercado de eventos.  
 
Milton Paes: Essas feiras, esses eventos são planejados um ano antes, até dois, ou 
não? 
 
Luiz Sales: Muito mais, bastante antecedência, porque o que acontece e São Paulo está 
despertando um interesse muito grande no exterior. Isso ocorre com a empresa que vai expor 
um produto em São Paulo. Eu vou dar o exemplo de uma feira agora, em janeiro; nós tivemos 
várias empresa da Alemanha que vieram expor nesse evento, elas tiveram de planejar com, 
pelo menos, dois anos de antecedência.  
 
Roberto Müller: E o fato de não ter havido nenhum cancelamento até agora é uma 
boa notícia.  
 
Luiz Sales: É uma boa notícia, o setor ainda não sentiu. Na verdade, se fôssemos utilizar um 
termo econômico, o segmento está vendido já.  
 
Roberto Müller: E está preocupado com 2010? 
 
Luiz Sales: É, em 2010, 2011, sim. Na verdade nós estamos observando, fazendo reuniões 
setoriais, com os clientes estratégicos, justamente para pegar essa temperatura do que vem aí 
pela frente.  
 
Milton Paes: Vocês têm uma média de quantas feiras são realizadas por ano em São 
Paulo? 
 
Luiz Sales: A gente tem uma métrica que calcula qualquer tipo de evento, uma feira, um 
congresso, um encontro de porte menor. São Paulo realiza um evento a cada seis minutos. 
 
Roberto Müller: Tem alguma cidade que rivaliza com essa média, Milão, Nova Iorque, 
Londres, Tóquio? 
 
Luiz Sales: Na verdade, o grande mercado mundial de eventos corporativos é a Alemanha, 
em especial os de grande porte. Agora, em eventos multifacetados, São Paulo eu acho que 
lidera.  
 
Roberto Müller: Ao que você atribui isso? 
 



Luiz Sales: A força econômica do País, algumas características que são resultantes disso, 
como 64% dos vôos internacionais que nascem, passam, ou terminam no Brasil, passam por 
São Paulo. Você tem uma ligação muito grande com todo o Brasil, naturalmente, e o Mercosul, 
já que o grande hub (ponto de distribuição de vôos), da América do Sul é São Paulo. Além 
disso, temos um ligação aérea com 30 países, tudo isso facilita. Já do ponto de vista do 
turismo de lazer, só para dar uma parâmetro para vocês, o que acontece, o Brasil tem uma 
série de qualidades, clima bom, povo cortês, preço competitivo, porém a distância entre os 
grandes centros turísticos é muito grande, você sai da Alemanha, por exemplo, e com duas 
horas de vôo está no Mediterrâneo. Você não precisa atravessar o oceano, com dez horas de 
voo para desfrutar de uma praia. Ou então, sair dos Estados Unidos e em uma hora e meia 
você se encontra no Caribe, não precisando descer para o Brasil, ou a América do Sul para 
desfrutar dessa qualidade. Então, essa facilidade do voo é muito importante, porque isso 
aumenta a nossa competitividade. O turismo tem realmente essa característica de ser 
intraregional. E infelizmente, os nossos grandes fornecedores de turistas, vivem momentos 
cíclicos da economia. A Argentina e o Chile, por exemplo, dois do principais emissores de 
turistas para o Brasil, o Chile nem tanto, mas a Argentina, ela é meio que pendular, como elas 
estavam bem, nós estávamos mal, e, vice-e-versa, mas vive essa situação. Essa peculiaridade 
do turismo de lazer, ela depende basicamente dessa infraestrutura.  
 
Roberto Müller: Me diga uma coisa, como é o turismo do ponto de vista do 
administrador municipal, o sujeito que está preocupado como que a cidade ganha 
com o turismo? Estas dimensões assustadoras, como é em São Paulo, é bom para a 
cidade, ela ganha com isso, em relação a receita, o que acontece de bom? 
 
Luiz Sales: Eu vou dar um dado macro e depois explico no varejo como é que funciona. A 
arrecadação de São Paulo como turismo em impostos e taxas, os números de 2008 ainda não 
foram fechados, mas eu posso dar uma projeção, são R$ 120 milhões obtidos. Esse é um dado 
macro que é sintomático, obviamente, é importante porque ele pega um segmento só da 
hotelaria e do turismo que é a parte de eventos. No varejo o que acontece, quando uma 
pessoa chega a São Paulo, ou a qualquer destino, ela consumiu a passagem aérea, mas ela 
deve consumir a hotelaria, o restaurante, uns dos 32 mil táxis que circulam pela nossa cidade, 
o artesanato, compras, o turismo de compras é muito forte em São Paulo. A democratização 
deste gasto, ela é muito maior, nenhum outro segmento tem um gasto tão distribuído como o 
turista, que vem disposto a gastar. Ele pulveriza esse investimento.  
 
Roberto Müller: Se é um bom negócio para os cofres públicos, é licito supor que o 
secretário de Turismo, a municipalidade, invista na melhoria, no aperfeiçoamento, na 
manutenção do turismo. Eu estive no Chile recentemente e fiquei encantado com os 
motoristas de táxi. Eles falam bem do Chile, sugerem outros lugares para você ir. 
Vocês fazem treinamento dessas pessoas que não estão diretamente ligadas ao 
aparelho produtor de turismo, o aparelho público, propriamente dito?  
 
Luiz Sales: Fazemos sem, especificamente nesse caso dos taxistas, nos tivemos duas 
iniciativas recentes, uma delas foi a criação de um CD duplo, bem interessante, que em um 
deles, você tinha uma saudação a São Paulo em nove idiomas. Era um texto de 
aproximadamente dois minutos, em que de acordo com o passageiro que ele recebesse, 
poderia ser um chinês, um americano, francês, italiano, entre outros, ele poderia colocar 
aquela saudação que dava um perfil da cidade de São Paulo. Então você imagina, a pessoa 
viaja, chega cansada e recebe uma saudação em seu idioma. É agradável. Um segundo CD, 
era justamente mostrando ao taxista, qual era a importância dele, dando dicas, levantando 
pontos geograficamente importantes na cidade de São Paulo, que ele poderia indicar. O 
taxista, fica pelo menos 60% do tempo dele, sozinho no carro, então o material fica ali, 
justamente por isso, para que ele possa ouvir, e transmitir a dica. Se engajando nesse 
sistema, ele está alimentando sua atividade. Se a pessoa gosta do serviço prestado, ou ela 
acaba o contratando, ou acaba levando uma boa imagem da cidade de São Paulo e volta para 
cá. É a contribuição que aquele profissional dá para toda a indústria? 
 
Milton Paes: Eles assimilaram a idéia? 
 



Luiz Sales: Sim. A princípio, estranharam um pouco, porque não é algo comum de acontecer, 
um órgão público fazer uma grande ação, uma ação de massa para esses profissionais, foram 
mais de 20 mil unidades. E nós priorizamos aqueles que atendem o segmento, as regiões 
turísticas, mas também pegamos a periferia das cidades, porque não podemos limitar 
ninguém. São Paulo tem 32 mil taxistas, é uma frota maior do que Nova Iorque e os nossos 
táxis têm muito boa qualidade, então temos que fazer esse tipo de ação. Já no ano passado, 
fechamos uma parceria com o Ministério do Turismo, nós fizemos um projeto de treinamento 
que vais atingir quatro mil taxistas. Com esse intuito de mostrar como ele é importante para a 
cidade de São Paulo. O tripé antigo que existia na questão do turismo, era hospedagem 
passagem aérea e locação de carro. Não existe isso. Em uma cidade como São Paulo, 
eventualmente o garçom, dependendo do serviço que ele vai prestar, ele pode ser mais 
determinante do que a própria viagem em si. Então é importante que todo o segmento esteja 
preparado para bem receber bem o turista.  
 
Camila Abud: Nós sabemos que as feiras estão 90% fechadas, mas com a crise e os 
problemas com a aviação mundial, como garantir público para estes eventos? 
 
Luiz Sales: Que há um grande problema, uma crise de infraestrutura aeroportuária, isso 
ninguém tem dúvidas. Segundo, a solução para esse problema não é simples, os investimentos 
nesse tipo de infraestrutura demandam muito tempo e são altos também. A nossa 
preocupação nesse ponto vai do dia agora, até 2014, que é quando o Brasil vai sediar a Copa 
do Mundo de Futebol, ou seja, nós temos um problema hoje, com um cenário já desenhado, 
porque a Copa será no Brasil, precisamos então imediatamente, sobre o risco de não 
conseguirmos atender imediatamente, começar a implantação de um marco de melhorias na 
infraestrutura desses aeroportos, porque não é possível lidar mais com essa situação. Tem de 
ser dada maior ênfase à aviação regional, que ganha importância a cada dia, mas não vemos 
ações concretas em relação a isso, também companhias aéreas investindo um pouco mais 
nesse segmento.  
 
Roberto Müller: Continuando no assunto Copa, São Paulo será um das cidades que 
sediará boa parte dos jogos, o que a SPTuris está pensando?  
 
Luiz Sales: Posso dizer que as cidades sede ainda serão escolhidas, mas acho realmente bem 
difícil que São Paulo não estar entre elas. Mais do que sediar as partidas, estamos pleiteando 
que seja feita em São Paulo, a abertura. O estádio apresentado para a Fifa foi o Morumbi. 
Também entregamos um projeto para reformulação do espaço, feita pelo Ruy Otake, com 
investimentos previstos de R$ 135 milhões, que são para adequar ao que a Fifa precisa. O 
Morumbi já contempla 84% das exigências, imagine então o gasto, para erguer um novo. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 31 jan. a 2 fev. 2009, Empresas & Negócios, p. B10. 
 
 


