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Como se divulga a capital que nunca dorme e que, em 2008, recebeu 11 milhões de turista. 

São Paulo foi eleita a cidade mais gentil da América Latina pela revista americana Reader's 
Digest, recentemente, e a quinta cidade mais gentil do mundo. Capital sul-americana das 
feiras de negócios, realiza 90 mil eventos por ano - um a cada 6 minutos - que representam 
120 das 160 grandes feiras do Brasil.  Segundo dados da SPTuris, o órgão oficial do turismo de 
São Paulo, em 2007, 10 milhões de visitantes se hospedaram na rede hoteleira da cidade. "O 
aumento de um milhão de turistas em um ano dá a medida do poder de atração de São Paulo", 
comemora o presidente da empresa, Caio Luiz de Carvalho. A indústria hoteleira também 
comemora. "Em 2004, a cidade tinha, em média, 25% de ocupação nos hotéis nos fins de 
semana. Hoje, esse número saltou para 55%. A mesma coisa ocorreu na ocupação geral (em 
outros dias da semana), subindo de 53% para 72%", calcula Luciane Leite, diretora de turismo 
e entretenimento (acesse www.revistacomunicacao.com.br e confira os principais números). 

Não por acaso, a cidade é indicada em renomadas publicações estrangeiras como parte do 
circuito das grandes metrópoles mundiais: o norte-americano The New York Times publicou 
quatro matérias sobre a cidade nos últimos dois anos. Outros veículos importantes, como o 
francês Le Monde, os ingleses The Times e The Guardian, o argentino La Nación, o chileno El 
Mercurio, a revista norte-americana Travel + Leisure, os italianos RAI TV, principal rede 
daquele país, RAI Rádio e o reality show de aventura Donnaventura, e publicações  de países 
como Emirados Árabes e Panamá, já estamparam nos últimos três anos a capital paulista 
como cidade-global, geradora de tendências e culturas.  

Para o presidente da SPTuris, a divulgação de São Paulo é um processo contínuo. "Apesar de a 
cidade já estar consolidada como destino de eventos e negócios, é um trabalho que deve ser 
permanente, até para que continuemos entre os maiores desse segmento."  
 
A divulgação desse 'produto', que inclui o melhor em entretenimento, gastronomia, cultura, 
algumas das mais importantes bandeiras da hotelaria e grifes de luxo e estrutura de ponta 
para realizar eventos de todo tipo, envolve o  planejamento de ações, o desenvolvimento de 
projetos e diferentes ferramentas, o olhar sobre a cidade para detectar tendências, novas 
necessidades e diferentes ângulos de abordagem.  

Diretor de marketing desde o início da gestão de Caio Luiz de Carvalho, em 2005, Milton 
Longobardi recorda que a primeira ação de marketing tomada pela presidência foi justamente 
trocar o nome da entidade, que respondia por Anhembi Turismo e Eventos. "Substituímos pelo 
nome do nosso produto, que é São Paulo", afirma. O complexo permanece sob a administração 
da SPTuris. "O Parque Anhembi continua sediando o maior número de eventos. O Pavilhão de 
Exposições, com 70 mil metros quadrados, está em expansão no momento, e o Palácio das 
Convenções também recebe ampliações e melhorias que deverão ser finalizadas em março", 
descreve.  

Novos segmentos 

A comunicação da cidade não mantém o seu foco apenas em negócios, feiras e eventos. Um 
guia diferente será lançado em 2009, reunindo sensações e experiências de um grupo de dez 
casais de turistas vindos de diferentes partes do Brasil, países sul-americanos e da Europa, em 
139 parques, museus e programas diversos na capital.  

 



Como parte do projeto SP Meu Destino, está nos planos da entidade receber grupos de 
agentes e operadores de turismo de todo o Brasil para participarem do Carnaval, conhecerem 
a Parada Gay e o segmento Luxo em compras e gastronomia. "Faremos uma parceria com o 
São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB), porque temos o mesmo objetivo: trazer mais 
visitantes, aumentar sua permanência e o número de eventos", conta.  

Longobardi ressalta que outros passos direcionados à comunicação merecem destaque, entre 
eles, a campanha veiculada em rádio, TV e mídia impressa nas principais capitais e interior, 
intitulada Faça suas Compras de Natal em São Paulo, para atrair visitantes no final do ano. 
Com a Rádio Jovem Pan (620 kHz AM) foi realizada, em 2007 e 2008, uma parceria para 
premiar as fachadas com decoração natalina mais bonitas. Como prêmios, os ganhadores do 
Natal Iluminado recebem uma placa, a foto emoldurada de seu espaço e pacotes turístico-
culturais. 

Entre as novidades da entidade está o lançamento do novo Portal Oficial do Turismo da Cidade 
de São Paulo (www.spturis.com), "um site completamente reformulado, dinâmico e multimídia 
que será uma grande ferramenta para o turista". Nele também será possível acessar o vídeo 
São Paulo,Todas as Cidades do Mundo (em português, inglês e espanhol). Com um minuto de 
duração, o pout-pourri com belos momentos de São Paulo foi veiculado de março a julho de 
2008 nos canais a cabo CNN internacional, TNT, History Chanel e Sony.  "A cidade só é boa 
para o turismo quando ela é boa para quem vive nela. Esse é o clima que conseguimos captar 
e capitalizar, movendo as demais engrenagens da administração pública e privada para o bem 
da cidade", sintetiza o diretor de marketing.  

Mensagens estratégicas 

A SPTuris lançou em 2006  um guia encartado na revista Viagem e Turismo, da Editora Abril, 
intitulado Fique Mais um Dia. "Ele oferece uma grande oferta de entretenimento, variedades 
gastronômicas e como ficar na cidade mais um dia sem gastar nada ou desembolsando um 
valor mínimo", descreve Luciane Leite, diretora de turismo e entretenimento da entidade. 
Trata-se de uma estratégia para que o turista aproveite mais um dia e consuma mais. 
"Geralmente, o turista de negócios fica até quinta-feira, então a intenção é que estique até o 
final da semana. Ficando um dia a mais na cidade, os turistas geram uma receita de 1,5 bilhão 
de reais mensais", enfatiza.  

Em 2006 e 2007, para a rede de distribuição que atinge a cadeia de agentes e operadores de 
turismo, o órgão elaborou manuais desenhando as características de São Paulo e 
argumentando por que a cidade é o melhor destino para eventos e negócios. Também em 
2007, foi lançado o Guia São Paulo Saúde, com os principais hospitais, clínicas médicas e spas 
urbanos, realçando São Paulo como um dos grandes centros de saúde do mundo. 

O trunfo das feiras 

Armando Campos Mello, diretor da União Brasileira dos Promotores de Feiras (Ubrafe), destaca 
que os turistas de negócios movimentam toda a rede de serviços da cidade - hotelaria, 
transporte, restaurantes, lojas e entretenimento. "E colaboram para a geração de 120 mil 
empregos temporários em São Paulo, em mais de 50 diferentes atividades de serviços antes, 
durante e depois das feiras, dentro e fora dos pavilhões de exposições", avalia. Segundo ele, 
em média, o turista de negócios gasta três vezes mais que os turistas convencionais com 
hospedagem, alimentação, transportes e compras. 

 



A entidade, por meio dos promotores, realiza várias ações para atrair mais compradores e 
expositores para as feiras brasileiras. A mais importante publicação do setor, o calendário 
Ubrafe é uma completa referência de promoção comercial para empresas de todos os portes. 
"Permite a consulta em três idiomas (português, espanhol e inglês) e traz, nesta edição de 
2009, uma ampla pesquisa da economia brasileira, detalhando, setor por setor, os macros-
segmentos econômicos que abrigam as principais feiras de negócios brasileiras", completa 
Campos Mello. O calendário com os eventos de 2009 também pode ser acessado no site da 
entidade (www.ubrafe.org.br). 
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