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Considerada o melhor destino das Américas para realização de eventos corporativos, a capital 
paulista também passou cidades como Tóquio e Londres, ficando no 12º lugar no ranking da 
International Congress & Convention Association (ICCA) como um dos melhores lugares do 
mundo para se fazer eventos. Mas o São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB) pretende 
incrementar ainda mais os 11 milhões de turistas recebidos anualmente na cidade, fazendo 
parcerias para estender a estadia destas pessoas, ao oferecer também destinos do entorno, 
bem como divulgar atrativos culturais e gastronômicos da cidade. Para falar do assunto, o 
programa "Panorama do Brasil" recebeu Annie Morrissey, presidente do SPCVB, que contou 
as iniciativas aos jornalistas Roberto Müller, Theo Carnier e Milton Paes. 
 
Roberto Müller: O que é que vocês, como uma entidade sem fins lucrativos, mantida 
pela iniciativa privada, estão fazendo para conseguir quebrar estes paradigmas de 
São Paulo de ser um lugar onde só se trabalha, o que não é verdade, pois há tantos 
atrativos? 
 
Annie Morrissey: Eu assumi a presidência este ano, com uma nova diretoria de empresários 
de vários setores de São Paulo, como a hotelaria e a área de shoppings, entre outros. O São 
Paulo Convention & Visitors Bureau é uma entidade sem fins lucrativos com cerca de 500 
mantenedores-sócios. 
 
Roberto Müller: Que são hotéis? 
 
Annie Morrissey: Que são hotéis, shoppings, restaurantes, centros de convenções etc. O 
grande objetivo do Bureau é aumentar o número de visitantes para São Paulo. Você tem a 
SPTuris [São Paulo Turismo], que representa o setor público, e nós, que estamos à frente do 
setor privado, a representá-lo. 
 
Roberto Müller: E funciona bem este relacionamento com o setor público? 
 
Annie Morrissey: Sem dúvida, trabalhamos muito juntos. Sem dúvida conseguimos fazer 
uma parceria porque juntamos os dois, conseguindo agregar e promover São Paulo. Sobre sua 
pergunta, São Paulo realmente é vista como um lugar voltado ao turismo corporativo: ela é 
consolidada como o destino número um de negócios no Brasil. Este ano nós conquistamos na 
ICCA [International Congress & Convention Association], que é o ranking do número de 
eventos internacionais, nós estamos na décima segunda posição do mundo, e este ano 
passamos Londres e Tóquio. E estes eventos, são os que o Bureau tem de cadastrar em seu 
site, esses eventos são internacionais, e bianuais, ocorrendo de dois em dois anos. Ou seja, 
são eventos realmente mundiais que foram captados para ficar em São Paulo. 
 
Milton Paes: Que tipo de eventos seriam? 
 
Annie Morrissey: Feiras e congressos. Eu vou dar um exemplo: nós conquistamos a vinda do 
Rotary International, que vai acontecer aqui em 2015. Você veja, é captação de eventos a 
médio e longo prazo. Esse ranking do ICCA ele acontece quando uma entidade vai realizar seu 
evento dentro de poucos anos.... E obviamente os destinos, as cidades que estão no topo, 
entre a 10 ou 20 melhores, eles realmente chegam ao radar daquela associação que escolhe 
aquele destino para ver como funciona, como poderia se encaixar melhor para o seu evento. 
Então, uma das coisas que o Convention Bureau faz, junto com o FOHB [Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil] e outras entidades hoteleiras, é esforçar-se muito para que fiquemos 
entre as 10 melhores dentro do ranking. Na verdade, isso também é uma meta nossa, ficar 
entre as dez melhores nos próximos anos. Então este ano conquistamos o décimo segundo 
lugar e o primeiro das Américas também. Então realmente São Paulo é consolidado como um 
destino corporativo. 
 
Roberto Müller: O primeiro das Américas? Incluindo os Estados Unidos? 



 
Annie Morrissey: Incluindo os Estados Unidos. Então é muito interessante São Paulo ter 
conquistado isto. Então, ele é um destino corporativo, sem dúvida, mas São Paulo não é só 
isso. Nós temos a Virada Esportiva, a Virada Cultural, musicais de padrão internacional, 
gastronomia, compras e muito outros atrativos. 
 
Milton Paes: Em quais estratégias de marketing a entidade está pensando para 
chamar a atenção para estes eventos? 
 
Annie Morrissey: O que fazemos de suporte? Nós temos uma equipe de 25 pessoas. Por 
exemplo, há uma entidade de cruzeiros querendo trazer um evento a São Paulo, ela vem ao 
Convention para pegar um portfólio da cidade de São Paulo, o que a cidade tem para oferecer 
para aqueles visitantes que vêm à cidade. Temos uma espécie de book, com tudo o que temos 
a oferecer, um panorama com todos os detalhes de São Paulo. Então essa associação, 
empresa ou entidade vai usar isso para tentar vender a cidade para o evento. Além disso, 
damos todo o suporte material, inclusive estamos desenvolvendo novos materiais, dividindo os 
atrativos da cidade por pedaços. Tratamos a cidade como uma grande "pizza". 
 
Roberto Müller: Aliás, essa é uma belíssima ideia, de usar isso como propaganda... 
 
Annie Morrissey: É uma coisa bastante interessante porque São Paulo é sinônimo de 
gastronomia. Muitas pessoas acham difícil vender São Paulo, eu não acho difícil, sou inglesa e 
adotei São Paulo como minha terra e amo esta cidade. Mas realmente às vezes assusta porque 
ela é muito grande, e, para a área de eventos, é muito concorrida. Portanto, para conquistar 
eventos, nós temos de simplificar o destino São Paulo, para que não assuste. Então este ano, 
o Convention mudou a estratégia de divulgação da cidade e dividimos a cidade em pedaços. 
Lançamos em julho o destino Berrini [Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini], pois na região 
há22 empreendimentos hoteleiros. Há em oferta 5 mil quartos só na região na Berrini: é muito 
maior do que diversas cidades, tem centros de convenções nas imediações, shoppings ao lado. 
Então pegamos esse material específico de cada região e conseguimos ir para uma empresa de 
eventos e oferecer aquilo que a área pode oferecer se quiser ficar por lá. Hoje em dia, o 
visitante estrangeiro que vem a São Paulo pode considerar que o trânsito pode ser um 
problema para ele, mas não é; o que eles começam justamente a perceber é que devem se 
hospedar próximo do local onde vão trabalhar e onde certamente terão acesso a uma 
diversidade gastronômica absurda, sem precisar sair daquele pedaço. Por isso tentamos 
mostrar que a região é como um "pacote", onde o trânsito não vai interferir porque você não 
terá de sair daquela região. 
 
Milton Paes: Isso aí justifica exatamente o porquê de dividir a oferta de São Paulo 
em partes, não é? 
 
Annie Morrissey: Exatamente. Os hotéis cinco-estrelas, por exemplo, eles encabeçam essa 
parte do destino e só na região da Avenida Paulista existem oito mil quartos, que é na verdade 
o tamanho da capacidade de Curitiba. 
 
Theo Carnier: Para o empresário dessa área, acho que fica uma dúvida sobre o 
trabalho de vocês e o da SPTuris. Como é dividido? Até onde vai o papel da 
prefeitura, até onde vão vocês, de qual parte o Convention cuida mais? 
 
Annie Morrissey: Então a SPTuris é do governo, então obviamente eles têm um orçamento 
bem maior que o nosso, porque o nosso vem através dos 500 associados. Basicamente, 
qualquer promoção do destino São Paulo no exterior. Ou seja, nós não temos um orçamento 
para ir, por exemplo, até Berlim e começar a vender São Paulo lá fora. Basicamente na área 
de vender o destino lá fora é com a SP Turis, porém existe uma sobreposição óbvia, que é 
quando entramos juntos, não só com recursos financeiros, mas também humanos. Nós 
dividimos algumas ações juntos. Na nossa área temos de estar sempre atentos a que quem 
está pagando a conta é o associado, especialmente os hotéis, porque 80% da nossa receita, 
que é facultativa, ou seja, nós tentamos sentar sempre com os associados e ver sempre quais 



são a ações que poderiam beneficiar e agregar valor ao negócio deles para que eles vejam 
valor nessa associação. 
 
Milton Paes: Então não há conflito. 
 
Annie Morrissey: Não há conflito não, realmente nós temos uma comunicação muito boa com 
eles e isso já é trabalho entre o superintendente do Bureau, eu também, que em conjunto com 
a diretoria e a presidência da SPTuris, trabalhamos juntos, porque sabemos que só juntos 
saberemos multiplicar os esforços. 
 
Roberto Müller: Qual o potencial que você vê para São Paulo em relação ao que 
temos hoje, em arrecadação ou volume de visitantes? 
 
Annie Morrissey: Hoje nós recebemos cerca de 11 milhões de visitantes. 
 
Roberto Müller: Estrangeiros? 
 
Annie Morrissey: Não, tanto estrangeiros como brasileiros que vêm de outras cidades. Este 
ano, se você olhar a taxa de ocupação dos hotéis, pois esse seria bom um índice de medição... 
O ano passado foi um ano absurdo para todos os setores, então a taxa de ocupação dos hotéis 
foi de por volta de 67%, ou 68%, lembrando que de segunda-feira a quinta-feira é 
praticamente 100%, mas cai radicalmente a ocupação no fim de semana. Então nunca vai 
chegar em São Paulo em 80% de ocupação, é muito difícil, por conta dessa quebra no fim de 
semana. Para este ano, eu, que também trabalho em uma rede hoteleira, onde temos 13 
hotéis na cidade, a taxa de ocupação está por volta de 58%, então ela caiu mais de oito 
pontos percentuais, porém uma característica interessante é que não houve nenhum 
cancelamento em São Paulo, mesmo com a crise. Então por que a ocupação caiu? Caiu porque 
o hábito dos visitantes foi alterado, por exemplo, em vez de mandar dez executivos para a 
feira, está mandando cinco; em vez de chegar domingo, chega na segunda. Também um 
ajuste orçamentário na direção dos hotéis mais baratos, que parte das empresas fez durante a 
crise. Então, tudo indica que no ano que vem talvez não volte ao patamar de 2008, mas 
vamos chegar no meio do caminho, por volta de 60% de ocupação nos hotéis de São Paulo. 
 
Roberto Müller: Bom, essas taxas de ocupação parecem baixas e eu me pergunto 
como estes hotéis conseguem se manter. Se é por isso há uma tentativa de aumentar 
essa taxa de ocupação, diminuindo a ociosidade. Eu tenho notícia de que existe uma 
articulação das redes de hotéis, aparentemente com um competidor, que são as 
empresas de cruzeiros marítimos. Me fale como se deu essa ideia, vocês que foram 
tão criativos com essa história de transformar São Paulo em uma pizza? Enfim, para 
tirar esse susto e fazer com que as pessoas venham a São Paulo? 
 
Annie Morrissey: A gente sempre ficou de olho nos cruzeiros por causa do fluxo de visitantes 
que vêm de todo o Brasil e têm de passar por São Paulo para ir até Santos embarcar nos 
navios. Nós pensamos então que essas pessoas, quase um milhão de turistas, vão passar por 
São Paulo, e, se 10% conseguissem ficar um ou dois dias, como seria interessante para os 
hotéis, pois é justamente no período da baixa estação, entre dezembro e janeiro, que é 
bastante grande, então junto à ABIH [Associação Brasileira da Indústria de Hotéis] e ao FOHB 
a gente decidiu lançar uma campanha para que os hotéis possam oferecer pacotes para que 
aquelas pessoas que estejam passando pela cidade, indo ou voltando do cruzeiro, fiquem um 
ou dois dias em São Paulo. E este ano, vai ser a primeira vez que lançamos estes pacotes, 
inclusive estamos preparando material para as agências de viagens e operadoras começarem a 
oferecer, porque era um produto que não estava nem na prateleira. Ou seja, ele nem existia, 
ninguém nem havia pensado que talvez alguém quisesse ficar alguns dias. Então, estamos 
montando alguns pacotes em parceria com esses hotéis, com tarifas especiais para as pessoas 
que vão aos cruzeiros, oferecendo toda a gama de serviços e atrações que São Paulo oferece a 
fim de atraí-los por alguns dias. Outra coisa que fizemos este ano e que é importante foram os 
nossos destinos parceiros. Ou seja, para qualquer visitante que vier, nós temos de oferecer um 
produto mais redondo ou diferente. Então a gente oferece praia. Através de parceiros, como, 
por exemplo, Ilhabela e Costa dos Alcatrazes, a gente oferece o produto ao explicar que a 



praia está a duas horas de São Paulo. Também fechamos este ano uma parceria com Brotas, 
para também oferecer o turismo de aventura, também a duas horas e meia de São Paulo. 
Então oferecemos essa opção de a pessoa estender a estadia, trazer a família e passear no fim 
de semana. 
 
Roberto Müller: Há uma infraestrutura boa para esse receptivo? 
 
Annie Morrissey: Muito boa. Eu já fui umas duas ou três vezes para Brotas, sem contar que a 
estrada não tem o que dizer, está um carpete até lá. Além disso, em muitas pousadas, 
estrutura para que as pessoas façam esportes radicais com segurança, cavalos, tirolesa e 
caminhada. É diversão para toda a família, muito bom mesmo. Vale muito a pena conhecer. 
Então, estas são as estratégias que tentamos fazer para acrescentar atrativos e captar não só 
eventos para São Paulo, mas que os turistas possam estender sua estadia através dos 
cruzeiros e destinos parceiros. 
 
Theo Carnier: A respeito dos eventos, Annie, desde setembro do ano passado nós 
tivemos uma crise mundial como há muito não se via. Isso não teve impacto para os 
eventos que aconteceriam este ano em São Paulo? 
 
Annie Morrissey: Na verdade foi uma surpresa para nós, pois não houve nenhum 
cancelamento de evento. Eles são organizados a médio e longo prazo, de qualquer forma, 
então o calendário de eventos se manteve. No site do Bureau registramos todos os eventos de 
São Paulo, e na verdade houve aumento de 26% do número de eventos que estão passando 
por São Paulo em 2009, o que realmente vai na contramão de toda a crise que está se vendo. 
 
Milton Paes: Dá para arriscar o que teria ocasionado isso? 
 
Annie Morrissey: Um dos membros de nossa diretoria trabalha na Reed Alcantara Machado, 
que é vum dos maiores players mundiais desse mercado, e ele diz que as empresas fazem 
tudo para não cancelar seus eventos, pois eles são oportunidades de negócios, vitrines que 
eles não podem retrair. Como falei antes, houve uma mudança do número de visitantes, com 
uma pequena redução, e, no caso dos hotéis, uma mudança de comportamento, como dos 
domingos para as segundas, que no ano passado tinham uma ocupação melhor, e hoje a 
pessoa passou a chegar na segunda. Por isso, os hotéis estão adotando ações agressivas, 
como, por exemplo, se a pessoa fica mais tempo, oferecer uma tarifa especial. 
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