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Ao acompanhar o “case” Fórmula Indy no Brasil, descrito por Fernando Julianelli, da Reunion, 
empresa responsável pela complexa produção do evento em São Paulo, em recente palestra 
no WTC Business Club, saltou-me aos olhos a importância crescente que São Paulo ganha no 
cenário de eventos. A cidade de São Paulo consolida-se como o mais importante centro de 
eventos da América Latina e um dos mais destacados do mundo. Por ano, são realizados mais 
de 90 mil eventos, um a cada minuto. 
 
O calendário consolidado de grandes espetáculos musicais e de grandes shows internacionais 
começa a provocar comparações com Nova York, onde o turismo doméstico já garante hotéis 
lotados nos fins de semana, antes um problema para uma cidade caracterizada como “de 
negócios”. São Paulo ainda não conseguiu tal proeza, mas já observamos vans e ônibus das 
mais diferentes cidades do interior do Estado e de outras regiões à porta das grandes casas de 
espetáculos. Mas são as feiras e os grandes eventos esportivos e temáticos os campeões de 
atração de investimentos e turismo qualificado. 
 
Além da recente Fórmula Indy, que atraiu um público de mais de 50 mil aficionados (só no 
circuito), do lado dos eventos de calendário, destacam-se São Paulo Fashion Week, Fórmula 1, 
Fórmula Indy, Parada GLTB, Corrida de São Silvestre, Bienais e um Carnaval cada vez mais 
atraente. Em termos de feiras e exposições, 75% das realizadas no Brasil concentram-se aqui, 
girando mais de R$ 2,4 bilhões. Salão do Automóvel, Couromoda, Francal, Hospitalar, 
Automec, Fenatec, Telexpo, Expofarma, Fenit, Feicon e uma extensa relação desse tipo de 
evento é mola propulsora de grandes negócios na cidade. 
 
São mais de 400 mil metros quadrados diários para realização de feiras, exposições e 
convenções. Segundo a International Congress & Convention Association – ICCA (na sigla em 
português, Associação Internacional de Congressos e Convenções), que faz o ranking dos 
maiores centros de eventos do mundo, a cidade de São Paulo é o maior destino de eventos 
internacionais das Américas. 
 
Além de figurar entre os Top 20 destinos para eventos no mundo, São Paulo ultrapassou 
destinos como Madri, Sidney, Atenas e Vancouver. Com a vinda da Copa do Mundo, além do 
reflexo das Olimpíadas – que acontece no Rio, mas com certeza atrairá turistas também para 
cá –, esta cidade será catapultada para o topo desta lista. Mesmo antes destes megaeventos, 
seu efeito catalisador já atrai uma série de outros, de menor porte, mas muito importantes 
para a dinamização de negócios. 
 
Tendo tudo isso como pano de fundo, volta a preocupação com a infraestrutura necessária 
para abrigar e potencializar todo esse momento positivo para nossa cidade. Tenho levantado 
este ponto em diversos artigos, inclusive no da semana passada, mas nunca é demais 
salientar a necessidade de uma união entre os poderes municipais, estaduais e federais para 
viabilizar todo o conjunto de obras demandadas a fim de evitar que esse aumento de público 
nos eventos de São Paulo, principalmente na Copa, venha a se tornar mais um problema do 
que uma solução.  
 
E não é só a infraestrutura funcional que é importante. Chamou-me a atenção uma recente 
notícia referente à mobilização da nossa prefeitura em relação à iluminação dos edifícios e 
estabelecimentos comerciais da cidade. Como uma anunciada segunda fase da Cidade Limpa, 
a intenção agora é estabelecer limitações para a iluminação das fachadas. Ou seja, mais uma 
medida para “apagar” São Paulo. Repito: não sou contra a diminuição da poluição visual de 
uma grande metrópole como São Paulo, mas incomoda-me – e muito – essa interferência do 
poder público.  
 
Não basta uma programação intensa de eventos para tornar essa cidade mais interessante. 
Vamos aproveitar esse fato para fazer de São Paulo uma cidade com mais infraestrutura, mas 
também mais bonita. É comum ouvirmos comentários elogiosos dos turistas que para cá vêm, 



atraídos pelos múltiplos eventos, mas é igualmente usual observarmos ressalvas quanto à 
nossa infraestrutura (principalmente quanto à mobilidade urbana) e também ao nosso “cinza”. 
Que a multiplicidade cultural da cidade e seus inúmeros eventos torne Sampa uma “Meca” 
mais rica e mais bonita.  
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