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SETOR DE TURISMO COMO INDICADOR  
DA RECONFIGURAÇÃO METROPOLITANA  

DE SÃO PAULO1

Clarissa Gagliardi e Mônica de Carvalho2

Em 8 de novembro de 2011, foi firmado convênio entre a Prefeitura 
de São Paulo, por meio da SECOPA – Secretaria Especial de Arti-
culação para a Copa do Mundo de Futebol 20143 – e a São Paulo 

Turismo SA para a “contratação de serviços de planejamento, produção, 
execução e fiscalização de campanhas promocionais, ações e projetos es-
tratégicos, visando à preparação da Cidade de São Paulo como sede da 
Copa do Mundo FIFA 2014”. As ações previstas no contrato envolveram a 
promoção turística da cidade; o apoio de recursos humanos; a realização 
de eventos relacionados às obrigações da cidade com a FIFA; estudos e 
projetos no campo da comunicação; decoração da cidade e logística do 
fluxo das multidões; além da capacitação, qualificação e reciclagem pro-
fissional4. Estimado em cerca de R$ 5 milhões de reais, o contrato não 
permitia antever o sentido mais amplo das ações que a Copa articularia 
para oportunizar novos negócios em turismo em São Paulo. Se os impac-

1 Este artigo apresenta os resultados parciais de pesquisa realizada no âmbito do Observató-
rio das Metrópoles-SP, coordenada nacionalmente pelo Observatório das Metrópoles-RJ, do 
IPPUR-UFRJ, sobre Metropolização e os Megaeventos: o impacto da Copa de 2014 e das Olim-

píadas de 2016, financiada pela FINEP, coordenada em São Paulo pelo Observatório das Me-
trópoles-SP, e nacionalmente pelo Observatório das Metrópoles-RJ (IPPUR-UFRJ).

2 Clarissa Gagliardi é docente do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo 
da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP); Mônica de 
Carvalho é socióloga do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP 
e colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da 
Universidade Federal do ABC.

3 Com a mudança da gestão municipal em São Paulo, a SECOPA foi extinta e, em 16/1/2013, 
criou-se o SPCopa – Comitê Integrado de Gestão Governamental Especial para a Copa do 
Mundo de Futebol de 2014, coordenado pela vice-prefeita Nádia Campeão.

4 Contrato nº 18/2011-SGM, disponível no site da SPCopa: http://www.prefeitura.sp.gov.br/ci-
dade/secretarias/upload/copa/transparencia/1g_contrato-18-2011-sgm-spturis.pdf
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tos da Copa relacionados à atividade turística fossem analisados apenas 
sob a perspectiva técnica e como suporte pontual ao megaevento, a partir 
das ações previstas pela Matriz de Responsabilidades da FIFA5, por este 
contrato com a cidade de São Paulo e recursos a ele destinados, além de 
reduzir o turismo a mero aparato logístico e promocional, se obscurece-
riam outros significados que, ao serem analisados no contexto de avanço 
do setor terciário, em uma ótica de longo prazo e na escala da região me-
tropolitana de São Paulo (RMSP), permitem considerá-lo um indicador de 
mudanças econômicas para além do megaevento. 

Sendo o turismo uma atividade multissetorial, transversal em seus ar-
ranjos produtivos, e integrado à economia da prestação de serviços, cabe 
analisá-lo no contexto dos processos contemporâneos de alta competiti-
vidade e fluidez do capital em escala global, sobretudo porque, no caso 
de São Paulo, é o segmento de negócios, e não o de lazer, que ajuda a 
compreender seu sentido econômico, pois “trata-se de um conjunto de 
atividades que se realiza por meio de ‘negócios’ aqui acumulados pela 
concentração dos setores de ponta da economia” (Carlos, 2009, p. 308). 

Vale ainda dizer que os centros de turismo, ao lado das zonas de produ-
ção e dos grandes centros comerciais, constituem locais importantes para 
a implantação de processos globais (Sassen, 1998, p. 56). Um “movimento 
de passagem da hegemonia do capital industrial para o capital financei-
ro” (Carlos, 2009, p. 305) que, ao se realizar, produz um novo espaço, na 
medida em que essa migração do capital de um setor a outro da economia 
requer infraestrutura capaz de articular as novas formas econômicas ao 
plano mundial. E é exatamente com base nessas perspectivas que São 
Paulo se constitui em “um eixo financeiro empresarial que se estende des-
de o centro da metrópole em direção ao sudoeste, ocupando áreas antigas 
de industrialização” (idem). Esta mesma lógica vale para analisarmos o 
sentido das transformações em curso na Zona Leste para as quais a Copa 

5 De acordo com a Matriz de Responsabilidades da FIFA, dos 25.569,30 bilhões de reais previstos 
para investimentos globais em todos os setores, apenas R$ 180,28 milhões (0,7%) seriam desti-
nados a “Ações de Infraestrutura do Turismo”. Em São Paulo, dos mais de 4.600 bilhões de reais 
a serem investidos entre obras de mobilidade, estádio, aeroportos e portos, R$ 25,23 milhões de 
reais (0,5%) serão destinados a ações específicas para o setor de turismo. Disponível em http://
www.copa2014.gov.br/pt-br/brasilecopa/sobreacopa/matriz-responsabilidades, consultada em 
7/2/2014. Tais ações, em São Paulo, se referiam a intervenções de sinalização turística, ad-
equação de Centrais de Atendimento ao Turismo e aquisição de segways para atendimento em 
áreas de funfests, de acordo com informações prestadas pela SPTuris, em 16/10/2013. Há ainda 
as ações do PRONATEC Copa, que visavam capacitar profissionais para atuarem durante o 
evento. Essas ações estavam voltadas a algumas necessidades básicas de atendimento do visi-
tante que viria para a Copa, mas não se constituem em ações estruturais para qualificar o setor, 
tanto no plano nacional quanto local. No caso de São Paulo, as ações previstas têm papel co-
adjuvante no contexto do segmento de negócios que se articula muito pelas ações do mercado, 
que, por sua vez, se orienta pelos investimentos públicos, como se tentará demonstrar adiante.
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nos chamou a atenção e que evidenciam o espraiamento do setor de ser-
viços sobre antigas áreas operárias industriais, possivelmente desenhando 
um novo eixo de desenvolvimento econômico metropolitano.

Embora a classificação do setor de serviços não seja absolutamente 
precisa, o que importa para nossa análise é que as atividades que dão su-
porte ao turismo e a sua cadeia produtiva – como, por exemplo, os setores 
de hospedagem, alimentação, cultura, lazer e eventos – participam dessa 
categoria e acompanham o avanço do setor terciário. O setor hoteleiro 
administrado por cadeias internacionais6 na capital, por exemplo, teve um 
incremento de cerca de 4 mil novas unidades habitacionais, entre 1998 e 
2001 (Koulioumba, 2003, p. 11), e, atualmente, o investimento em quartos 
de hotéis e flats na cidade de São Paulo é considerado um mercado em 
alta, pois, de acordo com Cristiano Vasques, assessor de investimentos 
hoteleiros da HotelInvest, “há um ciclo de eventos na metrópole que sus-
tenta o mercado hoteleiro, como Fórmula 1 e feiras”7. Ou seja, os fluxos 
turísticos colaboram para um terciário que vem se alargando na cidade8.

Analisando a presença de atividades de caráter internacionalizante em 
São Paulo, Kolioumba (2003) identifica a proeminência da capital na con-
centração de serviços pessoais (com destaque para o Turismo, Hotelaria, 
Cultura, Lazer e serviços tipo franchising); serviços distributivos (trans-
porte, telecomunicações e comércio); serviços produtivos (setor bancário e 
financeiro, publicidade e propaganda, consultoria e assessoria e direito) e 
serviços sociais (educação e saúde). Paralelamente ao enorme contingente 
de turistas de negócios que aflui para a cidade e à articulação do Aeropor-
to Internacional de São Paulo aos demais aeroportos mundiais como um 
agente facilitador do processo de internacionalização, a autora destaca o 
crescimento das redes internacionais de cinema, concentradas sobretudo 
em shoppings centers, e das franquias que oferecem serviços na área de 

6 Vale destacar que nem sempre a presença de grupos internacionais representa de fato uma 
internacionalização do setor, como sugere o tema das cidades globais e ao papel do chamado 
“novo terciário” nesse processo. No Brasil, por exemplo, muitos empreendimentos de redes in-
ternacionais são mantidos com capital nacional sob a fórmula de franchising (Ferreira, 2007, p. 
68). “A maioria dos estabelecimentos referenciados (…) estão ligados a redes hoteleiras nacio-
nais ou internacionais, por contratos de franquia, franquia e administração ou arrendamento” 
(Spolon, p. 105).

7 Copa amplia oferta de quartos de hotéis para investimento. Folha de São Paulo, caderno Mer-
cado 24/2/2014. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/02/1416706-co-
pa-amplia-oferta-de-quartos-de-hoteis-para-investimento.shtml

8 Embora analistas destaquem o vigor da produção industrial ainda presente em São Paulo, re-
lativizando a reconversão econômica do município pela transição da metrópole industrial para 
a de serviços (Rolnik e Frúgoli, 2000) ou se refiram à complexidade do movimento de deslo-
camento da indústria para fora dos centros urbanos, redefinindo seus vínculos com eles (cf. 
Lencioni 1998, 2008), não é objetivo aqui recuperar as análises a respeito dos processos de 
desindustrialização. em face do avanço do setor terciário, apenas analisar o turismo no bojo das 
transformações no desenvolvimento econômico de São Paulo.
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lazer, e ainda escolas de idiomas e serviços de alimentação difundidos 
pelo território. Kolioumba ainda salienta, na capital, a atuação de bancos 
estrangeiros; a maciça existência de centros de excelência em pesquisa 
e desenvolvimento; a existência de uma ampla indústria gráfica que fa-
vorece a atuação de São Paulo no cenário internacional da publicidade 
e propaganda, concentrando, também, suas principais agências, empre-
sas de telecomunicações e provedores de internet. Afora a proliferação 
do comércio varejista e especializações atacadistas, com a presença dos 
shoppings em “vetores menos privilegiados” que “têm contribuído para 
a criação de novas centralidades localizadas em periferias mais distantes 
(exemplos que incluem os shoppings centers Aricanduva, Penha e Tatua-
pé, na Zona Leste)” (2003, p. 13). 

À parte as discussões de São Paulo global como um mito, à medida 
que sua integração ao sistema mundial contrasta com uma série de pro-
blemas socioeconômicos9, o que nos interessa aqui é, ao caracterizar os 
serviços turísticos integrados à gama de serviços do terciário, legitimá-lo 
como indicador da projeção da cidade global sobre o território que a Copa 
então descortinou, considerando o megaevento no contexto mais amplo 
de transformação da cidade e ampliando a escala de análise para a região 
metropolitana.

A conquista de novas frentes de expansão para essa reprodução ca-
pitalista, por sua vez, articula Estado e os setores econômicos, que “se 
revela[m] por intermédio de políticas urbanas que direcionam o orçamen-
to público para a construção de uma infraestrutura necessária para que 
esse processo econômico se realize sem sobressaltos” (Carlos, 2009, p. 
305). Diante das barreiras naturais impostas ao norte e ao sul da cidade, a 
região Leste passou a assumir caráter de centralidade para a configuração 
de um novo eixo de desenvolvimento10, considerando novas bases econô-
micas. É assim que se compreende o diálogo que a Copa oportuniza entre 
poder público e privado sobre os sentidos da Zona Leste.

Por ocasião da mudança de status da SPTuris para Secretaria Municipal 
de Turismo, anunciada em 27 de setembro de 2013, seu então presidente 
Marcelo Rehder “...reafirmou o compromisso firmado pelo prefeito de le-

var turismo e estimular empresas a investirem na Zona Leste... Na agenda 
do poder público, “o planejamento prevê criar meios de turismo (...) na re-

gião da Arena Corinthians, que sediará a abertura da Copa do Mundo. (...), 
além de uma “série de incentivos para levar empregos e empresas para 

lá”. O gestor comenta ainda que, com a “série de equipamentos construí-

9 Cf. a este respeito, entre outros, Carvalho, 2000; Koliumba, 2003; Ferreira, 2007; Carlos, 2009. 
10 Cf. análise em artigo que abre essa publicação: A recepção da copa de 2014 em São Paulo: a 

“cidade global” avança sua fronteira sobre a “cidade operária”.
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dos” e “um polo de desenvolvimento lá, é importante que se faça um hotel 

do lado do estádio. Existe demanda e é importante para a região”11.

Os incentivos mencionados por Rehder referem-se à Lei de Incentivos 
para a Zona Leste, sancionada pelo prefeito Fernando Haddad em 20 de 
dezembro de 2013, que prevê: “Isenção de: Imposto Predial Territorial Ur-
bano (IPTU), Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos (ITBI), Impos-
to incidente sobre a compra de terrenos; Redução da alíquota do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) sobre ramos da atividade comercial como call center, 
telemarketing, educação/escola de idiomas e hotelaria”12. 

A fala do gestor também cita o Polo Tecnológico como vetor de de-
senvolvimento em Itaquera, além de outras intervenções com prováveis 
impactos na área da mobilidade urbana e, consequentemente, nos flu-
xos da região Leste. O Polo em questão pressupõe, além de intervenções 
de melhoria em equipamentos já existentes, dotar a região no entorno 
do Estádio do Corinthians de uma nova rodoviária, um edifício com salas 
comerciais, um centro de convenções, um parque tecnológico, estruturas 
para formação profissional – SENAI e FATEC – e um parque linear cuja 
primeira etapa já foi concluída13.

Tentando detectar novas dinâmicas territoriais na Zona Leste, Rolnik e 
Frúgoli Jr. (Rolnik e Frúgoli Jr., 2001) já se referiam há mais de uma déca-
da à ocorrência de “megainvestimentos terciários, como shopping centers 
e hipermercados”, a partir dos anos 1990, nos bairros onde tradicional-
mente se localizavam as indústrias, penetrando de forma fragmentada nas 
periferias da cidade e definindo uma “nova espacialidade da desigualda-
de”, tendo em vista que essa territorialização justapunha esses grandes 
empreendimentos a “pequenos estabelecimentos de comércio e serviços 
em assentamentos residenciais populares” (2001, p. 49).

Se, de um lado, esses dados evidenciam que está em curso um projeto 
de desenvolvimento da Zona Leste que conta, em grande medida, com o 
avanço do setor terciário sobre esta região de características até então ope-

11 Trechos de notícia veiculada pelo site da Prefeitura de São Paulo, por ocasião da mudança de 
status da SPTuris para Secretaria Municipal de Turismo, em 27/9/2013. Disponível em http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=157950, consultado 
em 16/10/203

12 Prefeito sanciona lei de incentivos fiscais para a Zona Leste, disponível em http://www.pre-
feitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/cidade_tiradentes/noticias/?p=44919, 
consultado em 10/02/2014.

13 Em várias apresentações da prefeitura de São Paulo a respeito dos impactos da Copa na Zona 
Leste, o polo Tecnológico aparece em destaque como vetor de desenvolvimento, contrapon-
do-se ao vetor sudoeste, foco de investimentos do poder público nos últmos anos. Disponível 
em http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/trabalho/arquivos/itaquera.
pdf, acessado em 16/10/2013. O relatório consultado ainda insere as obras em São Paulo no 
cenário internacional dos grandes eventos esportivos, destacando como eles foram relevantes 
no incremento do PIB dos países- sede, o que justificaria os investimentos públicos e privados.
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rárias, por outro, o mercado de turismo, que representa parte deste terciáro, 
aguarda as condições ideais para responder aos estímulos do poder público.

Para representantes do setor de eventos da cidade, “São Paulo recebe 

uma Copa por mês e ela não gera nenhum impacto a mais do que os even-

tos que estão consolidados em São Paulo”. A Copa “tem sua importância, 

é pretexto, mas isso não induziu absolutamente nenhum investidor hote-

leiro a construir hotel em São Paulo”. Para o mercado, “São Paulo vive de 

negócios e o lazer acaba sendo uma consequência natural do homem de 

negócio que chega à cidade e as regiões com gastronomia, entretenimen-

to, hotelaria, são privilegiadas por isso, (...) além disso, o parque hoteleiro 

está muito concentrado em São Paulo.” 14. 

A respeito da relevância do novo estádio para o circuito dos eventos da 
cidade, o SPCVB observa que “antigamente 70% das turnês internacio-

nais nem passava por São Paulo, só vinham 30%. Hoje 70% das turnês in-

ternacionais têm São Paulo como parada. (...) Esse movimento dos amigos 

do bairro, amigos da cidade, amigos do silêncio, faz com que o Pacaembu, 

o Jóquei tenham dificuldades de abrigar eventos. A hora que você começa 

a ter esses estádios feitos com esse modelo de arena, pode ser favorável. 

(...) Para quem trabalha com eventos, quanto mais equipamentos você 

tem, mais facilidade você tem para trazer gente, trazer eventos (...) desde 

que você tenha como ir e vir”15. 

Nos planos do Corinthians para viabilizar o estádio, da receita estima-
da pelo Clube, em 345 milhões de reais anuais, espera-se que cerca de 
70 milhões sejam provenientes do aluguel de espaços para shows, casa-
mentos e batizados, além de ser cobrada a visitação, quando não houver 
jogos16. Ainda que os números possam estar superestimados, conforme 
analisa a matéria consultada, o estímulo a tais atividades pode contribuir 
para a inserção daquela região da cidade no circuito de eventos, resultan-
do em uma possível demanda de novos serviços.

O que os depoimentos reunidos ao longo da pesquisa revelam é uma 
predisposição para ampliar esse mercado, independentemente da realiza-
ção da Copa, mas que está sujeito a ações públicas onde o setor apresentar 
maior necessidade, dando as condições ideais para a atração dos serviços 
dessa cadeia produtiva e sua circulação. Essa perspectiva revela ainda a 
contradição da projeção de um espaço de turismo sobre uma região pobre 
e desassistida de São Paulo, ou do encontro entre verticalidades e horizon-

14 Trecho de entrevista concedida pelo presidente do São Paulo Convention and Visitors Bureau 
(SPCVB) em 6 de junho de 2013.

15 Idem
16 A Saga de Itaquera. Matéria publicada pela Revista Exame em 28/5/2014.
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talidades (Santos, 2010)17, visto que se constitui em um espaço urbano que 
favorece esses fluxos e exacerba um traço significativo das megacidades, 
qual seja “que elas estão conectadas externamente a redes globais e a 

segmentos de seus países, embora internamente desconectadas das po-

pulações locais responsáveis por funções desnecessárias ou pela ruptura 

social” (Castells, 1999, p. 429). 

A consolidação desse mercado de negócios e eventos em São Paulo, 
portanto, não teve início com a candidatura da cidade à sede de jogos da 
Copa do mundo de 2014, mas se relaciona a um conjunto de estratégias 
iniciadas nos anos 1990 para inserir São Paulo no circuito das cidades glo-
bais, influenciando, ainda que em termos do discurso ideológico apenas 
(Ferreira, 2007), na construção de novas centralidades de negócios, o que 
vem convergindo para os esforços de marketing de promoção de São Pau-
lo como centro econômico e intensificando o segmento de turismo que 
atende a esse público, como se verá a seguir. 

RELEVÂNCIA DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS  
NA ECONOMIA DA METRÓPOLE

Desde os anos 1990, mais de duas décadas antes da candidatura brasi-
leira à sede da Copa de 2014, o segmento de turismo de negócios e even-
tos tem tido espaço privilegiado na agenda local, com esforço contínuo 
para o incremento das infraestruturas necessárias à sua ampliação, mul-
tiplicando os espaços para a realização de eventos como centro de con-
venções, parques de exposições, inclusive estádios para a realização de 
competições esportivas já concebidos como arenas multiuso18. Exemplo 

17 Para Milton Santos, as verticalidades “podem ser definidas, num território, como um conjunto 
de pontos formando um espaço de fluxos (...). Este Espaço de fluxos seria, na realidade, um 
subsistema dentro da totalidade-espaço, já que para os efeitos dos respectivos atores o que 
conta é, sobretudo, esse conjunto de pontos adequados às tarefas produtivas hegemônicas, 
características das atividades econômicas que comandam este período histórico. O sistema de 
produção que se serve desse espaço de fluxos é constituído por redes – um sistema reticular 
-, exigente de fluidez e sequioso de velocidade. São os atores do tempo rápido, que plena-
mente participam do processo, enquanto os demais raramente tiram proveito da fluidez.” Já 
as horizontalidades “são zonas da contiguidade que formam extensões contínuas (...) em que 
os atores são considerados na sua contiguidade, são os espaços que sustentam e explicam um 
conjunto de produções localizadas, interdependentes, dentro de uma área cujas característi-
cas constituem, também, um fator de produção. Todos os agentes são, de uma forma ou de 
outra, implicados, e os respectivos tempos, mais rápidos ou mais vagarosos, são imbricados. 
Em tais circunstâncias pode-se dizer que a partir do espaço geográfico cria-se uma solidarie-
dade orgânica, o conjunto sendo formado pela existência comum dos agentes exercendo-se 
sobre um território comum. Tais atividades, não importa o nível, devem sua criação e alimen-
tação às ofertas do meio geográfico local.” (SANTOS, 2010, p. 105-109)

18 Lê-se na página 48 do Plano Municipal de Turismo 1999-2001 a meta de Incentivar a criação e 

diversificação de equipamentos para eventos e entretenimento em geral; Estratégias: Incenti-
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recente desse empenho são parte dos 160.08 milhões de reais dos recursos 
do PAC Turismo investidos na reforma e melhoria do Anhembi Parque, 
que, em 2013, abrigou 129 das 201 grandes feiras de negócios do Brasil, 
estando com 80% da sua ocupação garantidos até 201619.

Observando apenas a cadeia produtiva do setor de feiras de negócios 
na cidade de São Paulo, realiza-se uma média de 803 eventos anuais com 
um público de mais de 8 milhões de visitantes, apenas no referido nicho20, 
que circulam, principalmente, em pavilhões, hotéis e centro de conven-
ções, estes últimos concentrando mais de 40% dos eventos realizados em 
2012. No mesmo ano, os expositores investiram quase R$ 9 bilhões na 
atividade, e o gasto dos viajantes participantes de feiras de negócios na 
RMSP superou R$ 4 bilhões em despesas locais que, somados aos demais 
recursos gerados dentro do próprio setor, significaram, em 2012, um im-
pacto global dos serviços em torno de R$ 16,3 bilhões21. Todavia, o ramo de 
feiras no Brasil atingiu seu limite e não avança mais, em virtude da falta 
de espaços para a realização desses eventos, de acordo com a UBRAFE – 
União Brasileira dos Promotores de Feiras22. 

Embora o setor esteja mais descentralizado, São Paulo ainda recebe 
cerca de 75% do total de feiras anuais realizadas no Brasil, respondendo à 
demanda de uma cidade que é sede de 38 das 100 maiores empresas pri-
vadas de capital nacional e de 63% dos grupos internacionais que atuam 
no país.

Revisitando os Planos de Desenvolvimento Turístico23 traçados para 
São Paulo nas últimas décadas, percebe-se um forte alinhamento das es-
tratégias locais com uma tendência compartilhada, a partir dos anos 1990, 
por cidades orientadas pela noção da cidade global, sendo a captação de 
eventos internacionais e sua capacidade de gerar a entrada de divisas um 

var a construção de novos teatros e arenas ao ar livre; Incentivar a transformação de estádios 

de futebol em espaços multieventos (grifo nosso); Incentivar a construção de novos centros 

de feiras e convenções na cidade (...).”. Disponível em http://www.spturis.com/comtur/arqui-
vos/platum-1999-2001.pdf, consultado em 15/10/2003.

19 Disponível em http://www.abeoc.org.br/2013/07/sao-paulo-recebe-recursos-do-pac-do-tur-
ismo/, consultado em 7/2/2014

20 Média de 2012 e 2013.
21 O impacto Econômico e Social das Feiras de Negócios em São Paulo. Pesquisa FIPE, outu-

bro/2013. Disponível em http://www.abeoc.org.br/wp-content/uploads/2013/12/pesquisafi-
peubrafe-sp-out2013.pdf, consultado em 7/02/2014. 

22 UBRAFE: falta de espaço impede crescimento de feiras no país. 3.9.2012. Jornal digital espe-
cializado no mercado turístico Mercado e Eventos. Disponível em http://www.mercadoeeven-
tos.com.br/site/noticias/view/88190, consultado em 10.2.2014

23 O PLATUM – Plano de Turismo Municipal – foi criado em maio de 1992 e tem por objetivo 
formular a política municipal de turismo. Contudo, o primeiro documento oficial data de 1999, 
dando sequência a um plano emergencial elaborado em 1993 e suas posteriores revisões. Os 
documentos podem ser consultados na íntegra pelo site da SPTuris http://www.spturis.com/
comtur/platum.php, sendo o mais recente o plano para o periodo de 2011-2014.
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aporte considerável na disputa por investimentos internacionais no circui-
to mundial. O Platum 2007-2010 posiciona São Paulo como cidade global 
e já nas suas primeiras páginas afirma que 

“as chamadas cidades globais ou megacidades, além de hubs logís-

ticos internacionais, são importantes pontos de conexão da economia 

mundial, onde setores como o de tecnologia, serviços de informação, 

consultoria e lazer, avolumam sua representatividade nas atividades 

urbanas. Nova Iorque, Pequim, Paris, Londres, Tóquio, São Paulo, Los 

Angeles, Buenos Aires e outras grandes metrópoles são expressões de 

cidades dotadas de serviços e estruturas condizentes com as novas de-

mandas do mundo contemporâneo”24. 

Entre as estratégias de promoção da cidade no mercado internacional, 
São Paulo vem participando sistematicamente de feiras e convenções como 
LACTTE – Latin American Corporate Travel Experience, o MPI – Mee-
ting Professionals International, SMEC-LA Strategic Meetings & Events 
Conference Latin América, IMEX – Wordwild Exhibition for Incentive 
Travel, Meetings and Events (Frankfurt), EIBTM – Feria Internacional de 
Incentivos, Viajes de Negocios y Reuniones (Barcelona), IT&ME – Incenti-
ve Travel & Meeting Executives (Chicago), FITUR Feria Internacional de 
Turismo (Madri), ITB – The World’s Leading Travel Trade Show (Berlim), 
WTM – The World Travel Market (Londres), FIT – Feria Internacional de 
Turismo de America Latina (Buenos Aires), FIEXPO – Feria Internacional 
del Mercado de Reuniones e Incentivos Uruguay (Montevidéu) e NBTA – 
International Convention & Exposition.

No cenário internacional, o levantamento da ICCA – International Con-
gress & Convention Association, ressalta que o Brasil foi o país com o 5o 
maior crescimento na realização de eventos internacionais em 2012, ocu-
pando a 7ª posição no ranking internacional, ganhando 12 posições des-
de 2003, quando ocupava o 19o lugar, sendo Rio de Janeiro e São Paulo 
as duas cidades que mais receberam eventos internacionais em 201225. 
Pelo Ranking das Américas do ICCA, São Paulo ocupou a 2a colocação 
em 201026. Tais eventos impactam também no índice de visitantes inter-
nacionais e seus respectivos gastos nos destinos, dado que interessa aos 
rankings que buscam identificar o caráter “global” das cidades27. 

24 Platum 2007-2010, p. 21
25 Ranking ICCA de eventos internacionais 2012. Disponível em http://www.abeoc.org.

br/2013/05/ranking-de-eventos-internacionais-icca-2013/, consultado em 7/2/2014
26 Platum 2010-2014, p. 46
27 O Índice MasterCard de Destinos Globais está em sua 3ª edição e, em 2013, indicou São Paulo 

como a segunda cidade com maior crescimento de visitantes internacionais, representando 
boa parte dos dólares gastos na América Latina. Mastercard global destinations cities 2013 

report. 



MEGAPROJETOS, MEGAEVENTOS, MEGALÓPOLE:  
A PRODUÇÃO DE UMA NOVA CENTRALIDADE EM SÃO PAULO

44

A trajetória da cidade nesse âmbito confirma a busca pelos atributos 
que identificam uma cidade global28. Entre os indicadores do Global Cities 
Index, que classifica áreas metropolitanas, destacam-se, no quesito “ati-
vidades de negócios”, a importância de ser sede de grandes corporações 
globais, ter relevante valor de mercado de capitais, intensa ocorrência de 
conferências internacionais e expressivo fluxo de bens através dos portos 
e aeroportos. No quesito “capital humano”, pesa significativamente tam-
bém a quantidade de escolas internacionais e a presença de estudantes 
estrangeiros e, no item “experiência cultural”, medem-se diversas atra-
ções, incluindo o número de grandes eventos esportivos, quantidade de 
museus, locais para espetáculos de arte, rede gastronômica e número de 
turistas internacionais. As conferências de caráter político têm peso espe-
cial, pois se inserem na categoria “engajamento político”, com participa-
ção específica na composição do índice.29

Esse constante avanço do segmento de negócios e eventos nos últimos 
anos, além de revelar a busca pela inserção de São Paulo numa rede de 
cidades que os rankings identificam como globais, vem imprimindo sua 
marca no território. A chave para o funcionamento desse sistema depen-
de, em grande parte, de se facilitar a circulação dos fluxos gerados por este 
mercado, necessitando, para isso, de intervenções espaciais que permitam 
sua expansão e seu bom funcionamento. Nesse sentido, as obras da Copa 
em São Paulo chamam atenção para a possibilidade de espraiamento de 
tais fluxos para além dos distritos reconhecidamente centrais como eixos 
de circulação. Nesse sentido, destaca-se o significativo efeito indireto re-
velado pela Copa no campo das transformações socioeconômicas recentes 
e na possível redefinição do espaço de produção da cidade. Diante das 
perspectivas de crescimento do segmento de turismo de negócios e even-
tos, o Mundial revela-se oportuno para ampliar essa rede de serviços que 
acelera, reforça e redimensiona o setor terciário da metrópole paulistana, 
conquistando novas porções do território e inserindo-as numa nova rede 
de fluxos de bens, serviços e pessoas. Perseguindo tal hipótese e tomando 

28 Não é objetivo aqui recuperar as críticas tecidas entre os anos 1990-2000, quando da emergên-
cia do conceito de cidade global, de que São Paulo seria apenas uma “cidade que quer ser 
global”, mas não o é plenamente por não “apresentar o quadro de mudanças funcionais que 
até pode ser verificado nas paradigmáticas Londres, Nova York ou Tóquio (Ferreira, 2007, p. 
156). O que se percebe de qualquer modo é que o imaginário de cidade global e a possibili-
dade de inserção no cenário internacional vêm referenciando ações no âmbito do mercado de 
turismo em São Paulo, particularmente a partir dos anos 1990, colaborando com o crescimento 
do setor terciário na cidade.

29 Os pesos das categorias do Índice de Cidades Globais são respectivamente: atividades de 
negócios 30%, capital humano 30%, intercâmbio de informações 15%, experiência cul-
tural 15% e engajamento político 10%. Para a lista completa dos critérios, ver http://www.
atkearney.com/gbpc/global-cities-index/full-report/-/asset_publisher/yAl1OgZpc1DO/
content/2012-global-cities-index/10192
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como referência algumas variáveis deste mercado, busca-se evidenciar a 
Zona Leste enquanto território de espraiamento do terciário, revelando 
um projeto ainda não concluído, mas de alguma forma já orientado por 
um conjunto de ações propostas pelo poder público e por movimentos ini-
ciais de rearranjo do mercado na cidade, colocando o Estado aqui como 
agente essencial da dinâmica de produção urbana30. Ou seja, para além 
da ampliação do mercado de turismo especificamente, o que tal processo 
sugere é uma tendência de projeção da cidade global sobre o território à 
leste, tendo as intervenções urbanas do poder público, especialmente no 
campo da mobilidade, como articulação necessária à configuração desse 
espaço de fluxos (Castells, 2008).

O TURISMO COMO INDICADOR DA PROJEÇÃO DA  
CIDADE GLOBAL À LESTE

Tendo a região Leste e as intervenções para adequá-la à recepção da 
Copa como escala inicial da pesquisa e o avanço do setor terciário nessa 
direção como hipótese, foram selecionados alguns componentes do sis-
tema de turismo geradores de fluxos de pessoas, mas também de bens e 
serviços, e tomados como indicadores da possível transformação daquele 
espaço urbano.

Além do aumento dos eventos relacionados direta ou indiretamente 
aos megaeventos esportivos no Brasil, que têm incrementado a agenda 
local31 e que reforçam a lógica de produção e reprodução dos eventos de 
negócios (e não esportivos) na cidade, o crescimento desse mercado em 

30 Recupera-se aqui a teoria da máquina do crescimento discutida por Ferreira, referenciando-
se em Logan e Molotch, para quem as “estruturas políticas são mobilizadas para intensificar o 
uso do solo em benefício do setor privado” (Logan e Molotch apud Ferrreira, 2007, p. 153). O 
fato de o setor privado, neste caso os empreendedores ligados ao setor de turismo, não estar 
pautando os investimentos públicos na Zona Leste, não exclui a possibilidade de ser benefi-
ciado por eles posteriormente.

31 Desde a escolha do Brasil para sede do mundial, uma profusão de novos eventos, reuniões, 
feiras e convenções vem sendo realizadas na cidade, evidenciando como o megaevento, em 
São Paulo, reforça o segmento de negócios. Num levantamento realizado entre 2007, ano em 
que o Brasil foi oficialmente escolhido para país-sede da Copa de 2014, e 2012, foram identifi-
cados mais de 40 eventos de diversos portes, alguns dos quais vêm se repetindo anualmente. 
Eventos como a EXPO Estádio e a Expo Mundo da Bola, com suas primeiras edições em 2009, 
o EIGEE – Encontro Internacional de Gestão do Esporte e do Entretenimento, com a primeira 
edição em 2012, ou ainda o sugestivo BrTour – Curso de Produção de Eventos Esportivos, 
ministrado em maio de 2013. O desdobramento da Copa em outros eventos, certamente, teve 
sua participação no montante de recursos gerados pelo setor nos últimos anos, ainda que não 
seja possível isolar este nicho como uma variável no conjunto das pesquisas. Para a relação 
completa dos eventos realizados na cidade de São Paulo, ver o calendário de eventos da 
cidade disponível em http://www.spturis.com/v7/calendarios.php O levantamento realizado 
integou a pesquisa de iniciação científica da aluna do Curso de Turismo da USP, Fernanda 
Carradore Franco, realizada de agosto de 2012 a julho de 2013.
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sua totalidade tem levado o São Paulo Convention and Visitors Bureaux32 
(SPCVB) a estabelecer parcerias com Conventions and Visitors Bureaux 
(CVB’s) de cidades vizinhas como forma de distribuir não somente pela 
RMSP, mas também pelo interior do Estado de São Paulo, os eventos cap-
tados, constituindo uma verdadeira rede de parceiros conectados pelo ter-
ritório. Nesse panorama, a Zona Leste de São Paulo aparece no centro de 
uma órbita de CVB’s, localizados em cidades parceiras na região do ABC, 
Baixada Santista, Mogi das Cruzes e Guarulhos, conforme ilustra a figu-
ra 1, gerando fluxo entre tais CVB’s e os demais componentes da cadeia 
produtiva desse segmento, tais como aeroportos, portos, modais de trans-
porte e respectivos pontos de integração, meios de hospedagem ou forne-

32 O São Paulo Convention & Visitors Bureau é uma entidade sem fins lucrativos, que busca 
ampliar o volume de negócios e o mercado de consumo na cidade, por meio da atividade 
turística e tem por objetivo aumentar o fluxo de visitantes e seu tempo de estadia na cidade 
e nos destinos parceiros. Para isso atua na captação, geração e incremento de eventos. Dis-
ponível em http://www.visitesaopaulo.com/quem-somos.asp, consultado em 27 de janeiro de 
2014.

Figura 1. Eixo de captação e distribuição de eventos à leste. Espacialização dos CVB’s  
parceiros a partir das ferramentas do Googleearth.
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cedores de equipamentos e serviços para feiras e convenções distribuídos  
pela RMSP. 

Além dos CVB’s, observou-se também a distribuição da hotelaria de 
negócios na cidade. Durante o período de 1998 a 2003, São Paulo ficou 
marcada pela super oferta de hotéis33, após o qual se seguiu um longo 
tempo sem abertura de novos empreendimentos na cidade, o que vem 
sendo retomado mais recentemente34. 

Desde os anos 1990, com os processos de requalificação de áreas até 
então eminentemente industriais e novos eixos de mobilidade na agenda 
dos gestores públicos, o mercado hoteleiro tem se reposicionado no terri-
tório, mantendo-se, porém, ainda próximo dos nós principais de comércio, 
serviços e transportes concentrados na região central da cidade, inclusive, 
em decorrência da distribuição desigual da oferta turística local, que con-
centra nos distritos centrais a maior quantidade de estabelecimentos de 
gastronomia, entretenimento, lazer e cultura, conforme ilustram as figuras 
2 e 3.

Contudo, o mapa de distribuição de hotéis revela um ligeiro desloca-
mento do eixo tradicional da hotelaria paulistana em direção à Zona Leste 
que pode ser melhor observado. Dois empreendimentos hoteleiros inau-
gurados em 2001 na região Leste mais próxima ao centro, Tatuapé e Aná-
lia Franco, servem de referência para identificar os atributos fundamentais 
da região para abrigá-los.

A seleção desses dois meios de hospedagem não é irrelevante. Um de-
les, o Hotel Tryp Tatuapé, pertence à rede espanhola Meliá; o outro, o 
Blue Tree Towers Anália Franco, à rede nacional Blue Tree, da reconhe-
cida empresária Chieko Aoki. Muito embora a internacionalização des-

33 No final da década de 1990 o turismo desponta como o novo grande mercado no Brasil. Nesse 
contexto, Bonfato (2006) destaca como a participação dos fundos de pensão, dos pequenos in-
vestidores e das grandes construtoras em conexão com as operadoras hoteleiras “traduziu-se 

(principalmente entre 1998-2003) no crescimento vertiginoso da oferta de unidades hoteleiras 

em grandes centros de negócios, como São Paulo. (..) A possibilidade de obter ganhos finan-

ceiros, pela produção de hotéis de negócios e sua venda posterior a pequenos investidores ou 

a fundos de pensão, ocasionou um crescimento geométrico da oferta que excedeu, em muito, 

o crescimento linear da demanda”. (Bonfato, 2006, p. 23-24)
34 “A expectativa do mercado é ampliar entre 2.500 e 3.500 novos quartos no mercado hoteleiro 

paulistano, voltado principalmente ao turismo de negócios”. O Estado de São Paulo, 2012. 
Disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,apos-dez-anos-sem-lancamen-
tos-sp-ganhara-12-hoteis,948510,0.htm, consultado em 15 de outubro de 2013. “Decidimos 

escapar dos tradicionais eixos como Moema, Jardins, Faria Lima e Berrini, onde se concentra 

a maioria dos hotéis da cidade e também a concorrência é maior e investir num novo local 

que até então era visto como mais industrial alguns anos atrás. Agora o cenário mudou, com a 

chegada de investimentos corporativos, revitalização urbana, e uma maior mobilidade urba-

na. Com isso, o local se tornou um novo atrativo da cidade” (Caio Calfat sobre a Barra Funda, 

vice-presidente do Núcleo Turístico Imobiliário do SECOVI/SP). Reportagem “São Paulo volta 

a ganhar investimentos em hotéis”. Revista Hotéis. Revista Hoteis, 1º/3/2013
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Figura 2. Distribuição da Oferta Turística na Cidade de São Paulo. 
Fonte: PLATUM 2011-2014.
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Figura 3. Distribuição de Unidades Habitacionais (hoteleiras) 
na Cidade de São Paulo (abril 2010). 

Fonte: Observatório de Turismo da Cidade de São Paulo, 2010 in: PLATUM 2011-2014.
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ses empreendimentos possa ser falaciosa, em virtude da participação de 
capital nacional em grande parte dos empreendimentos, como recursos 
de fundos de pensão ou de pequenos investidores locais, é inegável que 
a autorização para o “uso destas bandeiras em troca de royalties” requer 
alguma confiabilidade, lançando mão muitas vezes de estudos de viabili-
dade35 que respaldem o investimento, já que as redes conferem um “as-
pecto global ao empreendimento” (Ferreira, 2007, p. 174) e também cos-
tumam atrair seus hóspedes habitués que transitam pelo mundo e buscam 
na marca alguma segurança na qualidade do serviço prestado.

Alguns dos diferenciais oferecidos aos hóspedes que escolhem a re-
gião, nos remetem novamente à vantagem da boa conexão do hotel com 
os aeroportos, com os principais centros de convenções e parques de ex-
posições, com espaços de lazer e entretenimento e com as principais rodo-
vias e marginais36.

Não é menos importante, nesse possível espraiamento do mercado de 
eventos e negócios em direção à leste, a previsão de construção de um 
centro de convenções junto ao Polo Institucional que abriga o estádio-sede 
da Copa em São Paulo. Considerando-se que o centro de convenções é 
apenas parte da cadeia produtiva do turismo, ele demanda uma série de 

35 “Em termos simples, o estudo de viabilidade mercadológica trata (…) do diagnóstico do es-

tágio de crescimento econômico do local escolhido e de sua dinâmica de mercado (…), o 

estudo dos aspectos geofísicos regionais, do índice de desenvolvimento humano municipal 

(IDH-M), das políticas de incentivo, do inventário de oferta de lazer ou negócios e das poten-

cialidades do macro ambiente local permite conhecer a dinâmica de mercado. Já os aspectos 

econômicos, infraestrutura de serviços, a mão de obra e a logística de fornecedores do futuro 

empreendimento, os deslocamentos de eixos econômicos regionais ou municipais e a influ-

ência regional são fatores cuja análise fornece uma geografia de mercado.(…) A dinâmica do 

mercado se equilibra pela oferta e pela demanda, exigindo (…) pesquisa da oferta de unida-

des hoteleiras concorrentes (…) e o estudo de segmentação, super segmentação, nichos de 

mercado…” (grifo nosso). Estudo de Viabilidade para hotéis. http://www.revistahotelnews.
com.br, 2012, consultado em 15/10/2013

36 “Localizado no bairro nobre da Zona Leste de São Paulo, o hotel está cercado pelo belíssimo 

Parque Esportivo dos Trabalhadores e pelo Shopping Anália Franco, além de estar próxi-

mo dos principais Centros de Convenções da cidade: 9 km do Expo Center Norte, 11 km do 

Anhembi e 16 km do Centro de Exposições Imigrantes. O Hotel oferece fácil acesso às Mar-

ginais, Rodovia Dutra, Ayrton Senna e Fernão Dias. Está a 25 km do Aeroporto Internacional 

de Guarulhos e 19 km do Aeroporto de Congonhas”. Trechos do texto promocional no site do 
hotel Blue Tree http://www.bluetree.com.br/hotel/blue-tree-towers-analia-franco/, consulta-
do em 15/10/2013.“O Tatuapé é um dos bairros de maior movimento da Zona Leste da capital 

paulista. Com comércio bem desenvolvido, opções de restaurantes para todos os gostos, (…) 

muitos bares e entretenimento noturno, ele se destaca assim como seu vizinho Anália Franco, 

que tem o metro quadrado mais caro da região. Aproveitando a boa localização, a rede Sol 

Meliá inaugurou, em 2001, o Tryp Tatuapé (…) Possui fácil acesso às rodovias Ayrton Sen-

na, Dutra e ao Aeroporto Internacional de Guarulhos” Trecho do texto promocional do hotel 
Tryp Tatuapé no portal eletrônico de notícias Hôtelier News, voltado ao Mercado hoteleiro. 
http://hoteliernews.com.br/2011/02/tryptatuapconfortonazonalestedesopaulo/, consultado 
em 15/10/2013.
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serviços especializados e condições espaciais relacionadas ao tipo de fluxo 
por ele gerado que, em alguma medida, já podem estar em curso. As inter-
venções urbanas de facilitação do acesso ao estádio e ao Polo Institucional, 
que integram a matriz de responsabilidade da Copa, e algumas iniciativas 
no campo da qualificação de recursos humanos37 não se explicam exclusi-
vamente por causa do megaevento e podem já anunciar um impacto que 
merece ser acompanhado num horizonte de mais longa duração.

37 Além do indício que a já citada Lei de Incentivos Fiscais para a Zona Leste nos dá sobre o tipo 
de qualificação profissional que se espera atrair para a região– escolas de idiomas -, pretende-
se analisar o alcance das demais ações de formação e qualificação profissional, decorrentes 
da concentracão recente de unidades de universidades públicas como a USP e a UNIFESP, 
mas também o perfil das ações de capacitação oferecidas nas escolas técnicas e demais ini-
ciativas de inclusão da população da Zona Leste nas oportunidades locais. Colaborando com 
a investigação, está em curso a pesquisa de Iniciação Científica Impactos da Copa do Mundo 

2014 na cidade de São Paulo: inclusão social através da capacitação profissional, da aluna do 
Curso de Turismo da USP, Luane Vacchi.


