
O Impacto Econômico e Social das Feiras de Negócios em São Paulo 

 

Enfim e pela primeira vez o setor de eventos – Feiras de Negócios apresenta seus 

números. O impacto econômico na cidade de São Paulo. 

Surpresa para alguns, constatação para outros, novidade para muitos. 

Mas na verdade estes números são a realidade de um setor que é o principal indutor do 

turismo na Megalópole São Paulo. O núcleo são os pavilhões de exposições e os centros 

de Convenções, mas como diz Jorge Alves de Souza, as ondas são multiplicadoras. 

Vamos agora analisar, ler e reler, avaliar e discernir. 

Em seguida podemos perceber que números são fundamentais para o desenvolvimento 

dos segmentos envolvidos na atividade. 

Estes números são importantes, mas deverão de forma contínua, serem estudados e 

reavaliados em períodos mínimos / máximos de 05 anos. 

Acreditamos que a mídia do setor poderia em conjunto com as entidades 

patrocinadoras UBRAFE, SINDIPROM/SP e Sindieventos SP/RJ, criar formas segmentadas 

para avaliação e estudos, propiciando a devida divulgação aos setores  de 

transversalidade que tem papel muito importante na concentração da efetiva 

participação de eventos em São Paulo. 

É parte integrante este artigo os dados relativos ao trabalho FIPE/UBRAFE/SINDIPROM-

SP E SINDIEVENTOS-SP/RJ. 

OS DADOS 

O setor é caracterizado por uma sazonalidade bienal, sendo que em média ocorrem na 

cidade 803 eventos que envolvam exposição de bens e serviços por ano, com um público 

de mais de 8 milhões de visitantes. 

Os valores envolvidos nas atividades do setor referente ao mercado de bens e serviços  

totalizam  anualmente quase R$ 16,3 bilhões na cidade de São Paulo. 

R$ 16.296.684.338 

 

 

Síntese Bienal1 eventos área total m2 visitantes expositores

ano de 2012 800             4.354.275             8.786.584         73.939            

ano de 2013 805             4.466.695             7.380.223         81.138            

média anual 803             4.410.485             8.083.404         77.538            
1 Fonte: informações e projeções de Calendário Ubrafe, Calendário de Negócios 2012 SPCVB e dados de promotores



Espaços para Eventos  

 

Média de Visitação x Espaços para Eventos 

 

Características dos Eventos – Visitação e Operação  

 

Volume e Valores - Promotores 

 

Volume e Valores - Montadores 

 

Panorama 20121

tipo de espaço eventos % visitantes % area m2 %

Expositore

s %

pavilhões 202              25,3% 6.201.151  70,6% 3.432.857  78,8% 52.318        70,8%

centro de convenções 321              40,1% 2.069.323  23,6% 663.228     15,2% 12.584        17,0%

hotéis 196              24,5% 280.220     3,2% 237.940     5,5% 8.328          11,3%

outros 81                10,1% 235.890     2,7% 20.250        0,5% 709              1,0%

total 800              8.786.584  4.354.275  73.939        
1 Fonte: informações e projeções de Calendário Ubrafe, Calendário de Negócios 2012 SPCVB e dados de promotores

Total

Promotores valores

m2 totais anual1 4.410.485                     

m2 úteis disponibilizados1 2.762.369                     

faturamento venda área (R$)2 1.383.100.895            

faturamento venda total(R$) 1.646.548.684            

2 Fonte:  dados fornecidos por promotores e pro jetados

1 Fonte: informações e pro jeções de Calendário Ubrafe, Calendário de Negócios 

2012 SPCVB e dados de promotores



Investimentos – Valores na Cadeia do Setor 

 

Gastos dos viajantes e Impactos em outros setores 

 

Gastos dos viajantes e Impactos em outros setores 

 

Outros gastos dos viajantes

 

Expositor - Investimento (R$)4 valor (R$) %

espaço 3.229.386.006      36,0%

serviços 2.511.744.672      28,0%

logística 897.051.668          10,0%

gastos com equipe no evento 1.255.872.336      14,0%

promoção 538.231.001          6,0%

outros 538.231.001          6,0%

Total 8.970.516.684      
4 Fonte:  dados pro jetados com base em Exhibit Designers and Producers Association 

(EDPA), Trade Show Exhibitors Association (TSEA) and the Center for Exhibition Industry 

Research, Census of the Exhibition Industry Research - 2012

Gastos na RMSP (R$) - Viajantes5,6 valores (R$) %

hospedagem 1.896.544.289            47,4%

alimentação 1.132.510.563            28,3%

compras 447.478.250                11,2%

transporte 396.740.614                9,9%

lazer 29.462.954                  0,7%

outros 98.316.231                  2,5%

total 4.001.052.900            
5 Fonte: Perfil dos hóspedes em meio de hospedagem paulistanos - 2o semestre 2012 - Observatório do 

Turismo da Cidade de São Paulo / FIPE

6 Fonte: Outlook 2012 - Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo

características da hospedagem5,7 valores

unidades habitacionais utilizadas - anual 6.555.236                     

unidades habitacionais utilizadas / dia 17.960                           

% base total unidades habitacionais 33,2%

% base efetivamente ocupada 50,3%

7 Fonte:  IBGE PSH 2011

5 Fonte: Perfil dos hóspedes em meio de hospedagem paulistanos - 2o semestre 2012 - 

Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo

Transporte aéreo - volume físico1,5 número

passagens (trechos) nacionais 5.188.862                     

passagens (trechos) internacionais 191.061                        

total 5.379.923                     
1 Fonte: informações e projeções de Calendário Ubrafe, Calendário de Negócios 2012 SPCVB 

e dados de promotores
5 Fonte: Perfil dos hóspedes em meio de hospedagem paulistanos - 2o semestre 2012 - 

Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo



 

 

 

Caracterização e Gastos dos Residentes - Impactos em outros setores 

 

 

 

 

Transporte aéreo - volume financeiro1,5,10,11 valores (R$)

nacional 1.824.766.927            

internacional 609.390.649                

total (R$) 2.434.157.576            
1 Fonte: informações e pro jeções de Calendário Ubrafe, Calendário de Negócios 2012 SPCVB 

e dados de promotores

5 Fonte: Perfil dos hóspedes em meio de hospedagem paulistanos - 2o semestre 2012 - 

Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo

10 Fonte: ANAC : Tarifas Aéreas Domésticas 27ª Edição – 4º Trimestre de 2012

11 Fonte: mediana tarifa JFK GRU - out 2013 - 187 valores

transporte terrestre viagens- ônibus (R$) 1,5,9 60.295.790                  

9 Fonte: tarifas classe executiva São Paulo - Uberlândia / Buenos Aires - São Paulo

1 Fonte: informações e projeções de Calendário Ubrafe, Calendário de Negócios 2012 SPCVB 

e dados de promotores

5 Fonte: Perfil dos hóspedes em meio de hospedagem paulistanos - 2o semestre 2012 - 

Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo

locação de auto viagens (R$)1,5,8 65.646.781                  

8 Fonte:  Locadora Localiza - tarifa km livre grupo C

5 Fonte: Perfil dos hóspedes em meio de hospedagem paulistanos - 2o semestre 2012 - 

Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo

1 Fonte: informações e projeções de Calendário Ubrafe, Calendário de Negócios 2012 SPCVB 

e dados de promotores

despesas visitantes residentes1,5,12,13,14 valores (R$)

alimentação 549.830.372                

transporte + estacionamento 215.184.234                

total 765.014.606                

5 Fonte: Perfil dos hóspedes em meio de hospedagem paulistanos - 2o semestre 2012 - 

Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo

12 pesquisa de preço médio refeição Alelo - SP Centro2

13 Fonte: pesquisa com visitantes e expositores de feiras

14 Valores utilizados: preço médio gasolina: R$ 2,70 / consumo 9 km/l / distância ida e volta = 

24 km / valores de taxi out-2013 para 12 km por viagem/ estacionamento = R$30,00.

1 Fonte: informações e pro jeções de Calendário Ubrafe, Calendário de Negócios 2012 SPCVB 

e dados de promotores

número de refeiçoes 1,5,15 volume

refeições consumidas por ano 38.745.572                  

refeições consumidas por dia 106.152                        

5 Fonte: Perfil dos hóspedes em meio de hospedagem paulistanos - 2o semestre 2012 - 

Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo

15 Valores utilizados:2 refeições por dia

1 Fonte: informações e projeções de Calendário Ubrafe, Calendário de Negócios 2012 SPCVB 

e dados de promotores



Consolidado – Impacto no mercado de Bens e Serviços 
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