


A economia criativa movimenta R$ 40 bilhões por ano na Capital 

(10% do PIB), segundo a Prefeitura de São Paulo 

 

De acordo com estudos da Fundação do Desenvolvimento Administrativo, a taxa média anual de 

aumento do emprego neste setor chegou 9,1%. Isso demonstra um crescimento que, em poucos 

anos, poderá levar a economia criativa paulistana a se igualar a Nova York, Londres, Barcelona e Berlim. 

Uma nova área da economia paulistana ganha cada vez mais destaque. A 

indústria criativa - áreas culturais, artísticas e intelectuais - vem se 

desenvolvendo em vários setores, do design à arquitetura, passando por 

informática, moda e cinema. 



Potencialidades das cadeias produtivas baseadas na criatividade na 

Cidade de São Paulo. 















Os dados mostram que apesar da representatividade da Economia Criativa na 

Cidade de São Paulo em relação ao País, alguns números ainda são tímidos, mas 

o cenário é promissor. 

 

Há um potencial imenso a ser explorado, com destaque às áreas de Arquitetura e 

Design, Artes, Ensino, Pesquisa e Patrimônio.  

 
 



“São Paulo descobriu seus grandes talentos e a força econômica do que produzem 

e começou a trabalhar e investir nisso. Esse crescimento traz benefício para toda a 

população. Gera mais conhecimento, empregos e renda, contribuindo para um 

desenvolvimento sustentável”  
 

                  Caio Luiz de Carvalho - Presidente da São Paulo Turismo (SPTuris) 



Paulo Borges   

Idealizador e diretor da SPFW 

Uma das maiores semanas de moda do mundo, o 

evento realizado há 15 anos na capital paulista é o 

principal responsável por consolidar a capital paulista 

e, consequentemente, o país, como pontos 

importantíssimos no mapa da moda.  

 

A cada edição, a SPFW movimenta R$1,5 bilhão. 



O Brasil - em especial São Paulo - está entre os três principais 

centros de produção de grafite do mundo. Criativos, esses 

artistas de vanguarda surpreendem com seus traços e as cores 

de seus desenhos ousados. 

 

Suas criações entraram para o cenário internacional da arte 

urbana contemporânea, e também do circuito comercial, em 

países como Reino Unido, França, Cuba, Japão e Estados 

Unidos, entre outros. Junto com Nina Pandolfo e Nunca pintaram 

o castelo histórico de Kelburn, em Ayrshire, um dos mais 

importantes da Escócia.  
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•   O Museu recebe diariamente 1.300 visitantes;  
 

•   É o espaço cultural mais visitado da Cidade de São Paulo segundo levantamento do Governo do Estado; 
 

•   Pesquisa feita com turistas e moradores de São Paulo para o Mapa das Sensações®, o Museu da 

Língua Portuguesa foi o quinto atrativo turístico em preferência de turistas e moradores. 

 

Museu da Língua Portuguesa 

Inaugurado em 2006, veio revolucionar o conceito de 

museu na cidade. Totalmente interativo, o acervo é 

exposto de forma divertida e inusitada.  



 

•   É o segundo Museu mais visitado da Cidade de São Paulo, segundo levantamento do Governo do 

Estado de São Paulo; 
 

•   Em maio/2011 atingiu a marca histórica de 1 milhão de visitantes. 

Museu do Futebol 

Construído debaixo das arquibancadas do Estádio 

Pacaembu e inaugurado em 2008 utiliza tecnologia e 

interatividade para contar a história da paixão dos brasileiros 

através dos tempos.  



Virada Cultural Parada LGBT      Mostra Internacional   

 de Cinema de São Paulo 
Virada Esportiva 

Teatro de Dança 

        (2014) 

Fábricas de Samba 

            (2014) 



“São Paulo, com sua vocação para a cultura e os eventos e um celeiro de 

grandes talentos, já está inserida, ainda que instintivamente, nesse conceito e 

agora começa  

a trabalhar e investir nisso de forma mais planejada como via para atrair mais 

investimento para a cultura e demais setores criativos.”  

                                 Caio Luiz de Carvalho - Presidente da SPTuris 

 

 



Aplausos São Paulo: Cidade Criativa 
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Segundo Ana Carla Fonseca Reis, organizadora do livro “Cidades Criativas -  Perspectivas” 

que traz uma análise comparativa internacional - é possível identificar três características 

básicas das cidades criativas:  

Inovações: cidades que estão em evolução contínua, não apenas em tecnologia, mas soluções 

inteligentes e práticas para problemas cotidianos 

Conexões:  noção de cidade sistêmica, com conexões entre suas áreas, PPPs,  ligação com a 

história do espaço e noção de local e global, entre outras  

Cultura: conjunto de ações no circuito das artes, e também dos setores da moda, gastronomia, design 

e arquitetura, que criam cadeias multiplicadoras de criatividade na economia e no espaço urbano e 

geram um ambiente mais favorável à inovação. 

“São Paulo tem todos os requisitos – uma efervescência de inovações e uma presença cultural 

estonteante -, mas peca em algumas conexões, em especial a que se refere à mobilidade”. Ana 

Carla Fonseca  

 



“Uma cidade criativa é aquela que une várias ferramentas e desenvolve uma política para 

o desenvolvimento urbano utilizando os setores criativos, como artes e artesanato, 

música, cinema, artes cênicas, moda, design e propaganda e, em um conceito mais 

amplo, o turismo. Estamos investindo e precisamos mostrar o quanto São Paulo já está 

adiantada nessa área, com sua diversidade, suas tribos, seu grande caldeirão cultural 

que faz surgir lugares como a Vila Madalena, a nova Augusta, o Mercadão, os vários 

museus e centros culturais, e eventos como a Virada Cultural, as Bienais, a Mostra 

Internacional de Cinema, a Fashion Week, a Parada Gay e tantos outros. Agora, 

queremos aproximar ainda mais o mundo dos negócios para essas atividades e 

desenvolver a capacidade de estimular os talentos e atrair empresários” 
                                                      Caio Luiz de Carvalho – Presidente da SPTuris 



lucianeleite@spturis.com 


