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RESUMO 

 

O estudo sobre “Turismo de Negócios”, desenvolvido em curso de Especialização na Unesp (Universidade 
Estadual Júlio de Mesquita Filha) de Rio Claro – SP remete à constatação de uma realidade visível na 
cidade de São Paulo, centro nervoso da economia latino-americana. Mas sua intenção é mais  ampla, já 
que essa modalidade praticada há muito tempo, enquanto matéria e foco de pesquisa, é recente e quase 
desconhecida – não teve ainda a oportunidade de despertar o merecido interesse junto à comunidade 
acadêmico científica brasileira, no ambiente da Geografia. Por vezes a Educação finca suas bases no 
rotineiro tradicional, abandonando o reconhecimento do novo e deixando de lado o fato óbvio de que não 
basta ser pássaro, pois é preciso também saber voar. Vale destacar, quando se apresenta uma proposta 
inovadora, que já não adianta encher barrigas vazias e deixar mentes ocas, pois um povo que não tem 
acesso ao saber em condições amplas não ganha em conhecimento, não é pleno e nem cidadão. O 
estudo sobre Turismo de Negócios, com foco de pesquisa na capital paulista, em espaço geográfico pré-
definido, serve para provar que a realidade atual não permite mais a existência de um executivo que 
confunde trabalho com existência, que assume seu tempo de lazer e é capaz de programar seus horários 
para o exercício do lúdico; da fantasia. A vida moderna já não é mais tão rígida e árida como no passado 
e isso contribui para que um cento metropolitano de vital importância para uma nação (caso de São Paulo) 
possa oferecer atrativos que são reconhecidos por muitos e nem sempre são divulgados. Isso faz com que a 
metrópole que mistura trabalho e diversão, cultura e gastronomia possa oferecer centenas de cinemas, 
quase cem teatros, mais de dez centros culturais, setenta museus, cinqüenta shopping centers, quase cem 
mil camas em hotéis, 150 das 170 maiores feiras de negócios do país e cerca de 70 mil eventos, para os 
mais de 15 milhões de turistas que a visitam todo ano. Um centro urbano monumental, com números 
consideráveis, que justificam o estudo de análise da organização espacial, com incursões pela percepção 
própria do visitante, zonas de degradação e a recuperação necessária para atrair, cada vez mais, o 
interesse desse turista ainda quase considerado acidental. 

 

 

                                                 
1 Trabalho vinculado ao Núcleo de Geografia e Turismo do Programa de Pós Graduação em Geografia da 
UNESP – Rio Claro-SP. 
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O estudo do Turismo de Negócio no campo da Geografia é praticamente uma 
novidade para o Brasil, onde boa parte das faculdades não oferece em sua grade 
curricular “turismo ou percepção espacial urbana”. Por isso a análise perceptiva de uma 
porção importante da cidade de São Paulo, desenvolvida para detectar alternativas para 
o Turismo de Negócios na capital econômica do país, tornou-se de fundamental 
importância. 

Em uma primeira instância, a análise da organização espacial levou diretamente 
aos conflitos gerados pelo deslocamento, passando pela degradação do ambiente – que 
por vezes surge como uma forma de demonstrar descontentamento da população local 
com determinado contexto, seja ele econômico, social ou somente um reflexo da 
realidade. Essas transgressões visuais que agridem o ambiente e excluem a harmonia do 
espaço, porém, não podem ser atribuídas apenas a grupos sociais que atuam no 
anonimato para atrair a atenção do todo, mas também a algumas empresas, prestadoras 
de serviços, promotores de eventos e profissionais autônomos, que se servem, com certa 
freqüência, de muros e postes de iluminação pública para a colagem de cartazes e 
mensagens promocionais. 

Como esses espaços estão livres para a ocupação ilegal e inesperada, pois seria 
impossível fiscalizar as possibilidades por toda uma cidade, especialmente nas 
proporções de São Paulo, a ocupação é garantida até o momento em que seus reais 
responsáveis tomam as rédeas e interferem contra a transgressão. A repressão, 
geralmente, não é a solução mais adequada, assim como também não serve a 
implantação de sistemas de multas, por exemplo – pois só se aplicam aos transgressores 
identificados. Na capital paulista, em plena avenida Paulista, um exemplo positivo de 
interferência foi registrado no muro principal do Hospital Santa Catarina que, por anos, 
foi ocupado por cartazes e ofertas de serviços. Com uma parceria feita com o Banco Itaú 
o velho muro foi transformado em um mural que se transformou em uma galeria a céu 
aberto, com vitrines de vidro blindado onde estão expostas – permanentemente – obras 
de artistas plásticos. A partir desse momento, com iluminação dirigida e adequada e o 
interesse que foi despertado para a população, o espaço foi valorizado e passou a ser 
respeitado, afastando definitivamente a possibilidade de ação de agressores do espaço 
público urbano. 

É preciso destacar que é inerente, ao ser humano, a condição de observador e 
que no processo de percepção ambiental o inconsciente leva qualquer pessoa a registrar, 
em primeiro lugar, as agressões visuais – por muitas vezes em detrimento daquilo que 
possa ser agradável e ocupe espaços próximos. Afinal, a visão é o mais importante 
sentido no processo perceptivo, é seletiva e só enxerga aquilo que realmente interessa e, 
por lógica, o que agride um grupo realmente incomoda o homem e a sensação de mal 
estar acaba excluído a possibilidade de admiração do conjunto global. 

O “link” entre as avenidas Paulista e Engenheiro Luis Carlos Berrini foi 
determinado por constatação óbvia, considerando que o público em estudo seria 
exatamente o turista de negócios e que os dois pontos são, por excelência, 
concentradores das maiores empresas do Brasil. Entre uma região e outra, foi avaliado 
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um universo de opções, muitas reconhecidas, outras não, mas todas à disposição dos 
visitantes que se tornam cada vez mais presentes na metrópole. 

Consumo, cultura, gastronomia, paisagismo e arquitetura arrojada. Esses são 
alguns dos elementos que avivam a fantasia do turista na cidade de São Paulo, onde 
tudo o que se apresenta ao visitante pretende ser grandioso e, por muitas vezes, 
monumental. Uma atitude que se justifica pela própria condição de grande centro 
urbano, onde é mais comum a visualização cotidiana e são raros os momentos de 
fixação prolongada do foco. Em movimento, como quando um motorista conduz um 
veículo por uma rua, a percepção acaba por desprezar o direcionamento que se faria a 
detalhes existentes no ambiente. Nem todos percebem, por exemplo, que a avenida 
Paulista pode ser considerada um verdadeiro museu público a céu aberto, com dezenas 
de esculturas de artistas consagrados espalhadas por praças, calçadas ou fachadas de 
edifícios particulares, porque a visão em movimento enfatiza a captação da imagem 
dirigida, deixando à parte o reconhecimento da imagem periférica. 

Aliás, a oferta artístico-plástica da avenida Paulista não se resume à exposição em 
passeios públicos, pois nela pode ser acessado o importante acervo do MASP (Museu de 
Arte de São Paulo), por exemplo, além de coleções particulares que estão guardadas em 
escritórios de empresas e nas estações de Metrô que estão espalhadas por toda a cidade, 
sempre com obras apresentadas aos seus usuários, seja em exposição permanente ou em 
eventos programados. 

Ao contrário do que ocorreu nos grandes centros econômicos das maiores cidades 
do mundo, inclusive com o centro antigo da cidade de São Paulo, a degradação não se 
fez evidente, acredita-se, devido às constantes transformações do ambiente. Sem uma 
característica preservacionista, o que é uma proposta real e aceita da região dos Jardins 
e em todo o entorno da “avenida símbolo da cidade”, o ambiente não se manteve 
estático, o que sempre despertou o interesse da população pelo reconhecimento de 
novas formas e movimentos, garantindo o reconhecimento e respeito de quase todos os 
seus usuários habituais. 

A avenida Paulista, pela condição de espaço necessário – característica que vem 
se tornando real para a Engenheiro Luis Carlos Berrini –, sobrevive ao tempo e se 
mantém como templo de adoração. Por isso, encanta visitantes e se mantém com orgulho 
para moradores paulistanos e migrantes que adotam a capital paulista como seu novo 
lar. 

A cidade de São Paulo tem um perfil que a diferencia de outros centros urbanos e, 
em especial, de outras localidades turísticas tradicionais. A circulação interna de seus 
visitantes em tempos livres depende de vários outros fatores e não é como em Paris, por 
exemplo, que já é um cenário preparado para despertar o imaginário. 

Na sociedade contemporânea, lazer, recreação e turismo são fenômenos que 
muitas vezes se confundem quanto ao conceito. Classifique-se como situação de lazer 
diário aquela que serve para “recuperar a energia física e vital” (Vieira, 1997). Para 
Vieira, “lazer é fundamental para que possa existir recreação e turismo”. Tempo próprio 
para assistir televisão, ir ao cinema, conversar em um barzinho de bairro ou até mesmo ir 
ao teatro, embora essa última atividade se inclua em uma rotina quinzenal ou até mensal 
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para o cidadão local, devido a custo e à oferta. O teatro de consumo diário serve, no 
entanto, na classificação têmporo-espacial do turista de negócios – aquele que se 
encontra a trabalho ou exercendo atividades a ele relativas em uma cidade distante de 
sua origem. Neste caso, bares e restaurantes também se classificam da mesma forma, o 
que ao cidadão local costuma gerar um índice de freqüência pelo menos semanal. O 
terceiro tempo de lazer, que inclui as férias anuais, não se aplica ao turista de negócios e 
não costuma atrair um grande volume de visitantes à capital do estado de São Paulo. 
Porém, a proliferação de shopping centers e parques temáticos atrai um considerável 
número de turistas de cidades vizinhas que optam por não viajar para centros mais 
distantes durante o período mais longo dedicado ao lazer. No caso de São Paulo deve 
ser destacado o item Gastronomia, pois a cidade é considerada a capital gastronômica 
do Brasil e um dos mais importanes e variados pólos culinários do planeta, considerando 
ainda que alguns autores colocam a gastronomia como único produto turístico. 

A modalidade do Turismo de Negócios, conceituada mundialmente há menos de 
trinta anos, assumiu maiores proporções recentemente e hoje o universo paulistano, sem 
produtos de atrativo popular como praias ou paisagens de atração permantente, capta 
um volume de visitantes maior que ícones tradicionais, como o Rio de Janeiro, por 
exemplo. 

Centro econômico da América do Sul e uma das maiores cidades do mundo, São 
Paulo é o principal portão de entrada de visitantes estrangeiros no país, pelo Aeroporto 
Internacional de Cumbica, por onde passa, anualmente, uma média de 1,3 milhão de 
pessoas, conforme dados do Comtur (Conselho Municipal de Turismo de São Paulo). O 
Turismo de Negócios transformou a cidade em ponto estratégico do Mercosul e hoje ela 
abriga cerca de 70 mil eventos, reunindo todo ano, entre participantes e visitantes, 
aproximadamente 15 milhões de pessoas – entre os eventos destacam-se pequenas 
reuniões, grandes exposições, congressos, seminários, feiras nacionais e internacionais, 
encontros profissionais, Carnaval, o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, Mostra 
Internacional de Cinema, Free Jazz Festival e a São Paulo Fashion Week. 

A capital brasileira que tem o maior mercado consumidor atrai 150 das 170 
maiores feiras do país e é líder em qualidade de rede hoteleira – apenas entre 2002 e 
2004 registrou 30 mil unidades habitacionais em construção, fazendo com que a 
capacidade de carga hoteleira instalada alcançasse 50 mil unidades. Para a ocupação 
em tempo livre a cidade oferece, segundo dados de 2004, 223 salas de cinema, 92 
teatros, 11 centros culturais e 70 museus. Na hora de ir às compras tem 42 regiões com 
opções de comércio especializado e 50 shopping centers, além de muitas galerias de arte 
e feiras de artesanato. 

Apresenta uma série de possibilidades quando entra em pauta o tema percepção 
ambiental. Durante séculos a cidade foi se degradando, não apenas em seu contexto 
arquitetônico, mas também em sua visão social, o que acontece nas principais capitais do 
país, nas cidades do mundo em desenvolvimento e até mesmo em grandes centros 
desenvolvidos. O reconhecimento das zonas degradadas é ponto de fundamental 
importância para o estudo do turismo, pois o registro visual é um dos principais 
geradores de retorno e recomendações de visitantes, através do boca-a-boca. Um 
ambiente harmônico é direito de todos. 
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Por isso, no desenvolvimento do estudo sobre as rotas sugeridas entre as avenidas 
Paulista e Engenheiro Luis Carlos Berrini foi dada ênfase no reconhecimento e 
recuperação de zonas degradadas, para que possam existir até mesmo novas áreas de 
interesse para o público em geral – o que inclui o turista de negócios. É sempre 
necessário considerar todas as possibilidades de ampliação e aperfeiçoamento da oferta, 
bem como a aplicação de planos de marketing e webmarketing, para desenvolvimento e 
ordenação da comunicação de massa. 

É preciso destacar, antes de seguir, que o estudo foi desenvolvido logo após a 
ocorrência dos atentados de 11 de setembro de 2001, em Nova York e Washington DC, 
nos Estados Unidos, quando o grupo terrorista ligado à Al Quaeda, do Afeganistão, 
atirou dois aviões 737 da Boeing, ocupados por passageiros civis, contras as torres 
gêmeas do World Trade Center (WTC) em Manhatan e (o que atualmente se considera 
uma suposição) uma terceira aeronave contra o Pentágono, na capital do país, onde está 
instalado o centro da inteligência militar daquela nação. 

Em conseqüência, os anos que se seguiram foram plenamente ressentidos pelos 
reflexos da insegurança, o que acabou diminuindo sensivelmente o volume de 
passageiros em vôos internacionais e o vai-vem de turistas de negócios. Reflexos que vêm 
sendo reduzidos gradualmente, com uma recuperação prevista desde os primeiros 
momentos por órgãos internacionais, como o WTTC (World Travel and Tourism Council) e 
a OMT (Organização Mundial do Turismo). 

 

O PODER DA FANTASIA 

Toda modalidade de turismo, seja ela qual for, depende da fantasia para se 
manter e até mesmo para existir. O Turismo de Negócios, em uma primeira análise, leva 
a crer que simplesmente o executivo, fora de seu domínio territorial, ocupa seus tempos 
livres em atividades aleatórias, sem que haja nenhum tipo de programação prévia. 
Engano! Após reuniões de negócios, visitas a feiras e treinamentos, o turista de negócios 
procura programar suas atividades, indo a restaurantes, teatros, cinemas, ou até mesmo 
às compras. 

Esse ato de partir em busca de algo, mesmo nessas condições, depende da 
fantasia oferecida pelo espaço onde o viajante se encontra. “O corpo não pode ser alma 
(...) o corpo é sujeito ou matéria (...) a alma é a substância que dá vida ao corpo”; já 
dizia Aristóteles, ao criar o Tratado da Alma que deu início ao reconhecimento da 
fantasia, da criatividade e do imaginário para toda a Humanidade. É por isso que todo 
homem utiliza a imaginação, a fantasia, para exercer o conhecimento. 

A fantasia é despertada, em cada um, não como um sexto sentido, mas um 
resultado da percepção de todos os sentidos: visão (em primeiro plano), audição, olfato, 
paladar e tato. Esse efeito, no turismo, é válido tanto para a oferta rural,  quanto para a 
urbana. 
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O homem trabalha seus sentidos até no campo invisível. A ausência de luz 
promove uma compreensão maior de elementos sensoriais como água, ar, som, odor, 
mas o palpável, o visível, é o que mais interessa ao turismo. 

 

 

Imagem 1. Em grandes cidades, como São Paulo, a poluição (visual, química ou sonora) 
contribui para a deterioração da imagem junto ao turista, bem como espaços mal 
cuidados e que contrastam com a arquitetura moderna. A visão, claramente, é o sentido 
que mais influencia a percepção, mas ela não atua isoladamente. Desse sentido, o foco 
central atinge um ângulo de captação direta (considerando-se o movimento dos olhos 
com a cabeça em posição estática), enquanto o campo periférico contribui com o 
contexto. De todos os lados, a audição e o olfato contribuem com a percepção 
abrangente, enquanto também estão presentes na zona escura, delimitada pelas costas 
do indivíduo – são elementos invisíveis que não podem ser desprezados no ambiente. Dos 
cinco sentidos, tato e paladar estão incluídos numa zona imediata e dependem de um 
contato próximo e direto. 

 

Pela percepção o turista pode retornar a um ambiente visualmente agradável e 
ainda indicá-lo a outros, pode voltar a comer naquele restaurante de massas de aromas 
inconfundíveis, pode ir àquela casa noturna que toca suas músicas prediletas... assim é 
possível utilizar a fantasia como elemento essencial na captação e na manutenção dos 
turistas, até em locais sem tradição nessa atividade. 

Possivelmente, a maior fantasia do executivo na cidade de São Paulo, por 
exemplo, é a sensação clara de poder. Em uma carreira realizar negócios em grandes 
centros econômicos pode elevar o ego. E a imaginação vai além, quando se pensa que 



  -7- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

em uma posição hipoteticamente superior às dos demais trabalhadores, ainda é possível 
ter tempo para visitar museus, jantar em restaurantes atraentes e muitas vezes famosos, 
passear em parques, ir a casas noturnas conhecidas, assistir às mais famosas peças de 
teatro e ainda conhecer gente nova e interessante. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

Base importante no desenvolvimento deste trabalho foi a literatura existente sobre 
temas que contruibuiram para a conclusão sobre o assunto central, isto é, o Turismo de 
Negócios (embora seja escassa a literatura sobre ele e, de autores brasileiros, seja quase 
inexistente). Vale constatar que o estudo poderia ser mais lúdico e popularmente 
interessante, caso tivesse foco dirigido a espacos que por lógica são considerados de 
maior valor cultural e naturalmente vocacionados ao turismo – até mesmo como o centro 
histórico da própria cidade de São Paulo. No entanto, ele não visa ser obra literária, mas 
sim científica, objetiva e clara, fugindo do raciocínio abstrato. Quer fugir do óbvio, o que 
se percebe em Del Rio (1996), quando afirma que “as políticas de intervenção tendem a 
privilegiar as áreas centrais desde as grandes obras do Barão Haussman, prefeito de Paris 
sob Napoleão III, de 1853 a 1870”. 

Independente da zona eleita, se central, histórica, preservada ou não, Ferrara 
(1996) destaca que “a cidade tem que ser vista como organismo vivo que se transforma 
sem cessar e precisa ser compreendida nas peculiaridades e dimensões das suas 
transformações”. Caso da avenida Paulista, por exemplo, que já serviu para abrigar 
palacetes do final do século XIX, casas de famílias abastadas, principalmente de donos de 
novas fortunas da época. 

Reconhecendo as zonas em estudo de percepção, a degradação e destacando 
Barreto (1999), vale lembrar que “não é preciso ser vândalo para querer deixar sua 
marca. Em muitos casos são desvios de comportamento que podem ser classificados 
como transgressões, que não chegam a constituir graves delitos. Os autores dos atos 
procuram uma forma de identificação ou reconhecimento, em meio a uma massa 
populacional gigantesca, de rostos totalmente anônimos no meio da multidão”. 

Segundo Gibson (1974) “é preciso olhar o mundo para entender como é seu 
campo visual. É preciso analisar cuidadosamente uma experiência e descrevê-la”. Se 
dentro de um ambiente fechado de uma casa, entre quatro paredes, temos um campo de 
visão “perfeitamente estável”, ao olharmos pela janela ou sairmos à rua, criamos um 
cenário daquilo que faz parte do cotidiano e de nosso interesse. 

Também por isso, Tuan (1980) sugere que na busca da topofilia, isto é, “do elo 
afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico”, a percepção visual tem papel 
privilegiado diante dos demais sentidos para abstrair objetos, pontos de interesse e 
perspectivas. Graças ao seu equipamento perceptual, o homem pode entender a reação 
de cada um dos sentidos. Apesar de uasar mais a sua visão estereoscópica binocular, 
“cada sentido reforça o outro para esclarecer a estrutura e a substância do ambiente”; 
para Tuan. 
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Tendo isso em conta, destaque-se Wainberg (1999), que classifica a cidade como 
“o lugar do olhar”. Valoriza a visao na busca do turista pela “paisagem, espaços 
constuidos e movimentos de vida”. É o sentido fundamental, especialmente na 
“exploração de patrimônios alheios com efeitos, por muitas vezes, devastadores”. Por 
isso, pela exploração autorizada do patrimônio, para ele todo tipo de turismo é cultural. 

Barreto (1999) assume as novas características da sociedade e destaca os 
shopping centers como templos do moderno consumo. Destaca que a falta de 
identificação social nas grandes cidades privilegiou os shoppings como “pequenas vilas 
medievais” ou até pequenas cidades interioranas, possibilitando aos freqüentadores o 
convívio e o reconhecimento em um universo populacional mais reduzido e íntimo, onde 
a freqüência costuma ser habitual e seletiva. 

Detentora de vários perfis, São Paulo é uma das cidades que registra a maior 
diversidade gastronômica no mundo. De Azambuja (1999) estuda a gastronomia como 
um eficiente produto turístico e afirma que “as pessoas se sentem ligadas 
emocionalmente a determinados alimentos” Sabores e odores da cozinha não so 
transportam nossa percepção sensorial a momentos marcantes do passado, como 
também são responsáveis, através da transmissão de habitios alimentares cotidianos ou 
de eventos, por uma forma de coesão social e provam autenticidade cultural. 

Em um espaço de cultura e características tão amplas, é preciso estar atento a um 
alerta de Castello (1996), ao afrimar que da análise ambiental (pode resultar alto grau 
de legitimidade do que se vier a propor para a melhoria da qualidade ambiental, 
assegurando posições bem contextualizadas e atenuando as inquietações dos 
planejadores, cujas proposições estão mais próximas das expectativas dos que vivem e 
utilizam do ambiente projetado, pois estes estarão instruindo, eles prórpios, o que 
projetar”. 

E se o assunto é a paisagem registrada pelo receptor, por aquele que circula em 
cada embiente, Serpa (1995) também destaca a importância de planejamento 
paisagístico e a comunicação entre o planejador e o cidadão comum. Para ele, “excluir a 
população do processo decisório implica usurpá-la de um direito fundamental: o de 
intervir no espaço onde mora e trabalha”. 

“As imagens do meio ambiente são o resultado de um processo bilateral entre o 
observador e o meio”; destaca Lynch (1970), que destaca a importância de três 
componentes para a análise da imagem do meio: identidade (identificação do objeto); 
estrutura (relação estrutural e espacial do objeto com o observador e outros objetos); 
significado (quer prático ou emocional, esse objeto tem que representar algo para o 
observador). 

Já Kause (1999) apresenta a cidade como “o lugar em que o turista desenvolve 
uma ampla variedade de tempo livre”. Tudo depende em muito do motiva da viagem, se 
profissional, cultural ou lúdico. 

Para basear a percepção das rotas propostas, Castrogiovani (1990) serviu de 
base, considerando os principais aspectos: facilidade de fluxo de pessoas e veículos; 
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agradabilidade estética; paisagem construída e os caminhos; serviços urbanos; 
equipamentos de apoio ao turismo; mobiliário urbano. 

“No plano internacional, o turismo é a atividade mais importante, após a indústria 
petrolífera e a indústria bélica”, destaca Serson (2000). E Ross (2001) analisa que o 
turismo “é cada vez mais essencial para a prosperidade econômica de muitos cidadãos”. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS 

Apesar das características semelhantes, quase um século separam as histórias da 
Paulista e da Berrini. Sonhada grande e imponente desde o início, a avenida Paulista foi 
inaugurada em 8 de dezembro de 1891, com projeto similar aos das grandes avenidas 
européias, então em um arrojado projeto do engenheiro uruguaio Joaquim Eugenio de 
Lima. 

Ocupou o lugar do antigo Caminho Real Grandeza, que não passava de uma 
trilha aberta na Mata do Caaguaçu, no alto do espigão – divisor das águas dos rios 
Pineiros e Tietê – ela passou a ser ocupada por requintados casarões e transformou-se 
em referência da cidade. 

Entre 1934 e 1938 a indústria paulistana registou um crescimento de 60%. Em 
1941 São Paulo já passuia o maior parque industrial da América Latina, com 14 mil 
unidades fabris. Assim, a cidade passou por uma nova fase e a avenida Paulista, em 
particular, trocou sua vocação residencial pelo processo de verticalizacao. Surgiram, 
naquela época, os primeiros edifícios comerciais e de serviços, imprimindo uma nova 
rotina à região. 

Com o desenvolvimento acelerado da economia industrial paulistana e a 
concentração cada vez maiorde escritórios na Paulista, no início dos anos 1970 foram 
necessárias obras de alargamento para que a avenida suportasse a circulação de 
veículos. Uma década mais tarde, multinacionais e instituições financeiras construíram os 
primerios edifícios de alta tecnologia. 

No outro extremos das rotas propostas está a avenida Engenheiro Luis Carlos 
Berrini, no bairro do Brooklin Novo. Nos anos 70 do século passado, devido ao elevado 
custo do metro quadrado nas avenidas Paulista e Faria Lima, a construtora Batke & Collet 
foi alertada para a necessidade de estruturação de um novo pólo empresarial que 
abrigasse grandes empresas. Assim, ao olhar pela janela de seu escritório, Roberto Bratke 
percebeu que o novo espaço estava ao seu lado: “até aquele momento eu ainda não 
tinha percebido... foi entao que, ao me aproximar da janela naquela tarde de inverno, lá 
pelos anos 70, eu senti que o futuro de São Paulo estava alli, na minha frente, naquela 
avenida recém aberta entre a Vila Olímpia e o Brooklin”. 

A sua construtora, nos anos seguintes, foi responsável pela construção de vários 
projetos arquitetônicos do local, reconhecidos especialmente pelo arrojo arquitetônica, 
funcionalidade e modernidade. 
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A Berrini de hoje, associada ao seu prolongamento (a avenida Chucri Zaidan), à 
jornalista Roberto Marinho e à Roque Petroni, abriga empresas reconhecidas, como os 
estúdios da Rede Globo de Televisão de São Paulo, a Microsoft, Nestlé, Editora Abril 
Curtume, BankBoston, Philips, além dos shoppings Morumbi, D&D e Market Place, vários 
hotéis projetados para executivos e o World Trade Center de São Paulo. 

 

AS ROTAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS 

Nas rotas propostas são privilegiados os grandes corredores de trânsito da cidade 
de São Paulo, com vias de pistas duplas e facilmente reconhecidas. Como ponto final, no 
sentido Berrini, foi escolhida a avenida Roque Petroni, onde estão instalados os shopping 
centers Morumbi e Market Place 

A Rota Sul apresenta duas propostas. A primeira sai da avenida Paulista, segue 
pela avenida 23 de Maio, passa pelo Ibirapuera e segue pela avenida dos Bandeirantes 
até a Engenheiro Luis Carlos Berrini. A segunda proposta sai do mesmo ponto, sentido 
Vila Mariana e posteriormente Vila Clementino, descendo para o Parque do Ibirapuera 
pela avenida Sena Madureira. 

A Rota Jardins, a segunda organizada no estudo, também tem duas propostas 
alternativas. A primeira, chamada Conjunto Nacional, segue pela avenida 9 de julho até 
as avenidas Europa e Cidade Jardim, atravessando o rio Pinheiros, seguindo depois pela 
avenida dos Bandeirantes. A outra proposta, Trianon/Masp, sai da Paulista rumo à 
avenida Santo Amaro, no Itaim Bibi e vai à avenida dos Bandeirantes. 

Finalmente, a Rota Oeste também apresenta duas opções, sendo que a primeira é 
a Rebouças e a secundária é a Vila Madalena que, apesar de pouco mais longa, é 
atrativa ao turista, dependendo de seu perfil e interesse. 

Seguir as rotas e encontrar pontos atrativos não  é algo complicado, já que a 
cidade de São Paulo tem Centros de Informações Turísticas (CITs) para auxiliar os 
visitantes, assim como um material de fácil acesso que é distribuído gratuitamente e 
informações virtuais disponíveis na rede de internet. Os organismos locais de turismo 
reconhecem, cada vez mais, a importância da comunicação no fomento da atividade e 
na captação de novos visitantes. 

 

PROCEDIMENTO DE PESQUISA 

Além da observação em campo e da pesquisa literária, para a concretização do 
trabalho foi desenvolvida pesquisa qualitativa, com questionários de questões abertas e 
fechadas, aplicados diretamente na Gift Fair, nos pavilhões do Center Norte, na capital 
paulista,  onde passam diariamente cerca de 10 mil visitantes na feira de negócios. 
Serviram, ainda à observação, duas versões do Abup Show (Salão das Empresas de 
Utilidades e Presentes, da Associação de Empresas Brasileiras de Empresas de Utilidades 
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e Presentes) e DAD (Decoração, Arquitetura e Design, Souvenir e Línea Domus (Salão do 
Mobiliário South América). 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi elaborado questionário com base no 
formato apresentado pela Notas Técnicas 5 do MAB Guidelines for Fields Studies in 
Environmental Perception, da Unesco. 

 

PERCEPÇÃO DO ESPAÇO 

Os dois espaços, seja a tradicional avenida Paulista ou o cada vez mais renovado 
espaço da região da Berrini, na zona Sul da cidade de São Paulo, reúnem grandes 
empresas e, conseqüentemente, grande parte do PIB (Produto Interno Bruto) nacional. O 
porte de suas empresas residentes e o volume de negócios gerados, faz com que cada 
vez os espaços passem por mais e mais alterações, atendendo às necessidades do 
público que circula diariamente por tais espaços. Convém destacar que São Paulo é, 
além de uma “megacidade”, um verdadeiro fenômeno monumental. Só para se ter uma 
idéia desse gigantismo real, vale citar a edição do telejornal SPTV (Rede Globo de TV), 
edição da noite de 13 de dezembro de 2003, quando foi divulgado levantamento de 
dados sobre circulação nos shopping centers da capital no período do Natal e se chegou 
à soma, desde o dia 1º do mesmo mês, de 40 milhões de pessoas circulando por eles no 
curto período (inferior a 15 dias) – isso equivale a pouco mais de 22% de toda a 
população do país, ou quase quatro vezes a população local – sem que se considere a 
Grande São Paulo, que tem quase 20 milhões de habitantes.. 

Em São Paulo, em especial nessas rotas, a cada dia se percebe um novo edifício 
“arranhando as nuvens”, uma nova casa antiga que vai abaixo – enquanto outra é 
restaurada –, uma nova praça, um outdoor luminoso mais moderno (de última geração), 
um museu em reforma, uma exposição sendo aberta, um novo hotel, sabores em novos 
restaurantes, mais casas noturnas e noites agitadas etc. O sucesso empreendedor dessas 
avenidas faz com que novos investimentos acabem afetando a vida nos bairros que as 
envolvem e também naqueles que fazem a longa ligação entre elas – um verdadeiro 
corredor de negócios e cheio de ofertas de lazer para turistas de negócios. Algo 
realmente envolvente, que faz com que nunca seja possível desvendar todas as 
possibilidades, por mais intensa que possa ser a busca. 

 

CONCLUSÃO 

Há quem acredite na impossibiliade de conhecer plenamente uma cidade que 
tenha as proporções de São Paulo. Mas é possível repartir o todo para que seja possível 
analisar cadas porção da metrópole. Em dois anos foi possível constatar essa 
possibilidade, embora seja preciso estar ciente de que grandes metrópoles, de qualquer 
lugar do mundo, não têm perfis estáticos. Existe uma flexibilidade constante do ambiente 
urbano, movimentos humanos, obras que nunca deixam de existir em cada canto, ajustes 
em rotas para que possa ser adequado cada espaço às necessidades da sociedade. 
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O estudo das regiões de São Paulo e das rotas possibilitou constatar, durante os 
processos perceptivos e entrevistas, a necessidade do homem da descoberta do novo e 
do convívio com ele. Nessas regiões – sem que se despreze a importância da preservação 
arquitetônico-histórica para a cidade –  existe uma constante de torres subindo de 
tempos-em-tempos, atraindo os olhares do visitantes. É como se cada visita que se faz a 
um dessas regiões alimentasse a sede por novidades. A competição arquitetônica! Com 
isso, as opções de recreação se amplliam, com mais bares, teatros, cinemas, 
restaurantes, shopping centers, parques, praças e muito mais. 

Decididamente, é possível constatar que as características futuristas dessas regiões 
são realmente atraentes e o turista de negócios, entre os visitantes, é o mais privilegiado 
quando se fala em Paulista e Berrini, pois são esses os seus dois palcos mais constantes 
de atuação – o local exato de circulação de executivos em reuniões fora de seus 
ambientes originais. A esse turista se destina toda essa modernidade, todo o investimento 
feito para a criancao de um ambiente pronto para receber esse viajante que consome, 
trabalha, se diverte e exige, acima de tudo, muita qualidade. 

Se o Turismo de Negócios surge e preenche o espaço na mídia como uma 
novidade descoberta nos últimos anos, é chegada a hora de ampliar os estudos sobre o 
tema. Afinal, em teoria ele possibilita ainda uma gama incrível  de descobertas, 
analisando as características do herdeiro dos “mascates e caixeiros”, agora porém, com 
tempo livre para viver. 

E para que seja possível ampliar as possibilidades de um estudo sério, é preciso 
que os cursos de Geografia reconheçam, finalmente, a necessidade de inserção do 
Turismo e do Turismo de Negócios nas grades curriculares, ampliando o conhecimento e 
a pesquisa científica. 
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