São Paulo celebra a movimentação
turística com o Carnaval 2017

Folia paulistana cresce a cada ano e São Paulo já é o segundo destino mais procurado para o Carnaval e mais
rentável para o turismo, segundo levantamentos
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O Carnaval de São Paulo está ganhando cada vez mais espaço e a cidade passou a ser vista como um dos
principais destinos turísticos para aproveitar os dias de folia e todos os indicadores apontam isso.
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou uma projeção de
movimentação das atividades econômicas que compõem a cadeia produtiva do Carnaval no Estado de São
Paulo. Os valores chegam a R$ 1,5 bilhão, sendo que 49,8% deste valor corresponde à região metropolitana de
São Paulo, ou cerca de R$ 750 milhões desse montante. O valor só fica atrás do Estado do Rio de Janeiro.
Outro dado que comprova o aumento do interesse pela metrópole paulista vem da agência de viagens online
ViajaNet. Em um levantamento recente, a cidade de São Paulo aparece como o segundo destino mais buscado
para o Carnaval 2017, somente atrás da capital fluminense. O terceiro lugar ficou com Salvador.
Com relação aos meios de hospedagem, os dados também apontam a tendência positiva. De acordo com
pesquisa realizada pelo Airbnb, plataforma online de reserva de acomodações, São Paulo deve ter um aumento
de 187% no número de hóspedes no período da folia em comparação a 2016.
Para o presidente da São Paulo Turismo (SPTuris, empresa municipal de turismo e eventos), David Barioni, o
cenário para o setor hoteleiro também é otimista. “De acordo com pesquisa do nosso Observatório de Turismo e
Eventos, a taxa de reserva nos hotéis paulistanos para o Carnaval possivelmente irá ultrapassar os quase 60%
do ano passado. A cultura e o entretenimento como atividades turísticas só crescem em São Paulo, o que é
muito bom para toda a cadeia produtiva”, afirma.
De acordo com o site de busca e comparador de preço de hotéis Trivago, a taxa de ocupação para São Paulo no
período do carnaval está em 56%.
Outro elemento determinante que pode colocar São Paulo no topo da lista quando o assunto é destino para o
carnaval diz respeito ao valor de passagens. De acordo com a ViajaNet, as passagens aéreas para São Paulo
são até 266% mais baratas quando comparadas com Rio de Janeiro, Salvador e Recife.

Movimentação econômica

De acordo com a pesquisa realizada pelo Observatório de Turismo e Eventos da SPTuris em 2016, os turistas
que vieram para o Carnaval no Sambódromo do Anhembi e para os blocos de rua gastaram cerca de R$ 270
milhões na cidade.
Segundo Barioni, a expectativa é que os números deste ano possam ser ainda melhores. “O Carnaval de São
Paulo está crescendo muito e se profissionalizando cada vez mais. Além dos turistas, muitos paulistanos já
deixam de viajar para curtir a cidade. E a festa de 2017 promete, já que houve um aumento no número de blocos
de rua. Esperamos um grande Carnaval”, afirma.

Programe-se para os desfiles
No Sambódromo do Anhembi, a festa acontece nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, com os desfiles das Escolas de
Samba do Grupo Especial e Acesso da Liga SP (Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo). Já as
agremiações do Grupo 1 da Uesp (União das Escolas de Samba Paulistanas) cruzam a passarela do samba na
segunda-feira, dia 27 de fevereiro.
Os desfiles oficiais das escolas de samba dos grupos 2, 3 e 4 e blocos especiais, que ocorrem nos bairros Vila
Esperança, Butantã e Luz, também ligados à Uesp, ocorrem nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro.
O chamado Pré-Carnaval das bandas da Abasp (Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo) saem no
período entre 10 e 27 de fevereiro, com programação em diversos locais. E o evento Pholia na Luz, da ABBC
(Associação das Bandas, Blocos e Cordões Carnavalescos do Município de São Paulo) ocorre no Parque da Luz
nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2017.
Antes, porém, os cerca de 400 blocos independentes – entre eles os famosos Acadêmicos do Baixo Augusta,
Bangalafumenga, Monobloco, Sargento Pimenta, Tarado Ni Você, Ritaleena e Tô de Bowie – já ganham as ruas
da capital paulista. A folia ocorre oficialmente entre os dias 17 de fevereiro e 5 de março.
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