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cidade do mundo
Dezembro de 2020

Vista área da cidade de São Paulo.
(Foto: Fabio Andrade)
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São Paulo, cidade do mundo

Vista área da Avenida Consolação.
(Foto: Fabio Andrade)

São Paulo é a maior cidade
da América Latina e lar de
mais de 12 milhões de pessoas,
que preenchem as ruas da
capital com multiculturalidade,
inovação, criatividade, negócios
e empreendedorismo. Se o
futuro de uma população está
em suas crianças, São Paulo já
cresce internacional.
Atualmente, a cidade
possui estudantes de 114
nacionalidades, cerca de
6 mil alunos estrangeiros
matriculados em nossas escolas
municipais, prova de que São
Paulo é uma cidade que carrega
o mundo dentro de si.
O município conta com
uma população formada
por portugueses, bolivianos,
japoneses, chineses, espanhóis,
italianos, chilenos, coreanos,
argentinos, árabes, franceses,
haitianos, entre muitos outros.
Justamente devido a toda essa
diversidade, contamos com o
segundo maior corpo consular
do mundo, tornando a vida
cultural e as oportunidades de
negócios internacionais parte do
dia a dia do paulistano.
Como o 18º destino mais
popular de negócios no mundo
e o 1º na América Latina, São

Paulo conta com a presença de
15,7 milhões de turistas por ano
e recebe diversos eventos que
se tornaram a marca da cidade
e atraem público nacional e
internacional que descobrem a
individualidade de uma cidade
que é capaz de fazer qualquer
visitante se sentir como se
estivesse em casa vivenciando
características de seu próprio
país.
Historicamente, São Paulo
alcançou um patamar merecido.
Em suas origens, era um
local isolado e escondido pela
Serra do Mar, o que dificultava
o acesso de expedições
portuguesas. Com o movimento
migratório, ocasionado pela
riqueza do café, São Paulo se
tornou protagonista nas áreas
econômica, social e cultural,
tornando-se o que é hoje:
uma cidade do mundo com
capacidade para contribuir nas
decisões globais que geram
impacto nas gerações atuais e
futuras e ter a sua força global
reconhecida no âmbito nacional
e internacional exatamente pelo
fato de que São Paulo tem o seu
lugar no mundo e o mundo tem
o seu lugar na cidade de São
Paulo.
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São Paulo é cultura!
São Paulo é um grande

território cultural e criativo,
resultado do encontro
de diversas etnias e
nacionalidades. As múltiplas
influências internacionais
e locais contribuíram para
a criação de movimentos
artísticos e estéticos no Brasil.
Atualmente, a população
conta com mais de 1.400 opções
de lazer disponíveis na cidade,
entre teatros, museus, cinemas,
casas noturnas, espaços para
shows, parques e centros
culturais.
Quando falamos em museus,
a característica multicultural

coleção de arte europeia da
do município também está
América Latina e do Hemisfério
impressa na variedade de
Sul, composta por obras de
equipamentos culturais. São
grandes nomes da história da
Paulo possui 124 museus que
arte nacional e internacional,
abordam diversas temáticas.
como Botticceli, Cândido
O Museu Afro Brasil
Portinari, Anita Malfatti,
destaca a perspectiva
Renoir, Monet, Picasso, Van
africana na formação
São Paulo
Gogh e Chagall. Cidade das
do patrimônio,
é o segundo
maiores torcidas do nosso
cultura e identidade
maior destino
esporte nacional, temos
brasileira, o Museu
de
filmagens
inclusive o único Museu
Histórico da
da América
do Futebol do país.
Imigração Japonesa
A capital paulista é o
no Brasil possui 97
Latina.
segundo
maior destino de
mil itens pertencentes
filmagens da América Latina
aos imigrantes japoneses
e gerou uma movimentação
e o Museu de Arte de São Paulo
financeira de pelo menos R$ 1,9
(MASP) reúne a mais importante

bilhão. Entre elas, as séries da
Netflix, Sense8, Black Mirror
e “Conquest”, do ator/produtor
Keanu Reeves e do diretor Carl
Rinsch.
A multiculturalidade reforça
a característica diversa do
município que conta com shows
públicos e privados de diversos
estilos musicais, como o samba,
o hip-hop, o funk, a MPB, o rock,
entre outros.
A população pode apreciar
a potência cultural da cidade
tanto em suas casas como nas
ruas, por meio de eventos como
a Virada Cultural e a Jornada do
Patrimônio Histórico.
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São Paulo na World Cities Culture Forum (WCCF)
Criada em 2012 em Londres (Reino Unido), a World
Cities Culture Forum (WCCF) é uma rede internacional
composta por mais de 40 cidades de todos os continentes
que dialogam sobre temas relacionados à cultura.
A cidade de São Paulo passou a integrar a rede em
julho de 2020 com o papel de incluir uma nova abordagem
sobre a cultura urbana, contribuindo com novas formas da
promoção do setor.

A Cultura em São
Paulo em números:

119 teatros
600 espetáculos
teatrais por ano

109 centros
culturais
124 museus

76 cinemas
184 casas noturnas
294 salas para
shows e concertos

Fonte: Secretaria Municipal de Turismo

357 salas de
exposição
41 festas populares
796 blocos de
carnaval de rua
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São Paulo é Diversidade!
A influência de diversas
nacionalidades e das culturas
de cada canto do Brasil
transformou a cidade de São
Paulo em um território que
valoriza a diversidade. De
acordo com a pesquisa “Viver
em São Paulo – Diversidade”
da Rede Nossa São Paulo,
publicada em maio de 2018,
mais da metade da população é
favorável à criação de políticas
públicas direcionadas à
comunidade LGBTI+ e à adoção
do nome social por pessoas
transexuais e travestis.
Para além da percepção dos
cidadãos sobre a diversidade
de gênero e sexualidade, a
Prefeitura de São Paulo tem
se comprometido a combater
a discriminação e a criar
alternativas para a inclusão
da comunidade LGBTI+
no município. No começo
de 2020, por exemplo, foi
sancionada a Lei Nº. 17.301,

que proíbe qualquer forma de
discriminação pela orientação
sexual ou identidade de gênero
da pessoa na cidade.
São Paulo também conta
com a Coordenação de Políticas
para LGBTI, órgão vinculado à
Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania (SMDHC),
que atua na formulação,
articulação, promoção e
monitoramento de ações para
a cidadania e a garantia de
direitos de homossexuais,
bissexuais, travestis,
transexuais e intersexuais no
município.
A celebração da diversidade
na capital ocorre durante
a maior Parada do Orgulho
LGBT do mundo: em 2019,
mais de 3 milhões de pessoas
participaram do evento na
Avenida Paulista. Além de
visibilizar o movimento LGBTI+,
a ação é uma aula aberta sobre
respeito.
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São Paulo, palco de
grandes eventos
No decorrer de sua história,
São Paulo foi palco de grandes
eventos que impactaram a
cultura e a economia da cidade,
como a Semana de Arte Moderna
de 1922, a Bienal Internacional de
Arte de São Paulo e a presença de
figuras internacionais no Theatro
Municipal de São Paulo, um dos
equipamentos culturais mais
emblemáticos não apenas da
cidade de São Paulo, mas de todo
o Brasil.
A cidade continua sendo palco
para o calendário de grandes
eventos. Entre eles, o Carnaval,
que é uma das festas mais
aguardadas pela população.
Em 2020, o Carnaval atraiu 15
milhões de pessoas, uma receita
de R$ 2 bilhões para o município
e recorde de participação de

blocos de rua: 796 blocos em 861
desfiles. O número foi 71% maior
comparado ao ano de 2019. Além
da festa pelas ruas da cidade, a
população e os turistas também
podem curtir o Carnaval no
Sambódromo do Anhembi, com
o desfile de escolas de samba
da cidade que transformam
o evento em um espaço para
abordar temas como a Revolução
Industrial, a trajetória de
personagens históricos, a cultura
brasileira, pautas internacionais,
entre outros.
Outro evento de destaque é
a Parada do Orgulho LGBT, que
reuniu 3 milhões de pessoas na
Avenida Paulista e movimentou
R$ 403 milhões na economia do
município em 2019, valor 40%
maior do que o valor de R$288

milhões de movimentação
econômica registrado em 2018.
A Parada de 2019 também teve
um aumento de 78% no número
de visitantes em relação a 2017.
Os dados reforçam o movimento
social da cidade e do poder
público na luta pelos direitos da
comunidade LGBTI+.
Quando a pauta é economia
criativa, a Virada Cultural é um
dos exemplos de sucesso. A
edição de 2019 do evento contou
com mais de 1.200 atividades
gratuitas, que reuniram mais de 5
milhões de pessoas.
A cidade de São Paulo sedia
a edição brasileira do Grande
Prêmio de Fórmula 1 há mais
de 40 anos. Em 2019, o evento
bateu recorde de público: mais
de 158 mil pessoas assistiram à
Formula 1. No calendário oficial
da competição em 2021, o evento
foi renomeado para Grande
Prêmio de São Paulo.

Desfile das Escolas de Samba em 2020.
(Foto: Fabio Andrade)

Virada Cultural de 2019.
(Foto: Prefeitura de São Paulo)

Parada do Orgulho LGBTQ+ de 2018.
(Foto: Prefeitura de São Paulo)
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BIENAL DO LIVRO
DE SÃO PAULO

SP FASHION WEEK
CAMPUS PARTY

BUSINESS SHOW
SALÃO DO AUTOMÓVEL

SP TECH WEEK
COMIC CON
EXPERIENCE

ANIMA MUNDI
SP ARTE

A literatura e o setor automotivo
também se destacam na cidade. O Salão
Internacional do Automóvel de São Paulo
movimenta R$ 320 milhões no município, é
o principal evento do segmento da América
Latina e o 3º maior salão do mundo. Já a
Bienal Internacional do Livro vai além das
mesas de debate e atividades focadas no
mercado literário. Na edição de 2018, a feira
promoveu uma jornada profissional com
a presença de 30 editores internacionais
e 30 editores nacionais, que participaram
de rodadas de negócios do mercado
editorial latino americano e do mundo
árabe. Na época, a feira também contou
com a participação de uma delegação
internacional do Emirado Árabe de Sharjah,
convidado de honra da edição.
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São Paulo,
capital da gastronomia
São Paulo é a 2ª maior cidade do mundo
em número de restaurantes com 58 tipos de
culinária, como a japonesa, coreana, libanesa,
armênia, italiana, francesa, chinesa, grega,
mexicana, congolesa, entre outras. Em termos
de gastronomia, São Paulo se destaca em sua
versão cosmopolita.

2ª maior
cidade do mundo
em número
de restaurantes
500 churrascarias
58 tipos de
culinária

30 mil
bares

Mercadão Municipal.
(Foto: Fabio Andrade)

20 mil
restaurantes

350 hamburguerias
800 restaurantes
vegetarianos
600 restaurantes
japoneses

400 Food Trucks
Fonte: Secretaria Municipal Turismo

SÃO PAULO É O MUNDO
SÃO PAULO É O MUNDO
SÃO PAULO É O MUNDO
SÃO PAULO É O MUNDO
SÃO PAULO É O MUNDO
SÃO PAULO É O MUNDO
SÃO PAULO É O MUNDO

Ponte Octávio Frias de Oliveira, a Ponte Estaiada,
sob o Rio Pinheiros. (Foto: Fabio Andrade)
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São Paulo é movimento
Os veículos de transporte do
município de São Paulo iniciam as
suas operações às 4h40. É claro que
poderíamos imaginar que a cidade
acorda e começa a funcionar a partir
deste horário, mas não é isso o que
acontece: São Paulo é um território de
oportunidades a qualquer hora do dia
ou da noite.
Seus mais de 12 milhões de
habitantes vivenciam a sua jornada
com o apoio de mais de 14 mil ônibus,
três terminais rodoviários, 89 estações
de metrô, 94 estações de trem, 565,9
quilômetros de ciclovias e dois
aeroportos comerciais que conectam
o município com o restante do Brasil e
do mundo. São 1.521.11 km² de espaço
onde a vida não para de acontecer.
Negócios, empreendedorismo, arte,
cultura, sustentabilidade, turismo,
eventos nacionais e internacionais de
grande expressividade, gastronomia,
educação e diversas outras áreas
são potencial de crescimento e
desenvolvimento em uma cidade que é
do mundo.

Avenida Paulista durante a Parada LGBT em 2019.
(Foto: Fabio Andrade)

Transporte
em números:
72,8 milhões
de desembarques
nos aeroportos da
grande São Paulo
8,9 milhões
de veículos
9 milhões
de pessoas
transportadas
nos ônibus por dia
565,9 km
de vias
cicloviárias
Fonte: Observatório
do Turismo/ 2018 e
Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET)/ 2020

Assista ao vídeo
promocional da cidade:
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São Paulo, a cidade dos
negócios e do turismo
São Paulo é a 17ª cidade mais rica do mundo
e representa 32,9% do Produto Interno Bruto
(PIB) do Estado de São Paulo (2017) e 9,6%
do PIB do Brasil (2017). A cidade também é a
primeira da América Latina em Investimento
Externo Direito (IED).
Se fosse um país, estaria na 47ª posição
econômica global. Até agosto de 2020, a cidade
exportou US$ 2,8 bilhões, importou US$ 5,1
bilhões, alcançando o patamar de 6º lugar no
ranking de exportações do país.
De acordo com dados da Fecomércio, 63%
dos grupos internacionais instalados no Brasil
estão em São Paulo (2013). O município é 18º
destino mais popular de negócios no mundo e
recebe 15,7 milhões de visitantes por ano (2018).

Até agosto de
2020, a cidade
de São Paulo
movimentou mais
de US$ 7,9 bilhões
com o comércio
exterior.
Fonte: SP Negócio

A capital é a
primeira cidade
no Ranking de
Exportação do
Estado de São
Paulo e está em 6º
lugar no país.

O município
concentra 25%
das empresas
exportadoras
paulistas.

Cerca de 59 ruas da
cidade são especializadas
em mais de 51 segmentos.
A maior zona de comércio
popular da América
Latina também está aqui e
é conhecida como Rua 25
de março.

Região da rua 25 de março.
(Foto: Fabio Andrade)

Os números do turismo
em São Paulo
O tempo de permanência média dos
turistas internacionais é de 10 dias.
Já os turistas brasileiros ficam, em
média, 2 dias na capital paulista.

A cidade de São Paulo
recebeu 2,9 milhões de
turistas estrangeiros e
12,8 milhões de
turistas brasileiros
em 2018.

Fonte: Secretaria Municipal de Turismo

Entre as opções de
hospedagem estão
403 hotéis e
79 hostels .

O setor
movimentou
R$ 12,9 bilhões
em 2018.

Relações Internacionais | 26

25| Relações Internacionais

Todas as cidades do
mundo se encontram
em São Paulo
Uma das maiores características da
cidade de São Paulo é a sua diversidade.
Lar de mais de 12 milhões de pessoas,
o município é multicultural e formado
pela reunião de diversas tradições,
culturas e costumes de comunidades
nacionais e internacionais que
escolheram São Paulo para
chamar de casa. Além da
diversidade religiosa, que é
marca importante do
município.
Para representar as 114
nacionalidades presentes
na cidade, contamos com
o segundo maior corpo
consular do mundo, atrás
apenas de Nova
York (EUA).
As diversas comunidades
estrangeiras também
deixaram a sua marca
em vários espaços do
município, como o
bairro da Liberdade,
o Bixiga, a Mooca,
o Bom Retiro, entre
outros.

O calendário da cidade
também contempla 41 festas das
comunidades internacionais,
como o Ano Novo Chinês, o
Festival do Japão, a Alasita e a
Festa da Achiropita.
A população migrante
encontra acolhimento por aqui:
a coordenaria, vinculada à
Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania (SMDHC),
faz atendimento aos imigrantes e
desenvolveu o Plano Municipal de
Políticas para Imigrantes, com o
objetivo de acolher e defender as
necessidades da população.

Representações
Internacionais
49 Consulados
Gerais
47 Consulados
Honorários
33 Câmaras
de Comércio
11 Escritórios
Comerciais

Fotos do evento de comemoração
do Ano Novo Chinês, realizado em 17
de janeiro de 2020, e da Alasita, festa
tradicional da comunidade boliviana,
celebrada em 24 de janeira de 2020.
(Foto: Fabio Andrade)
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#SP Sustentável
Desde a instituição da Agenda
2030 da Organização das Nações
Unidas (ONU), a cidade de São
Paulo tem implementado ações
relacionadas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS), buscando reforçar o
compromisso do município com
as futuras gerações.
São Paulo foi a primeira
cidade brasileira a instituir
uma lei municipal de mudanças
climáticas e assinou a Carta de

Em 2020, a equipe internacional
elaborou o Relatório de Desenvolvimento
Sustentável na cidade de São Paulo,
com o apoio internacional da rede União
de Cidades Capitais Ibero-Americanas
(UCCI), organização que visa promover
a cooperação e o intercâmbio entre as
cidades da rede, no contexto do projeto
“Estratégia para Implementação da
Agenda 2030 e localização dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”.

Compromisso com o Acordo
de Paris, documento em que
as cidades se comprometem a
reduzir as emissões dos gases
causadores do efeito estufa até
2050 e cumprir com as metas
do Acordo. Com a assinatura
da Carta, o município passou
a fazer parte do Programa
de Planejamento das Ações
Climáticas na América Latina
do C40, o Grupo de Liderança
Climática das Grandes Cidades.

Acesse o relatório
completo aqui:

Zonas Verdes
Verdes na Capital
9

126
parques
108
parques
municipais
urbanos
Lago do Parque Ibirapuera.
(Foto: Fabio Andrade)

unidades de
conservação
municipal

5

3
viveiros
municipais

áreas de
proteção
ambiental

Fonte: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
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Economia circular e alimentação saudável
Cerca de 30% do território
do município de São Paulo
é formado pela zona rural e,
nestas áreas, destacam-se o
cultivo de agricultura orgânica.
A partir da parceria com a
Fundação Ellen MacArthur,
na qual São Paulo é uma das
Cidades Emblemáticas da
Iniciativa de Alimentos ao lado
de Londres (Reino Unido) e
Nova York (EUA), o município
tem desenvolvido uma série
de projetos sobre economia
circular na área de alimentos.
Um exemplo é o projeto
Ligue os Pontos, que articula

diversas políticas públicas
relacionadas à agricultura
familiar, gestão de resíduos
sólidos, geração de trabalho e
de renda.
Por meio desta iniciativa,
a Prefeitura de São Paulo
compra alimentos orgânicos
de produtores rurais para as
merendas escolares, oferecendo
refeições mais saudáveis aos
alunos das escolas municipais
da capital.
As ações buscam aproveitar
o potencial dos alimentos e
desenvolver, de modo próspero,
a sociedade e o meio ambiente.

Indígenas em São Paulo
A comunidade indígena na capital
paulista é formada por cerca de 3 mil
pessoas. São 12 aldeias espalhadas
pelo território, sendo que a região
do Jaraguá abriga seis aldeias,
com mais de 160 famílias.
Para garantir a
representatividade e a criação
de políticas públicas para esta
população, o município conta com a
Coordenação dos Povos Indígenas,
vinculada à Secretaria Municipal
de Direitos Humanos e Cidadania
(SMDHC), além do Conselho
Municipal dos Povos Indígenas
(CMPI).
O evento “Beleza Indígena”, em 2019.
(Foto: Divulgação/ PMSP)

Viveiro Manequinho Lopes.
(Foto: Fabio Andrade)
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Terminal Bandeira.
(Foto: Fabio Andrade)
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