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1. Apresentação 

O turismo de negócios é uma importante atividade econômica, graças à 

sua abrangência e tendência de crescimento. É o segmento do turismo 

responsável pela utilização de grande parte das instalações dos hotéis, 

dos serviços de alimentação, dos meios de transporte, além da 

existência de várias empresas especializadas no atendimento das 

corporações.  

Este segmento turístico reúne uma série de atividades que ocorrem em 

determinada localidade, em função das transações realizadas pelas 

organizações ali instaladas, bem como dos eventos corporativos e 

acadêmicos. O turista de negócios é, portanto, qualquer profissional que 

viaja para comparecer a reuniões e realizar negócios, e também aqueles 

que participam de eventos, tais como: feiras, seminários, conferências, 

workshops, treinamentos, etc. 

Assim como o segmento de lazer, o turismo de negócios é muito 

relevante para o município de Piracicaba. A contribuição do turismo de 

negócios está na capacidade de movimentação da cadeia produtiva do 

turismo, impactando na economia local de forma positiva. Em geral, o 

consumo dos serviços receptivos, tais como hospedagem, alimentação, 

transporte, locação de veículos, centros de eventos e convenções, 

agências de viagens, dentre outras, são diretamente afetadas pelo fluxo 

de executivos. Trata-se de um público cujos gastos são superiores aos 

gastos dos turistas de lazer e seu consumo normalmente ocorre durante 

a semana, contrapondo com os turistas de lazer, que viajam nos finais 

de semana e feriados. 

No entanto, há que se reconhecer que turistas de negócios também 

requerem produtos de qualidade, o que implica melhor estruturação 

dos produtos e serviços prestados na cadeia turística como um todo. 

Para isso, é necessário estruturar os serviços receptivos, adequando-os 

às necessidades do moderno turista de negócios. 

Nesse contexto, esta pesquisa foi motivada pelos seguintes objetivos:  
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a. Identificar necessidades de melhorias na estrutura dos serviços 

receptivos para turistas de negócios; 

b. Levantar as necessidades das empresas que recebem visitantes 

corporativos;  

c. Sugerir e recomendar melhorias e adequações nos serviços receptivos 

de Piracicaba, especificamente naqueles utilizados por turistas de 

negócios. 

Para tanto, foram entrevistados profissionais de 23 importantes 

organizações de Piracicaba, que têm contato direto com turistas 

corporativos e fornecedores do setor turístico.  

Foram entrevistados diretores, gerentes, empresários e gestores das 

organizações selecionadas. Os critérios para escolha das empresas 

foram o tamanho (grande e médio portes) e sua importância para a 

geração de fluxo de turistas de negócios, ou seja, sua relação com 

profissionais de outras cidades, estados e países que visitam Piracicaba 

por motivos corporativos.  

Também atentou-se para contemplar organizações de diferentes setores 

econômicos, tais como indústrias, empresas do setor terciário e 

importantes associações e sindicato, como ACIPI, CIESP E SIMESPI, 

além da COPLACANA. 

As entrevistas estruturadas foram realizadas pessoalmente, por telefone 

e houve casos em que o entrevistado preferiu responder ao formulário 

de pesquisa por e-mail. 

A análise das respostas e o cruzamento dos dados levantados resultou 

nesse relatório, cuja principal contribuição é apontar aspectos que 

merecem melhorias e adequações nos serviços de turismo receptivo de 

Piracicaba e apontar oportunidades de mercado neste setor da 

economia. 
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2. Análise e interpretação dos dados 

 

2.1 Caracterização dos participantes 

As organizações que participaram da pesquisa foram: indústrias, 

cooperativas, empresas do setor terciário e organizações sem fins 

lucrativos que recebem diversos visitantes que vem a Piracicaba por 

motivos profissionais. Foram entrevistados empresários, executivos e 

dirigentes dessas organizações. 

Essas organizações variam tanto no ramo de atuação, como no porte, e 

no número de funcionários, que vão de 50 a 4.000. 

Buscou-se contemplar os mais diferentes segmentos econômicos 

existentes em Piracicaba, sendo que 52% das organizações pertencem 

ao setor industrial, 31% ao setor terciário, 13% organizações sem fins 

lucrativos, tais como associação e sindicato e 4% agronegócio. A Figura 

1 apresenta o perfil dos participantes desta pesquisa. 

Figura 1: Área de atuação das empresas participantes  
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2.2 Número e procedência dos visitantes 

 

Em relação ao número e procedência dos visitantes, a grande maioria 

das organizações entrevistadas não conta com registro oficial, com 

exceção de uma grande indústria que apontou que em 2014 receberam 

2.042 pessoas e no primeiro semestre de 2015, 700 visitantes. 

A procedência desses visitantes é bastante variada. Praticamente todas 

as empresas recebem profissionais do estado de São Paulo (capital e 

interior), e de vários outros estados brasileiros. 

Em relação aos visitantes internacionais que vem a Piracicaba, observa-

se a predominância dos países da América Latina, principalmente Peru, 

Chile e Argentina, além dos Estados Unidos e México. Da mesma forma, 

há muitos turistas europeus, de países como Alemanha, Itália, Espanha 

e Portugal. Do continente asiático, há predominância de coreanos, 

chineses e japoneses. No entanto, também verificou-se que existem 

empresas que recebem visitantes da África do Sul, Cingapura, Haiti, 

Honduras, dentre outros.  

O quadro 1 apresenta os dados detalhadamente, a partir da estimativa 

mensal informada pelos entrevistados. 
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Quadro 1: Procedência dos turistas corporativos que  

Empresa N° de 

visitantes/ 

ano 

Principais origens (Brasil) Principais origens 

(exterior) 

A 3.000 SP (capital e interior), outros 

estados 

Estados Unidos, Coréia, 

países europeus 

B 480 - EUA e alguns países da 

América do Sul 

C 200 SP, PR, MT e MG Coréia e Estados Unidos 

D 180 MG, ES, RS, SC e PR Espanha 

E 200 SP (capital e interior) Estados Unidos, Itália, 

França, Portugal e China 

F 250 Estados do Norte e Nordeste Chile, Portugal, EUA, 

Argentina e Espanha 

G 30 SP (capital e interior) e PR Colômbia 

H 2042 SP (capital e interior) e outros 

estados 

EUA, países da América 

do Sul e Europa 

I 300 SP (capital e interior) - 

J 3.000 SP (capital e interior) e outros 

estados 

Austrália, China, EUA e 

países europeus 

K Não 

informado 

GO, SP, MG e PR Cuba, Estados Unidos, 

Holanda e etc. 

L 90 SP, RJ, MG e BA Alemanha, Suíça, EUA, 

México e alguns países da 

América do Sul 

M 60 SP (capital e interior), AM, PR, 

RS e MG 

Itália e Alemanha 

N 600 Diversos estados brasileiros Peru, Equador e Bolívia 

O 200 SP (capital e interior) e outros 

estados 

-  
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P 40 Brasília, Recife, Fortaleza e os 

estados SP, RJ, PR e MT 

África do Sul, Coréia, 

Estados Unidos, Haiti, 

Honduras, Peru e 

Colômbia 

Q 90 SP (capital e interior), MG e ES Coréia do Sul, China e 

países europeus 

R 45 SP (capital e interior) e outros 

estados 

-  

S 9.000 Diversas cidades e estados 

brasileiros 

Coréia, Estados Unidos 

T 350 SP (capital e interior), RJ, RS, 

SC, PR e MG 

Alemanha, Itália, Espanha 

e Estados Unidos 

U 1800 SP (capital e interior), RJ, MG, 

MT, PA, MS, GO 

Inglaterra, Japão, 

Alemanha, Suíça, Itália, 

Estados Unidos, Malásia, 

Cingapura e países da 

América Latina. 

V 150 SP(capital)  Países da América Latina 

X 15 SP(capital e interior) - 

 

 

2.3 Frequência das visitas corporativas 

 

Quanto à frequência das visitas dos profissionais que vem a Piracicaba 

para realização de negócios ou ainda para participar de eventos 

corporativos, 39% das empresas entrevistadas afirmaram que os 

recebem semanalmente, 17% quinzenalmente e 13% mensalmente.  

Ainda, 31% dos respondentes citaram outras frequências, que muitas 

vezes estão relacionadas ao calendário de eventos da empresa ou ainda 

épocas específicas, tais como, momento da entrega da produção. A 

Figura 2 ilustra esses resultados. 
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Figura 2: Frequência das visitas corporativas 

 

Nota-se que o fluxo de visitas semanais é predominante o turismo de 

negócios. 

2.4 Demanda de informações turísticas por parte dos visitantes 

 

Todos os respondentes foram unânimes quanto à demanda de 

informações por parte dos visitantes de negócios, sobre hospedagem, 

compras, restaurantes, transportes, etc. 

No que se refere à solicitação de informações turísticas, como indicação 

de hotéis, bares e restaurantes, 87% dos entrevistados confirmaram 

que seus visitantes normalmente demandam esse tipo de orientação.  

Vale comentar que diversas empresas apontaram a necessidade de 

contar com guia turístico de Piracicaba, preferencialmente em dois 

idiomas. 

Os demais, cerca de 13% dos respondentes, afirmaram que os 

profissionais de outras cidades que os visitam normalmente não 

permanecem na cidade e, portanto, não necessitam de tais informações. 

A Figura 3 mostra esses resultados. 
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Figura 3: Solicitação de informações turísticas por parte dos visitantes  

 

 

2.5 Serviços utilizados pelos turistas de negócios 

 

Durante a estada no destino, o turista de negócios utiliza diversos 

serviços turísticos. De acordo com os entrevistados, os serviços mais 

utilizados pelos viajantes corporativos em Piracicaba são os 

restaurantes (indicado por 22% dos entrevistados), hotéis (citado por 

21% dos respondentes) e bares e lanchonetes (apontado por 19% do 

total). 

Na sequência, também são apontados serviços de taxi (15% do total), 

transfer (8% do total), aluguel de veículos (7%), tradução (6%), sites e 

guias impressos, 1% cada. A Figura 4 mostra esses resultados. 

 

 

 

Figura 4: Serviços mais utilizados pelos turistas de negócios em Piracicaba  
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Vale observar que nenhuma empresa indicou a utilização dos serviços 

de guias de turismo. Da mesma forma, também não foi apontado o uso 

de transporte urbano pelos turistas de negócios. 

 

2.6 Apresentação da cidade ao visitante 

 

No que se refere a mostrar a cidade ao turista, as empresas revelaram 

comportamento diferenciado. A grande maioria delas (57%) informou 

que acompanha o visitante aos restaurantes, para almoços e jantares, e 

ocasionalmente aos hotéis. 

Outras empresas normalmente recebem os turistas de negócios nas 

próprias instalações das organizações, para suas tratativas, totalizando 

26% dos respondentes. E 13% dos participantes informaram que não 

acompanham os visitantes, mas normalmente indicam 

estabelecimentos de alimentação, hospedagem, etc. 

Apenas uma empresa, que representa 4% do total, tem o costume de 

mostrar a cidade aos viajantes corporativos, além de acompanhá-los 

nas refeições. Esses dados são detalhados na Figura 5. 
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Figura 5: Apresentação da cidade e acompanhamento do turista de negócios  

 

 

2.7 Realização das reuniões e eventos corporativos 

 

De acordo com os entrevistados, as reuniões são majoritariamente feitas 

nas próprias instalações das empresas piracicabanas. Já os 

treinamentos, congressos e convenções são realizados, principalmente, 

nos hotéis de Piracicaba, correspondendo a 32% do total das respostas. 

Porém, há empresas que realizam esses eventos nas suas próprias 

instalações, equivalendo a 30% do total. 

Chama a atenção, no entanto, a frequência com que empresas 

piracicabanas realizam eventos em hotéis localizados nas cidades da 

região, como o Colina Verde em São Pedro, Grande Hotel São Pedro, em 

Águas de São Pedro e o Royal Palm Park, em Campinas. Essas 

situações corresponde a 32% do total dos eventos promovidos pelas 

empresas participantes desta pesquisa. 

Situação ainda mais grave se revela na frequência com que essas 

empresas promovem eventos em outras cidades, como Ribeirão Preto e 

São Paulo, o que corresponde a 16% do total.  
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Nessa caso, as empresas alegaram a falta de estrutura para eventos 

com capacidade para atender mais de 300 participantes, bem como a 

falta de capacidade hoteleira para acomodar todos participantes, os 

principais motivos para realização desses eventos nessas localizações. 

Há ainda empresas que já utilizaram o Teatro Erotides de Campos, no 

Engenho Central e o Teatro Municipal de Piracicaba para oferecerem 

conferências, palestras e seminários. A Figura 6 revela esses resultados, 

a seguir. 

Figura 6: Locais onde as organizações realizam reuniões e eventos 
corporativos  

 

 

2.8 Avaliação dos serviços receptivos 

 

A percepção dos profissionais quanto à diversidade e qualidade dos 

serviços receptivos resulta em informação extremamente importante 

para os gestores desses estabelecimentos. 

De todos os itens analisados, a oferta gastronômica de Piracicaba 

recebeu a melhor avaliação por parte dos entrevistados. Cerca de 17% 

dos respondentes avalia como ótima e 83% como boa. Nenhum 

entrevistado avaliou a oferta de restaurantes em Piracicaba como 
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regular ou ruim. Muitos ainda complementaram que "a gastronomia de 

Piracicaba é melhor que a de Campinas", ou "a variedade e qualidade 

dos restaurantes é muito boa". 

Em relação às opções de compras na cidade, oferecidas no Shopping 

Piracicaba e também no comércio tradicional da cidade, 43% dos 

entrevistados avaliam como bom, 43% como regular e 14% como ruim. 

Quanto à estrutura dos serviços receptivos na cidade (transfer, 

transportes, passeios, assistência ao visitante, etc.), 44% dos 

respondentes avaliam comoboa, 30% como regular e 26% como ruim.  

Já a estrutura de lazer para os visitantes corporativos (vida noturna, 

exposições, eventos, etc.) é vista como boa por 56% dos respondentes, 

regular por 36% deles e ruim por 8% do total. Dois respondentes 

comentaram que a oferta de lazer e cultura na cidade é muito limitada, 

não só para os visitantes, mas também para os moradores. 

Da mesma forma, a estrutura para realização de eventos 

corporativos no município também tem avaliação mediana: 26% 

avaliam como boa, 44% como regular e para 30% a estrutura é ruim. 

Vale citar que muitos respondentes indicaram a falta de Centro de 

Eventos e Convenções como um gargalo para o crescimento do turismo 

de negócios em Piracicaba.  

Os itens oferta hoteleira e empresas organizadoras de eventos 

receberam a mesma pontuação: 44% dos respondentes avaliam como 

bom, 48% como regular e 8% como ruim. 

Todos esses resultados são apresentados na Figura 7, a seguir. 

 

Figura 7: Avaliação dos serviços receptivos em Piracicaba 
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2.9 Dificuldade de comunicação por parte dos turistas estrangeiros 

 

A dificuldade de comunicação dos turistas estrangeiros com os diversos 

profissionais do setor turístico (hotelaria, alimentação, serviços 

receptivos, comércio, etc.) é uma barreira para o desenvolvimento da 

atividade no Brasil. 

Das 23 organizações entrevistadas, três não sabiam avaliar a 

dificuldade de comunicação, uma vez que seus visitantes estão sempre 

acompanhados por profissional da empresa, responsável pela recepção. 

De acordo com os profissionais que têm contato com os turistas de 

negócios, a maior dificuldade está na comunicação com os taxistas, 

correspondendo a 70% do total. Na sequência, aparecem restaurantes e 

bares (52%) e lojas do comércio (44%).   

Uma empresa apontou "outros" sinalização do trânsito bilíngue e uma 

empresa informou que considera não haver dificuldades de 

comunicação. 
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Figura 8: Dificuldade de comunicação dos turistas estrangeiros nos principais 
estabelecimentos turísticos 

 

 

2.10 Dificuldades 

Quando questionados sobre as principais dificuldades do turismo de 

negócios em Piracicaba, os entrevistados citaram: 

 Falta de guia de turismo (impresso e online) com informações da 

cidade  

 Pouca oferta de eventos corporativos 

 Falta de centro de eventos e convenções 

 Heliponto 

 Faltam opções de lazer: cultura, teatro, exposições 

 Disponibilização de informações turísticas em outros idiomas 

 Mão de obra qualificada e bilíngue nos hotéis, atrativos turísticos 

e restaurantes 
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3. Conclusões: 

A análise das entrevistas evidenciou que: 

1. Existe um expressivo fluxo de visitantes corporativos no 
município, oriundos de diversos estados brasileiros e de vários 

países, principalmente da América Latina, Europa, Estados 
Unidos e Coréia. Praticamente 40% dos entrevistados recebem 
turistas corporativos semanalmente. 

 
2. Há necessidade de compartilhamento de informação turística, por 

meio de site, aplicativo, guias, folhetos e mapas minimamente nos 

idiomas português e inglês. 
 

3. Alguns executivos de Piracicaba ainda não percebem ou não 
conhecem a estrutura receptiva em Piracicaba - assistência aos 
visitantes, sinalização, transfers, etc. Sugere-se criar material 

informativo para entregar nas empresas, junto com os Guias de 
Turismo de Negócio.  

 
4. O único segmento turístico que recebeu avaliação máxima foi o da 

gastronomia, indicando a necessidade de aprimoramento na 

oferta de serviços do restante da cadeia turística: hotelaria, 
equipamentos de lazer, cultura e eventos. 
 

5. A cidade perde inúmeros eventos de médio e grande porte para 
outros municípios como Campinas, Ribeirão Preto e São Paulo, 

devido à falta de estrutura hoteleira e principalmente à 
inexistência de locais apropriados para realização de eventos e 
convenções para mais de 300 participantes. 

 
6. Há necessidade de aprimoramento dos serviços prestados na 

hotelaria e principalmente a qualificação dos profissionais no 
trade em outro idioma. 

 

3.1Principais oportunidades de negócios 

As indicações das principais oportunidades de negócios observadas na 

coleta e análise de informações estão separadas em iniciativas que 

cabem à iniciativa privada e, separadamente, as que cabem ao setor 

público. 

3.1.1 Recomendações para Setor Público 

 Investir no programa de alimentação segura na Rua do Porto 

 Disponibilizar informações turísticas (guia e site) em português e  
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 Intensificar segurança pública 

 

3.1.2 Oportunidade para iniciativa privada 

 

 Capacitar e qualificar profissionais do setor turístico, em especial 

dos hotéis, bares e restaurantes. É essencial capacitá-los também 

para o atendimento bilíngue; 

 Investir em centro de convenções; 

 Investir em heliponto e/ou heliporto - a depender do estudo de 

viabilidade econômica; 

 Criar site com toda a programação cultural da cidade; 

 Formatar roteiro turístico específico para turista de negócios; 

 Criar kits de souvenir para presentear visitantes. 


