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Neste  relatório  constam  informações  sobre  o  ano  de  2020 .  No  entanto ,

alguns  dados  setoriais  são  disponibilizados  anualmente  e ,  por  isso ,  a
data  base  2021  ainda  não  será  apresentada .  

Dados  setoriais  de  emprego  estão  atualizados  até  novembro/21 .  
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A  análise  referente  à  percepção  dos  visitantes  apresenta  a
avaliação  de  reviews  e  comentários  para  atrativos  turísticos ,

distribuídos  na  cidade  de  Santos ,  tendo  como  fonte  dos  dados  a
ReviewPro .  

Dentre  os  indicadores ,  temos  o  Índice  Global  de  Reviews ,

elaborado  por  meio  de  metodologia  específica  da  ReviewPro ,  que
aplica  um  algoritmo  concentrando  diversos  elementos .  Por
exemplo ,  os  reviews  e  comentários  mais  recentes  em  relação  aos
atrativos  têm  peso  maior  no  cálculo  final  do  índice .  Na  sequência ,

avalia-se  a  série  histórica  com  número  de  reviews ,  bem  como
percentual  segmentado  quanto  a  comentários  positivos ,  neutros
e  negativos ,  tendo  como  fontes  Google  e  TripAdvisor .  Por  fim ,

verifica-se  quais  foram  as  categorias  com  maior  número  de
comentários  positivos  e  negativos .

ANÁLISE percepção dos visitantes

fonte: Reviewpro - RELATÓRIO CIET / Nov 2021
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ANÁLISE percepção dos visitantes

fonte: Reviewpro/ DEz 2021

92,92,32%32% O  indicador  de  reputação  dos  atrativos  de  Santos ,  no  período  de
janeiro  de  2021  a  14  de  dezembro  de  2021  foi  de  92 ,73%  contra  92 , 3 1%  no
período  anterior .  (Janeiro/20  a  Dezembro/20) .

Levando  em  consideração  os  resultados  do  mês  de  dezembro ,  período
final  da  análise ,  os  índices  em  2021  resultaram  em  92 , 32% .  Na  série
histórica ,  desde  20 18 ,  o  pico  observado  foi  em  março  de  2021 ,  com  94 ,78% .

Analisando-se  o  volume  de  reviews ,  de  janeiro  de  2021  a  dezembro  de  2021 ,

o  resultado  é  de  62 ,40%  do  volume  registrado  no  período  anterior   (jan/21

a  Dez/21 ) :  5 .441  x  8 .7 19 .  Em  dezembro/21 ,  esse  volume   foi  equivalente  a   370%
dos  reviews  de  dezembro  de  2020  e  45%  do  total  registrado  em  dezembro
de  2021 .

Em  relação  ao  conteúdo  dos  comentários ,  houve  aumento  dos  positivos ,

de  84 , 39%  em  2020  para  92 ,62  em  2021 .

Os  comentários  negativos  tiveram  redução  de  5 ,44%  em  2020  para  3 ,0 1%  em
2021 .

As  notas  dos  atrativos  de  Santos ,  no  período  de  20 18  a  2021 ,  são :  4 ,44  no
Google  e  4 , 33  no  TripAdvisor ,  sendo  a  nota  máxima  possível  de  5 ,0 .
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 PERCENTUAL DE AVALIAÇÕES POSITIVAS

 PERCENTUAL DE AVALIAÇÕES NEGATIVAS
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Os  comentários  realizados  no  período  entre  15  de  outubro  a  15  de  novembro
de  2021 ;

Os  três  atrativos  mais  comentados ,  segundo  critérios  positivo  e  negativo ;

Apresentação  sucinta  do  teor  dos  comentários .

Critérios  para  Avaliação  Qualitativa  dos  Comentários :

ANÁLISE percepção dos visitantes

positivos essência dos depoimentos

Museu do Café
Excelente para conhecer a história do café
Experiência maravilhosa
Lugar bem preservado, com muitos
artigos e informações

Aquário Municipal
de Santos

Lugar bem dividido, com fotos e
explicações
Preço acessível
Limpo e organizado

Lugar muito bonito e organizado
Local limpo, organizado, com playground,

labirinto
Ótimo para lazer com a família

Orquidário Municipal 

essência dos depoimentosnegativos

Muita fila, sem distanciamento
Muitos aquários vazios
Poucos animais

Aquário Municipal
de Santos

Poderia melhorar a manutenção
Orquidário Municipal 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO da secretaria
de EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA CRIATIVA,
E TURISMO  DE SANTOS
2020/2021

fonte: Reviewpro - RELATÓRIO CIET / Nov 2021
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Análise  referente  à  percepção  dos  visitantes  apresenta  a  avaliação
coletada  em  novembro  de  2021 ,  com  o  critério  de  Ranking  por  Avaliação  dos
Viajantes .

ANÁLISE percepção dos visitantes
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100%

Temporada  20 19/2020  

Teve  início  no  dia  17/ 1 1/2019  e  encerrou-se  em  14/04/2020 .                  

Foram  105  escalas  e  1 3  navios .  Sendo  que  257 .520  passageiros  fizeram
embarque ,  266 .768 ,  desembarque  e  50 .089 ,  trânsito ,  totalizando  574 .377

passageiros .  Os  números  desta  temporada  sofreram  o  impacto
causado  pela  suspensão  das  viagens  antes  do  período  programado
devido  a  pandemia  de  Covid-19 .

tRÂNSITODESEMBARQUEEMBARQUE

257.520 266.768 50.089

CRUZEIROS MARÍTIMOS

574.377574.377574.377
PASSAGEIROS

O Porto de Santos tem destaque tanto na movimentação de produtos e
mercadorias, mas também no turismo, com a movimentação de
passageiros. No Brasil, é o principal porto de embarque e desembarque.
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Temporada  2021/2022

Teve  início  no  dia  05/ 1 1/2021 ,  seguindo  protocolos  de  segurança  contra
o  covid-19 ,  respeitando  o  limite  de  75%  de  capacidade  máxima  de
ocupação  dos  navios .  Ao  todo ,  são  esperados  237  mil  passageiros  com
embarque  até  o  final  da  temporada ( 18/04/2022) ,  só  na  operação  do
Porto  de  Santos .  Até  o  mês  de  Dezembro/21 ,  o  terminal  de  Santos  teve
26  dias  de  operação ,  movimentando  cerca  de  147 .604 pessoas .

tRÂNSITODESEMBARQUEEMBARQUE

63.851 53.268 30.485

147.604147.604147.604
PASSAGEIROS
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FLUXO DE TURISTAS

FLUXO DE TURISTAS - 2020

Segundo  estimativas  com  base  em  dados  fornecidos  pela  ECOVIAS ,Segundo  estimativas  com  base  em  dados  fornecidos  pela  ECOVIAS ,

empresa  que  administra  o  SAI  (Sistema  Anchieta  x  Imigrantes ) ,empresa  que  administra  o  SAI  (Sistema  Anchieta  x  Imigrantes ) ,

principal  acesso  a  cidade .principal  acesso  a  cidade .     Durante  o  ano  de  2020 ,  mesmo  com  asDurante  o  ano  de  2020 ,  mesmo  com  as
restrições  impostas  pelo  Plano  de  enfrentamento  ao  coronavírus ,restrições  impostas  pelo  Plano  de  enfrentamento  ao  coronavírus ,

9 . 326 .365  turistas  tiveram  como  destino  a  cidade  de  Santos .9 . 326 .365  turistas  tiveram  como  destino  a  cidade  de  Santos .

9.326.3659.326.3659.326.365
turistas

3.108.7883.108.7883.108.788
veículos

252.198252.198252.198
visitantes  nos
equipamentos

turísticos
administrados
pela prefeitura

211.871211.871211.871
visitantes  nos
equipamentos

turísticos não
administrados  
 pela prefeitura

visitantes - equipamentos turísticos 2020

Em  função  das  restrições  por  conta  das  medidas  de  contenção  da  pandemia ,  osEm  função  das  restrições  por  conta  das  medidas  de  contenção  da  pandemia ,  os
equipamentos  turísticos  permaneceram  fechados  de  abril  a  junho ,  retornando  deequipamentos  turísticos  permaneceram  fechados  de  abril  a  junho ,  retornando  de
forma  controlada  em  julho ,  com  a  reabertura  do  Orquidário .  Em  agosto ,  comforma  controlada  em  julho ,  com  a  reabertura  do  Orquidário .  Em  agosto ,  com
protocolos  de  segurança  e  redução  da  capacidade ,  os  demais  equipamentosprotocolos  de  segurança  e  redução  da  capacidade ,  os  demais  equipamentos
turísticos  foram  reabertos  seguindo  assim  até  o  fim  do  ano .turísticos  foram  reabertos  seguindo  assim  até  o  fim  do  ano .

São  monitorados  16  equipamentos  turísticos ,  entre  particulares  e  públicos .São  monitorados  16  equipamentos  turísticos ,  entre  particulares  e  públicos .   
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FLUXO DE TURISTAS

FLUXO DE TURISTAS - 2021

Segundo  estimativas  com  base  em  dados  fornecidos  pela  ECOVIAS ,Segundo  estimativas  com  base  em  dados  fornecidos  pela  ECOVIAS ,

empresa  que  administra  o  SAI  (Sistema  Anchieta  x  Imigrantes )empresa  que  administra  o  SAI  (Sistema  Anchieta  x  Imigrantes )

principal  acesso  a  cidade .principal  acesso  a  cidade .     Durante  o  ano  de  2021 ,  mesmo  com  asDurante  o  ano  de  2021 ,  mesmo  com  as
restrições  impostas  pelo  Plano  de  enfrentamento  ao  coronavírus ,restrições  impostas  pelo  Plano  de  enfrentamento  ao  coronavírus ,

14 .285 .557  turistas  tiveram  como  destino  a  cidade  de  Santos .  No14 .285 .557  turistas  tiveram  como  destino  a  cidade  de  Santos .  No
segundo  semestre  houve  a  retomada  das  atividades  econômicas  e  asegundo  semestre  houve  a  retomada  das  atividades  econômicas  e  a
liberação  das  restrições  mais  rígidas ,  somando-se  ainda  aosliberação  das  restrições  mais  rígidas ,  somando-se  ainda  aos
feriados  prolongados  que  contribuíram  para  o  movimento  naferiados  prolongados  que  contribuíram  para  o  movimento  na
cidade .cidade .     

14.285.55714.285.55714.285.557
turistas

4.761.8524.761.8524.761.852
veículos

296.746296.746296.746
visitantes  nos
equipamentos

turísticos
administrados
pela prefeitura

581.700581.700581.700
visitantes  nos
equipamentos

turísticos não
administrados  
 pela prefeitura 

visitantes - equipamentos turísticos 2021

Em  função  das  restrições  por  conta  das  medidas  de  contenção  da  pandemia ,  osEm  função  das  restrições  por  conta  das  medidas  de  contenção  da  pandemia ,  os
equipamentos  turísticos  permaneceram  fechados  de  março  a  abril ,  retornandoequipamentos  turísticos  permaneceram  fechados  de  março  a  abril ,  retornando
gradativamente ,  com  carga  e  expediente  reduzidos  junho ,  ampliando  agradativamente ,  com  carga  e  expediente  reduzidos  junho ,  ampliando  a
flexibil ização  no  decorrer  do  ano .  Em  agosto ,  com  protocolos  de  segurança  e  comflexibil ização  no  decorrer  do  ano .  Em  agosto ,  com  protocolos  de  segurança  e  com       

100%  da  capacidade ,  seguindo  assim  até  o  fim  do  ano .100%  da  capacidade ,  seguindo  assim  até  o  fim  do  ano .

São  monitorados  16  equipamentos  turísticos ,  entre  particulares  e  públicos .São  monitorados  16  equipamentos  turísticos ,  entre  particulares  e  públicos .   
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Série histórica - FLUXO DE TURISTAS 

FLUXO DE TURISTAS

Abaixo ,  observa-se  a  linha  histórica  do  fluxo  de  turistas  eAbaixo ,  observa-se  a  linha  histórica  do  fluxo  de  turistas  e
veículos  que  tiveram  Santos  como  destino  nos  últimos  5  anos .veículos  que  tiveram  Santos  como  destino  nos  últimos  5  anos .

Esta  informação  é  atualizada  com  periodicidade  anual .Esta  informação  é  atualizada  com  periodicidade  anual .

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES da secretaria
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DESEMPENHO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DA CIDADE DE SANTOS

Série histórica de desempenho - mensal - HOTÉIS

Série MENSAL de desempenho - HOTÉIS  / 2021 Série MENSAL de desempenho - HOTÉIS  / 2020 

O  monitoramento  de  ocupação  da  Rede  Hoteleira  é  feitoO  monitoramento  de  ocupação  da  Rede  Hoteleira  é  feito
mensalmente  com  14  hotéis  da  cidade .  A  base  de  cálculomensalmente  com  14  hotéis  da  cidade .  A  base  de  cálculo
utilizada  em  2021  é  de :  1 . 792  UH 's .utilizada  em  2021  é  de :  1 . 792  UH 's .   

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES da secretaria
de EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA CRIATIVA,
E TURISMO  DE SANTOS
2020/2021
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Pode-se  notar  que  houve  um  aumento  na  ocupação  da  rede  hoteleira  até  o  mêsPode-se  notar  que  houve  um  aumento  na  ocupação  da  rede  hoteleira  até  o  mês
de  março ,  período  em  que  a  economia  encontrava-se  aquecida  e  mostrandode  março ,  período  em  que  a  economia  encontrava-se  aquecida  e  mostrando
recuperação  após  um  período  de  indicadores  negativos .  No  entanto ,  a  partir  derecuperação  após  um  período  de  indicadores  negativos .  No  entanto ,  a  partir  de
abril  de  2020 ,  com  a  decretação  de  Pandemia  mundial ,  o  setor  de  serviços  foiabril  de  2020 ,  com  a  decretação  de  Pandemia  mundial ,  o  setor  de  serviços  foi
impactado  diretamente ,  operando  com  capacidade  restrita ,  conforme  observa-impactado  diretamente ,  operando  com  capacidade  restrita ,  conforme  observa-

se  no  decorrer  do  ano .  Desde  então ,  o  setor  hoteleiro  foi  impactado  com  asse  no  decorrer  do  ano .  Desde  então ,  o  setor  hoteleiro  foi  impactado  com  as
medidas  de  restrição ,  impedindo  assim  o  seu  pleno  funcionamento .  Nomedidas  de  restrição ,  impedindo  assim  o  seu  pleno  funcionamento .  No
decorrer  do  ano ,  conforme  os  protocolos  de  segurança ,  a  rede  hoteleiradecorrer  do  ano ,  conforme  os  protocolos  de  segurança ,  a  rede  hoteleira
funcionou  com  capacidade  reduzida ,  variando  entre  30%  a  70% .funcionou  com  capacidade  reduzida ,  variando  entre  30%  a  70% .

DESEMPENHO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DA CIDADE DE SANTOS

desempenho da rede hoteleira - Taxa de Ocupação em 2020 e 2021 - HOTÉIS (%)

Em Janeiro de 2021, com o início da vacinação e a aumento da capacidade de
funcionamento, já observa-se melhora no desempenho do setor. Nos meses de
março e os subsequentes, observa-se novamente queda em função do
recrudescimento da pandemia, melhorando no segundo semestre com o reflexo da
vacinação maciça e o aumento da capacidade de funcionamento.
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ANÁLISE DO PERFIL DO TURISTA

sondagem - meios de hospedagem / HOTÉIS  
2º sEMESTRE -  2021  - análise do perfil do turista

Nota-se  que  além  de  ter  a  influência  epidemiológica  em  relação  a  pandemia ,Nota-se  que  além  de  ter  a  influência  epidemiológica  em  relação  a  pandemia ,

os  hóspedes  também  são  influenciados  pelo  clima  na  semana  planejada .os  hóspedes  também  são  influenciados  pelo  clima  na  semana  planejada .   

O  período  de  hospedagem  mais  curto ,  mostra  a  procura  dos  turistasO  período  de  hospedagem  mais  curto ,  mostra  a  procura  dos  turistas
nacionais  por  locais  próximos  de  onde  residem .nacionais  por  locais  próximos  de  onde  residem .   

ComoComo     objetivo  de  entender  melhor  a  dinâmica  do  setor  e  oobjetivo  de  entender  melhor  a  dinâmica  do  setor  e  o
comportamento  do  turista  que  util iza  a  estrutura  hoteleira  da  cidade ,  nocomportamento  do  turista  que  util iza  a  estrutura  hoteleira  da  cidade ,  no
segundo  semestre  de  2021  foi  iniciado  um  monitoramento  maissegundo  semestre  de  2021  foi  iniciado  um  monitoramento  mais
direcionado ,  chamado  de  Sondagem  da  Rede  Hoteleira ,  começando  àdirecionado ,  chamado  de  Sondagem  da  Rede  Hoteleira ,  começando  à
partir  do  mês  de  julho/21  em  6  Hotéis .partir  do  mês  de  julho/21  em  6  Hotéis .

Abaixo ,Abaixo ,     os  resultados  do  período  de  agosto  a  dezembro/21 :os  resultados  do  período  de  agosto  a  dezembro/21 :

Procedências mais frequentes no período

1º  São Paulo - SP
2º  Rio de janeiro - RJ
3º  campinas - sp
4º  são bernardo do campo - sp
5º  Belo Horizonte - MG
6º  curitiba - pr
7º  Porto alegre- rs
8º  curitiba - Pr
9º  Sorocaba - SP
10º Ribeirão preto - sp
11º  jundiaí - sp
12º diadema - sp

Nacionais internacionais

1º  filipinas
2º  estados unidos 
3º  China
4º  holanda
5º  dinamarca
6º  Espanha
7º  Índia
8º  Indonésia
9º  Chile
10º Colômbia
11º Japão
12º Rússia
13º Paraguai   
14º Argentina

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES da secretaria
de EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA CRIATIVA,
E TURISMO  DE SANTOS
2020/2021
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Faixa Etária

47,05%  36 a 45 Anos
35,30%  26 a 35 anos
17,65%  46 a 55 anos



ANÁLISE DO PERFIL DO TURISTA

sondagem - meios de hospedagem / HOTÉIS  
2º sEMESTRE -  2021  - análise do perfil do turista

Tempo médio de permanência

76,50%  1 a 2 pernoites
23,50%  3 a 4 pernoites

origem das reservas

36,00% Plataformas de vendas on-line
22,28% site do hotel
21,44% agências de viagem 
20,28%  direto no hotel

Motivação de estadia

 46,20% Lazer
 47,20% Negócios
 06,60% Eventos 

Diária média 

 R$ 272,87mensal

 R$ 234,89dias úteis

 R$ 361,93 fim de
semana

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES da secretaria
de EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA CRIATIVA,
E TURISMO  DE SANTOS
2020/2021

Com  relação  aCom  relação  a     origem  das  reservas ,origem  das  reservas ,     as  compras  on- l ine  mostramas  compras  on- l ine  mostram     aa
tendência  que  se  consolida  no  mercado ,  além  de  prática  é  rápida  etendência  que  se  consolida  no  mercado ,  além  de  prática  é  rápida  e
proporciona  segurança  para  o  hóspede  e  o  meio  de  hospedagem .proporciona  segurança  para  o  hóspede  e  o  meio  de  hospedagem .

Pág. 15

Antecedência de reservas

88,40%  1 a 7 dias
5,80%    3 a 4 dias
5,80%    8 a 15 dias



Consumo – Design, Moda, Arquitetura e MKT 

Cultura – Musica, Patrimônio e Artes, Gastronomia, Artes Cênicas e Artesanato
Mídias – Audiovisual e Editorial 
Tecnologia – Tecnologia da Informação e Comunicação 

Com base em dados fornecidos pela Secretaria de Finanças do Município de Santos e extraídos
do CAGED do Governo Federal, com relação às empresas e empregabilidade no Município de
Santos, respectivamente, o Escritório de Inovação Econômica apresenta, a seguir, o relatório da
Economia Criativa até o ano de 2021.

Entende-se por Economia Criativa conjunto de atividades econômicas relacionadas à produção
e à distribuição de bens e serviços que utilizam a criatividade e as habilidades dos indivíduos ou
grupos como insumos primários.

Este conjunto de atividades é dividido por núcleos abaixo demonstrado:

Em um panorama Nacional pré pandêmico, o setor de Economia Criativa cresceu 2,61% em 2017

girando R$ 171,5 bilhões , empregando 837,2 mil profissionais. 

Em 2020 com o agravamento da crise econômica gerada pela Pandemia da COVID 19 obtivemos
perdas de 458 mil postos de trabalho, sendo as áreas de Artesanato, Artes Cênicas, Gastronomia,

Cinema, Museus e Patrimônios as mais afetadas e um crescimento vertiginoso na área de TI no
tocante ao aumento de 138 mil postos de trabalho. 

Em Santos, como mostra o gráfico abaixo, em um cenário que aborda 2013 a 2021 temos um
crescimento de 6.931 atividades registradas em 2013 para 16.675 em 2019. Já em 2020, apesar da
pandemia de COVID-19, com o encerramento de diversas em empresas, o saldo final das
atividades criativas exercidas formalmente ainda foi positivo, totalizando 14.588 atividades.  Já em
2021, houve um aumento expressivo das atividades criativas estabelecidas formalmente,

totalizando 17.812 atividades.

ECONOMIA
CRIATIVA

ECONOMIA CRIATIVA

economia criativa e inovação
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ECONOMIA
CRIATIVA

Gráfico 01 - Atividades Criativas estabelecidas em Santos 

ECONOMIA CRIATIVA

economia criativa e inovação

 O gráfico 02 representa o número de inscrições municipais, considerando somente a principal
atividade de cada inscrição. Ao se comparar os gráficos, verifica-se que o número de atividades
criativas quase triplicou no período de 2013 a 2021, enquanto o número de inscrições municipais
cresceu pouco mais de 50% no mesmo período. 
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Gráfico 02 - Inscrições Municipais com Atividades Criativas em Santos 
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O gráfico 03 demonstra detalhadamente que alguns núcleos criativos vinham apresentando um
crescimento gradual de atividades ao longo dos últimos anos, onde destacam-se os setores de
gastronomia, tecnologia, editorial e audiovisual.

ECONOMIA
CRIATIVA

ECONOMIA CRIATIVA

economia criativa e inovação
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Gráfico 03 - Atividades Criativas por Setor da Economia Criativa
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EMPREENDEDORISMO

EMPREENDEDORISMO

emprego e empreendedorismo

O crescimento destes setores tornou-se mais expressivo em 2021, durante a pandemia,

refletindo o desenvolvimento destes setores em função das novas demandas e necessidades
causadas pelas mudanças no estilo de vida e metodologias de trabalho em decorrência do
isolamento social e demais medidas sanitárias adotadas.

No que tange à empregabilidade, o gráfico 04 representa a movimentação de acordo com os
dados extraídos do CAGED, até novembro de 2021, observa-se, em 2020, um aumento de
desligamentos nos setores da Economia Criativa em torno de 20%. Já em 2021, observa-se o início
da recuperação, onde as contratações superaram os desligamentos em mais de 10%.
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Gráfico 04 – Admissões e Desligamentos nos setores da Economia CriativaFO
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Observa-se no gráfico 05 que a recuperação dos postos de trabalho, iniciou-se em outubro de
2020, porém, foi interrompida pelo novo surto COVID-19 no início de 2021. Somente em junho de
2021, as contratações voltaram a superar os desligamentos, com saldo positivo de 447

contratações até novembro de 2021.
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emprego e empreendedorismo

Podemos observar no gráfico 05 que a recuperação dos postos de trabalho iniciou-se em
outubro de 2020, porém, foi interrompida pelo novo surto COVID-19 no início de 2021. Somente em
junho de 2021, as contratações voltaram a superar os desligamentos, com saldo positivo de 447

contratações até novembro de 2021.
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Gráfico 05 – Empregabilidade durante a pandemia nos setores da Economia Criativa
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Ao comparar a flutuação das atividades da Economia Criativa, observa-se que a maior
flutuação de contratações e desligamentos foi no setor de gastronomia, que em 2020 deixou
um saldo de 908 desligamentos. Em 2021, apesar de persistir o cenário de pandemia, observa-se
uma leve recuperação na gastronomia, onde a contratação superou em 339 admissões com
relação o número de desligamentos.

Gráfico 05 – Empregabilidade durante a pandemia nos setores da Economia CriativaFO
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Diante destes números e deste cenário, o Escritório de Inovação Econômica vem atuando no
fomento à Economia Criativa de forma direta com a promoção da área e a divulgação das
empresas por meio do programa Feito em Santos e também com cursos de qualificação
profissional voltados à cadeia produtiva da Economia Criativa, estabelecendo assim um
conjunto de fomento e investimento apoiado por parceiros como SEBRAE e programas do
Governo do Estado de São Paulo.
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CIET  -  Centro  de  Inteligência  do  Turismo  do  Estado  de  São  PauloCIET  -  Centro  de  Inteligência  do  Turismo  do  Estado  de  São  Paulo   

TripAdvisorTripAdvisor
ReviewProReviewPro
Brasil  CruiseBrasil  Cruise
Concais  S/AConcais  S/A
CagedCaged
SEFIN  -  Secretaria  Municipal  de  Finanças  de  SantosSEFIN  -  Secretaria  Municipal  de  Finanças  de  Santos

Fontes  de  Pesquisa :Fontes  de  Pesquisa :

  

Prefeito Municipal 

Secretária Municipal de
Empreendedorismo, Economia

Criativa e Turismo

Departamento de Marketing e
Serviços Turísticos

Seção de Pesquisa Turística

Escritório de Inovação e
Economia Criativa

DEZEMBRO - 2021, Santos.
Secretaria Municipal de Empreendedorismo, Economia
Criativa e Turismo.
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LARGO  MARQUÊS  DE  MONTE  ALEGRE ,  S/N .LARGO  MARQUÊS  DE  MONTE  ALEGRE ,  S/N .   

VALONGO  -  SANTOS/SP  -  1 1 .0 10-260VALONGO  -  SANTOS/SP  -  1 1 .0 10-260

seectur@santos .sp .gov .brseectur@santos .sp .gov .br
Telefone :  ( 1 3 )  3201-8000Telefone :  ( 1 3 )  3201-8000

Departamento de Emprego e
Empreendedorismo

Coordenador do
Departamento de Emprego e

Empreendedorismo
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