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O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de 
São Paulo (OTE), núcleo de pesquisa e inteligência de 
mercado da SPTuris, apresenta a 33ª edição do relatório 
da Central de Monitoramento do Turismo.

Nesta edição, o OTE traz análises e resultados dos 
principais indicadores do turismo na capital paulista em 
abril, uma breve descrição do cenário econômico do 
país e um panorama do setor para os próximos meses.

No painel acima está um resumo do desempenho dos 
principais indicadores monitorados pelo OTE no mês 
em comparação com abril de 2016. Na sequência, 
o relatório traz as informações mais detalhadas do 
comportamento da atividade turística em São Paulo.
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The Tourism and Events Observatory of the City of São 
Paulo (OTE), research and market intelligence center 
of SPTuris, presents the 33rd edition of the Tourism 
Monitoring Center report.

In this edition, OTE brings analysis and results of the main 
indicators of tourism in the city of São Paulo in April, a 
brief description of the country’s economic scenario and 
a panorama of the sector for the coming months.

In the panel above is a summary of the performance 
of the main indicators monitored by OTE in the month 
compared to April 2016. The report then gives the most 
detailed information on the behavior of the tourist 
activity in São Paulo.

Quer conhecer os estudos do Observatório?
Acesse o nosso site: observatoriodoturismo.com.br
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Previsões do FMI sobre a economia brasileira

A Organização das Nações Unidas (ONU) prevê que a 
economia brasileira crescerá apenas 0,1% em 2017, 
segundo relatório divulgado no início de maio com 
previsões para a atividade global. Em janeiro, a entidade 
havia projetado que o PIB do Brasil cresceria 0,6% este 
ano.

Para 2018, contudo, a expectativa ficou mais otimista: 
ONU espera um crescimento de 2,6% para o Brasil, ante 
previsão de 1,6% em sua projeção anterior.

De acordo com o estudo, a recuperação da economia 
brasileira, assim como a da Rússia, permanece 
“incipiente”, e o baixo preço das commodities desde 
meados de 2014 pesou sobre os investimentos em 
vários países.

Cenário econômico no Brasil

A inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), perdeu força de março para 
abril, passando de 0,25% para 0,14%, a menor taxa para 
o mês desde o início do Plano Real. Os números são 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado do ano, o indicador está em 1,10%, abaixo 
dos 3,25% registrados entre janeiro e abril de 2016. Nos 
últimos 12 meses, o índice ficou em 4,08%, abaixo dos 
4,57% apurados em março. É a menor taxa desde julho 
de 2007, quando estava em 3,74%. Com isso, a inflação 
ficou abaixo da meta definida pelo Banco Central para o 
ano, de 4,5%.

A queda na taxa mensal do IPCA foi impactada 
principalmente pelas contas de energia elétrica, que 
ficaram 6,39% mais baratas, e pelos combustíveis, cujos 
preços caíram 1,95%, segundo o IBGE.

Também contribuiu para a desacelaração da inflação o 
segmento de transportes, que sofreu queda de 0,06% no 
IPCA, influenciada pela baixa de 1,95% nos preços dos 
combustíveis (o litro da gasolina ficou 1,75% mais barato 
e o do etanol, 3,33%). Mas apesar do recuo, o grupo 
foi pressionado pelo aumento de 15,48% no preço das 
passagens aéreas e de 0,69% dos ônibus urbanos.

Por outro lado, o grupo de saúde e cuidados pessoais 
apresentou a maior alta no mês passado, de 1%. Pesaram 
principalmente os preços dos remédios, que subiram 
1,95% no mês, refletindo o reajuste anual válido a partir 
de 31 de março (de 1,36% a 4,76%, dependendo do tipo 
do remédio). O nicho de alimentação e bebidas também 
registrou aumento de 0,58%.

fonte:  FMI, CNC, FGV, BC e OTE, 2017
source: IMF, CNC, FGV, BC and OTE, 2017

CENÁRIO ECONÔMICO
ECONOMIC ENVIROMENT

IMF forecasts on the Brazilian economy

The United Nations predicts that the Brazilian economy 
will grow only 0.1% in 2017, according to a report 
released in early May with forecasts for global activity. 
In January, the entity had projected that Brazil’s GDP 
would grow 0.6% this year.

By 2018, however, the expectation was more optimistic: 
the UN expects a growth of 2.6% for Brazil, against a 
forecast of 1.6% in its previous projection.

According to the study, the recovery of the Brazilian 
economy, like that of Russia, remains “incipient”, and the 
low commodity prices since mid-2014 have weighed on 
investments in several countries.

Economic scenario in Brazil

Official inflation, as measured by the Broad Consumer 
Price Index (IPCA), lost strength from March to April, 
from 0.25% to 0.14%, the lowest rate for the month 
since the beginning of the Real Plan. The figures are the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE).

In the year to date, the indicator is 1.10%, down from 
3.25% recorded between January and April 2016. In the 
last 12 months, the index stood at 4.08%, down from 
4.57% March. It is the lowest rate since July 2007, when 
it was at 3.74%. As a result, inflation was below the target 
set by the Central Bank for the year of 4.5%.

The drop in the monthly IPCA rate was impacted mainly 
by electric energy bills, which were 6.39% cheaper, and 
by fuels, whose prices fell 1.95%, according to IBGE.

The transport segment also contributed to the 
deceleration of inflation, which fell by 0.06% in the IPCA, 
influenced by the 1.95% drop in fuel prices (the liter of 
gasoline was 1.75% cheaper and the Ethanol, 3.33%). 
But despite the decline, the group was pressured by a 
15.48% increase in the price of air tickets and 0.69% of 
urban buses.

On the other hand, the group of health and personal 
care showed the highest increase last month of 1%. 
Weighed mainly on drug prices, which rose 1.95% in the 
month, reflecting the annual adjustment effective as of 
March 31 (from 1.36% to 4.76%, depending on the type 
of drug). The food and beverage niche also recorded an 
increase of 0.58%.
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Turismo cresce na Europa em 2016

As chegadas de turistas internacionais para a União 
Europeia aumentaram 4% em 2016, chegando a 
quase 500 milhões, ou 40% do total mundial. Este 
resultado preliminar está incluído na primeira versão 
das “Tendências Turísticas de Curta Duração da União 
Europeia”, um acompanhamento regular do turismo 
da UE pela Organização Mundial do Turismo (OMT) 
no âmbito da cooperação com a Direção-Geral do 
Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME 
(DG GROWTH) da Comissão Europeia (CE).

Apesar dos muitos desafios que a Europa enfrenta em 
2016, o turismo voltou a demonstrar extraordinária 
força e resistência, reforçando a sua contribuição para 
o crescimento económico, a criação de emprego e o 
bem-estar social.

Brasil: moradores do Sudeste são os que mais viajam

A Região Sudeste concentra proporcionalmente o maior 
percentual de emissores de turistas pelo país. Enquanto 
mais de metade da população, 55,4%, revela que já 
realizou, pelo menos, uma viagem pelo Brasil, entre 
os moradores do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo este índice sobe para 70%. Os dados 
são resultado de uma pesquisa do Ministério do Turismo.

No ranking nacional de consumo de produtos e serviços 
turísticos, a segunda posição está com a região Nordeste, 
com 54,5% de viajantes declarados. O Norte e o Centro-
Oeste, juntos, concentram 42% das pessoas que já 
viajaram pelo país e o Sul, 35,7%.  Se 44% dos brasileiros 
nunca viajaram, 49,4% da população viaja, pelo menos, 
uma vez por ano.

Quando o assunto é a frequência das viagens, os 
nordestinos estão na dianteira, com o maior percentual 
de pessoas que pegam a estrada, pelo menos, uma vez 
por semana ou duas vezes por mês. Não por coincidência, 
o carro é o principal meio de transporte utilizado (49,4%) 
pelos moradores da região. O ônibus é o mais utilizado 
entre os moradores da região Sudeste (44,3%) e o avião 
domina em parte da Amazônia (32,7%).

A pesquisa do MTur confirma a preferência do brasileiro 
pelos segmentos de sol e praia e natureza (campo), a 
primeira e segunda citações dos entrevistados. Tanto que 
os percentuais de escolha de viagens com destino ao 
litoral são superiores a 70% em todas as regiões do país, 
com destaque para os entrevistados nas regiões Norte 
e Centro-Oeste (78,8%). Os destinos de natureza, que 
encantam 41% dos brasileiros, também têm forte apelo 
entre os habitantes das cinco regiões com percentuais 
acima dos 30% registrados no Nordeste.

Os entrevistados apontaram ainda os fatores que 

TURISMO
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Tourism grows in Europe in 2016

International tourist arrivals to the European Union 
increased by 4% in 2016, reaching almost 500 million, 
or 40% of the world total. This preliminary result is 
included in the first version of the “Short Term Tourism 
Trends of the European Union”, a regular monitoring of 
EU tourism by the World Tourism Organization (WTO) 
in the framework of cooperation with the Directorate-
General for the Internal Market, Entrepreneurship and 
SMEs (DG GROWTH) of the European Commission (EC).

Despite the many challenges facing Europe in 2016, 
tourism has once again demonstrated extraordinary 
strength and resilience, reinforcing its contribution to 
economic growth, job creation and social well-being.

Brazil: Southeast residents are the ones who travel the 
most

The Southeast Region proportionally concentrates the 
highest percentage of tourists emitted by the country. 
While more than half the population, 55.4%, shows that 
they have already made at least one trip through Brazil, 
between the residents of Espírito Santo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro and São Paulo, this rate rises to 70%. The 
data are the result of a survey by the Ministry of Tourism.

In the national ranking of consumption of tourist 
products and services, the second position is with the 
Northeast region, with 54.5% of declared travelers. The 
North and the Midwest, together, concentrate 42% of 
the people who have traveled through the country and 
the South 35.7%. If 44% of Brazilians never traveled, 
49.4% of the population travels at least once a year.

When it comes to the frequency of travel, Northeasterners 
are at the forefront, with the highest percentage of 
people taking the road at least once a week or twice a 
month. Not coincidentally, the car is the main means 
of transportation used (49.4%) by the residents of the 
region. The bus is the most used among the residents of 
the Southeast region (44.3%) and the plane dominates 
part of the Amazon (32.7%).

The MTur research confirms the preference of the 
Brazilian by the segments of sun and beach and nature 
(field), the first and second quotes of the interviewees. 
So much that the percentage of choice of trips destined 
to the coast are superior to 70% in all the regions of the 
country, with emphasis on the interviewees in the North 
and Center-West regions (78.8%). The destinations of 
nature, which enchant 41% of Brazilians, also have a 
strong appeal among the inhabitants of the five regions 
with percentages above the 30% recorded in the 
Northeast.

The interviewees also pointed out the factors they 
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consideram para escolher o destino. Aspectos como 
facilidade de acesso, beleza da paisagem, hospitalidade 
e diversidade de atrações históricas receberam notas 
superiores a 8, em uma escala de 1 a 10, em todas as 
regiões. Segurança (9,1), Preços (8,8) e Infraestrutura (8,8) 
obtiverem maiores notas entre os moradores do Sudeste.

A pesquisa, que traça o perfil e hábitos do turista 
doméstico, foi realizada com mais de duas mil pessoas, 
no período de 17 a 23 de março deste ano.

consider to choose the destination. Aspects such as 
ease of access, scenic beauty, hospitality and diversity 
of historical attractions received scores of over 8 on a 
scale of 1 to 10 in all regions. Safety (9.1), Prices (8.8) 
and Infrastructure (8.8) obtained higher scores among 
residents of the Southeast.

The survey, which outlines the profile and habits of the 
domestic tourist, was conducted with more than 2,000 
people, from March 17 to 23 of this year.

Parque da Luz. José Cordeiro, 2013.
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2016 2017ABRIL
APRIL

HOTÉIS - TAXA DE OCUPAÇÃO E DIÁRIA MÉDIA
HOTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

65,41 66,35

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

297,12

290,23

(R$)

Balanço dos meios de hospedagem

Dados do OTE mostram a maturidade do mercado 
hoteleiro paulistano: taxas de ocupação se recuperando 
e finais de semana com os melhores índices dos 
últimos anos. Os hotéis paulistanos estão mais cheios 
em comparação com os últimos dois anos: as taxas de 
ocupação (T.O.) voltam a apresentar alta.

Em relação ao mês de abril deste ano, a T.O. foi de 
66,35%, representando alta de 1,4% se comparada a 
abril de 2016. Essa é uma demonstração de que o setor 
turístico em São Paulo está reaquecendo.

Os finais de semana também estão mais movimentados. 
Considerando a T.O. apenas às sextas e sábados, o mês 
de abril de 2017 superou todos os anos desde que a 
medição começou a ser feita, em 2012, atingindo 62,15%.

O crescimento observado nos indicadores da hotelaria 
pode ter sido provocado pelo início da recuperação 
demonstrada pelo turismo em geral, em especial no 
setor de eventos.

Já os hostels registraram em abril uma queda de 
15,0% na T.O. se comparado ao mesmo mês de 2016. 
Considerando o paralelo abr x mar/17, os indicadores de 
desempenho dos hostels apresentam alta: 17,1% na T.O. 
e 13,0% na D.M..

Balance of the means of lodging

OTE data show the maturity of the hotel market in São 
Paulo: occupancy rates recovering and weekends with 
the best rates in recent years. The hotels of São Paulo 
are fuller compared to the last two years: occupancy 
rates (T.O.) are again high.

In relation to the month of April this year, the T.O. 
Was 66.35%, up 1.4% compared to April 2016. This is a 
demonstration that the tourism sector in São Paulo is 
re-heating.

Weekends are also busier. Considering T.O. Only on 
Fridays and Saturdays, the month of April 2017 has 
surpassed every year since the measurement began to 
be made, in 2012, reaching 62.15%.

The growth observed in hotel indicators may have been 
triggered by the beginning of the recovery demonstrated 
by tourism in general, especially in the sector of events.

The hostels registered in April a drop of 15.0% in the T.O. 
Compared to the same month of 2016. Considering the 
parallel of Apr / Mar / 17, the performance indicators of 
hostels were up 17.1% in T.O. And 13.0% in D.M..

INDICADORES DO TURISMO NA CIDADE DE SÃO PAULO
TOURISM INDICATORS IN THE CITY OF SãO PAULO

fonte: OTE, 2017
source: OTE, 2017

HOSTELS - TAXA DE OCUPAÇÃO E DIÁRIA MÉDIA
HOSTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES

2016 2017ABRIL
APRIL

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

58,71

49,87

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

49,09
51,05

(R$)
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Atendimentos nas Centrais de Informação Turística (CITs)

As Centrais de Informação Turística (CITs) da São Paulo 
Turismo em abril de 2017 fizeram 7.988 atendimentos, 
sendo 1.901 a turistas internacionais, 2.553 a turistas 
nacionais e 3.534 a moradores da capital paulista. O 
número total registrou aumento de 1,9% se comparado 
com o mesmo período de 2016, porém apresenta 
queda de 5,0% no comparativo com o mês anterior . Os 
atendimentos à população local seguem registrando 
aumento mês a mês: em abril, a alta ficou em 24,1%.

Na lista dos principais emissores de turistas para a 
cidade, permanecem na liderança entre os turistas 
internacionais, brasileiros e paulistas, respectivamente, 
Argentina, Rio de Janeiro (UF) e Campinas.

Attendance at the Tourist Information Centers (CITs)

The Tourism Information Centers (CITs) of São Paulo 
Turismo in April 2017 made 7,988 visits, 1,901 of which 
were international tourists, 2,553 to national tourists 
and 3,534 to residents of the city of São Paulo. The total 
number registered an increase of 1.9% when compared to 
the same period of 2016, but it shows a decrease of 5.0% 
in comparison with the previous month. The attendances 
to the local population continue registering increase 
month by month: in April, the increase was in 24.1%.

In the list of the main emitters of tourists to the city, 
they remain in the lead among the international tourists, 
Brazilians and paulistas, respectively, Argentina, Rio de 
Janeiro (UF) and Campinas.

fonte: OTE e SMF, 2017
source: OTE and SMF, 2017

INDICADORES DO TURISMO NA CIDADE DE SÃO PAULO
TOURISM INDICATORS IN THE CITY OF SãO PAULO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - TURISMO (R$)
TAX OVER TOURISM SERVICES (BRL)

2017 variação / VARIATION2016

Arrecadação de Impostos (ISS)

Segundo dados fornacidos pela Secretaria Municipal de 
Finanças (SMF), o valor arrecadado em abril no Grupo 
13 (Turismo) representou 2,3% do montante do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) da cidade de São Paulo.

A cifra de R$ 24.517.528,89 aponta incremento de 5,6% 
quando comparado ao mesmo mês de 2016, após dois 
meses de retração no compativo com o ano antetior. O 
valor, em comparação com o mês anterior, março/2017, 
apresentou aumento de 22,5%.

O aumento na arrecadação de impostos que incidem 
em serviços de viagem apontam para uma modesta 
recuperação do fôlego econômico para o primeiro 
período de 2017. Vale ressaltar que parte da arrecadação 
destes impostos incidem sobre compra de viagens por 
paulistanos, o que representa um movimento de turistas 
que residem na cidade de São Paulo pulverizados entre o 
primeiro e o segundo semestre do ano, impulsionando as 
economias locais dos destinos.

Tax Collection (ISS)

According to data provided by the Municipal Finance 
Department (SMF), the amount collected in April in Group 
13 (Tourism) represented 2.3% of the amount of the Tax on 
Services (ISS) of the city of São Paulo.

The figure of R $ 24,517,528.89 shows an increase of 5.6% 
when compared to the same month of 2016, after two 
months of contraction in the comparison with the previous 
year. The value, compared to the previous month, March / 
2017, increased by 22.5%.

The increase in taxes collected on travel services points 
to a modest recovery of the economic breath for the first 
period of 2017. It is worth mentioning that part of the 
collection of these taxes are on the purchase of trips by 
Paulistas, which represents a movement of tourists Who 
live in the city of São Paulo pulverized between the first 
and second half of the year, boosting the local economies 
of the destinations.

ABRIL / APRIL 23.210.512 24.517.528 +5,6%

CITS - ATENDIMENTOS REALIzADOS E PRINCIPAIS EMISSORES - ABRIL/2017
CITS - ATTENDANCE AND MAIN ISSUERS OF TOURISTS - APRIL 2017

ATENDIMENTOS REALIzADOS NAS CITS
ATTENDANCE

Turistas internacionais
international tourists

1901

Turistas nacionais
national tourists

2553

População de São Paulo
Local population

3534

Total
Total

7988

PRINCIPAIS EMISSORES DE TURISTAS ATENDIDOS NAS CITS
MAIN ISSUERS OF TOURISTS ATTENDED

INTERNACIONAIS
INTERNATIONAL

NACIONAIS
NATIONAL

ESTADO DE SP
SãO PAULO STATE 

Argentina Rio de Janeiro Campinas

Chile Minas Gerais Ribeirão Preto

Colômbia Paraná São José dos Campos

França Rio Grande do Sul São Carlos

Alemanha Santa Catarina Piracicaba
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MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - COMPARATIVO ABRIL 2016/2017
BUS TERMINALS MOVEMENT - COMPARISON APRIL 2016/ 2017

1.214.142
1.215.665

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

52.35152.708

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

2016 2017ABRIL
APRIL

Movimentação nos terminais rodoviários

Em abril, o fluxo nos três terminais rodoviários que atendem 
à cidade de São Paulo registraram o desembarque de 
1.215.665 passageiros. O número reflete um aumento de 
0,1% em relação ao mesmo mês de 2016. Acompanhando 
a série histórica do segmento, o desempenho geral dos 
terminais segue com oscilações negativas há mais de um 
ano. Esta é a primeira alta neste ano.

Os desembarques de passageiros dos terminais 
rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara apresentaram, 
respectivamente, variação de -1,4%, +3,1% e -2,5% se 
comparados ao mês anterior. No mesmo período, as 
chegadas de ônibus tiveram variação de -3,5%, -2,8% e -2,5, 
mostrando que a disponibilização de assentos diminuiu.

Handling at the city’s bus terminals

In April, the flow at the three road terminals that serve 
the city of São Paulo registered the landing of 1,215,665 
passengers. The number reflects an increase of 0.1% over 
the same month of 2016. Following the historical series 
of the segment, the overall performance of the terminals 
continues with negative oscillations for more than a year. 
This is the first high this year.

The passenger landings of the Tietê, Barra Funda and 
Jabaquara road terminals presented a variation of -1.4%, 
+ 3.1% and -2.5%, respectively, when compared to the 
previous month. In the same period, bus arrivals had 
a variation of -3.5%, -2.8% and -2.5, showing that the 
availability of seats decreased.

fonte: Abear, SOCICAM e OTE, 2017
source: Abear, SOCICAM and OTE, 2017

INDICADORES DO TURISMO NA CIDADE DE SÃO PAULO
TOURISM INDICATORS IN THE CITY OF SãO PAULO

Movimentação nos aeroportos

A demanda por transporte aéreo doméstico no Brasil 
cresceu pelo segundo mês consecutivo em abril: alta 
de 3,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em 
igual base de comparação, a oferta teve expansão de 
2,0%. Como a demanda avançou um pouco mais do que 
a oferta, o fator de aproveitamento teve aprimoramento 
de 0,93 ponto percentual (ocupação de 80,23% dos 
assentos). Foram 6,9 milhões passageiros transportados 
no mês, elevação de 2,8% na estatística.

Os números devem ser vistos com ressalvas como 
indicativos da retomada consistente de crescimento do 
setor. Em base mensal, o ritmo de evolução da procura 
por voos caiu à metade do avanço de 5,9% registrado 
em março. Além disso, o crescimento atual se dá sobre o 
menor nível absoluto de demanda (abril/16) em 50 meses 
(desde fevereiro/13). Não sem explicação, tal desempenho 
havia configurado a maior retração da demanda de todo o 
ano passado (baixa de 12,2% em comparação com abril/15).

Como destacado em comunicação anterior da ABEAR, a 
base estatística de 2016 possui atipicidades decorrentes das 
instabilidades do quadro político-econômico, o que dificulta 
análises seguras e limita a realização de projeções. Tal 
cenário deve persistir por mais alguns meses. Vale lembrar 
que apenas em março o setor viu chegar ao fim o ciclo de 
repetidas retrações da demanda iniciado em agosto/15.

Os dados são das empresas Avianca, Azul, Gol e Latam, 
integrantes da Associação Brasileira das Empresas Aéreas 
(Abear), que respondem por 99% do mercado doméstico.

Airport Handling

Demand for domestic air transportation in Brazil grew for 
the second consecutive month in April: a 3.2% increase 
over the same month last year. On an equal basis of 
comparison, the offer had expansion of 2.0%. As demand 
advanced slightly more than supply, the utilization factor 
had improvement of 0.93 percentage points (occupancy 
of 80.23% of the seats). There were 6.9 million passengers 
transported in the month, a rise of 2.8% in statistics.

The numbers should be viewed with caveats as indicative 
of consistent resumption of growth in the sector. On a 
monthly basis, the pace of flight demand evolution fell 
to half the 5.9% advance recorded in March. In addition, 
the current growth occurs on the lowest absolute level 
of demand (April / 16) in 50 months (since February / 
13). Not without explanation, this performance had 
configured the largest drop in demand for the whole of 
last year (down 12.2% compared to April / 15).

As highlighted in ABEAR’s previous communication, 
the statistical base of 2016 has atipicidades resulting 
from instabilities of the political-economic framework, 
which makes difficult analyzes and limits the realization 
of projections. Such a scenario should persist for a few 
more months. It is worth remembering that only in 
March the sector saw the end of the cycle of repeated 
retractions of demand initiated in August / 15.

The data are from companies Avianca, Azul, Gol and 
Latam, members of the Brazilian Airline Association 
(Abear), which account for 99% of the domestic market.
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CONSIDERAÇõES FINAIS
FINAL CONSIDERATIONS

O turismo paulistano acompanha os dados econômicos 
que, ainda que timidamente, dão os primeiros sinais de 
recuperação. Um dos principais indicadores do turismo 
da capital paulista, pelo segundo mês seguido, tem 
crescimento em relação ao mesmo período do ano 
anterior: a taxa de ocupação hoteleira.

Crescimentos em todos os meses de 2017 apontam 
para uma melhora no volume de negócios e eventos 
corporativos na capital paulista, visto que mais de 70% 
dos hóspedes nos hotéis estão na cidade por esta 
motivação.

Ainda, contribuindo para o crescimento no mercado 
turístico em São Paulo, a queda no preço dos 
combustíveis em geral favoreceu um modesto mas 
importante crescimento no fluxo de passageiros 
rodoviários e aéreos, fato que não aconteceu durante 
todo o ano de 2016.

Desta forma, a melhora nos padrões da economia 
também refletiram-se na arrecadação de impostos 
sobre serviços em turismo: o aumento de 5,6% em 
relação a abril de 2016 é expressivo e demonstra um 
fôlego importante na entrada de recursos provindos dos 
serviços em hotéis, eventos, lazer e assemelhados.

Para o fechamento do mês de maio, as expectativas 
ainda são indefinidas. O ambiente político desfavorável 
enfraquece o volume de negócios e consequentemente 
pode impactar nas receitas com turismo da cidade de 
São Paulo.

Mais informações:
observatoriodoturismo.com.br
facebook.com/observatoriodeturismoeeventos
linkedin.com/company-beta/10952948

fonte: FMI, OMT, MTur e OTE, 2016
source: IMF, UNWTO, MTur and OTE, 2016

Tourism in São Paulo accompanies the economic data 
that, although timidly, gives the first signs of recovery. 
One of the main indicators of São Paulo’s tourism for the 
second consecutive month is growth in relation to the 
same period of the previous year: the hotel occupancy 
rate.

Growth in all of 2017 points to an improvement in the 
volume of business and corporate events in the state 
capital, since more than 70% of hotel guests are in the 
city for this reason.

Still, contributing to the growth in the tourist market 
in São Paulo, the fall in fuel prices generally favored a 
modest but important growth in the flow of road and air 
passengers, a fact that did not happen during all of 2016.

In this way, the improvement in the economy’s standards 
was also reflected in the tax collection on tourism 
services: the 5.6% increase in relation to April 2016 is 
significant and shows an important step in the inflow of 
resources from the services in Hotels, events, leisure and 
the like.

By the end of May, expectations are still uncertain. The 
unfavorable political environment weakens the volume 
of business and, consequently, may impact tourism 
revenues in the city of São Paulo.

More information:
observatoriodoturismo.com.br
facebook.com/observatoriodeturismoeeventos
linkedin.com/company-beta/10952948



9

Créditos / Credits

São Paulo Turismo - SPTuris

Presidente / President: David Barioni

Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo

City of São Paulo Tourism and Events Observatory

Gerente de Comunicação e Pesquisa / Communication and Research Manager: Lilian Natal

Coordenador/ Coordinator: Fabio Montanheiro

analista / Analyst: Andrezza Serra 

av. olavo Fontoura, 1209 - Portão 35 - anhembi - Santana - São Paulo - SP - 02012-021

Tel.: (+55 11) 2226-0626/0623 - pesquisa@spturis.com

observatoriodoturismo.com.br

facebook.com/observatoriodeturismoeeventos

linkedin.com/company-beta/10952948

Visite/ Visit:

spturis.com

cidadedesaopaulo.com


