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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 41ª edição do relatório 
da Central de Monitoramento do Turismo.

Neste documento, o OTE traz análises e resultados dos 
principais indicadores do turismo na capital paulista em 
dezembro e no ano de 2017, uma breve descrição do 
cenário econômico do país e as perspectivas do setor 
para os próximos meses.

O painel anterior mostra um resumo do desempenho 
dos principais indicadores monitorados pelo OTE em 
comparação com 2016. Na sequência, o relatório traz 
mais detalhes da atividade turística em São Paulo.

The Tourism and Events Observatory of the City of São 
Paulo (OTE), research and market intelligence center 
of SPTuris, presents the 41st edition of the Tourism 
Monitoring Center report.

In this document, OTE brings analysis and results of 
the main indicators of tourism in the city of São Paulo 
in December and in 2017, a brief description of the 
country’s economic scenario and the perspectives of the 
sector for the coming months.

The previous panel shows a summary of the performance 
of the main indicators monitored by OTE compared to 
2016. The report then gives more details of the tourist 
activity in São Paulo.

Quer conhecer os estudos do Observatório?
Acesse o nosso site: observatoriodoturismo.com.br

Curta a nossa Fanpage no Facebook
facebook.com/observatoriodeturismoeeventos

Siga nossa página no LinkedIn
linkedin.com/company/observatório-de-turismo-e-eventos/

Vale do Anhemgabaú
Foto/Photo: José Cordeiro/SPTuris
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Intenção de consumo na cidade de SP melhora

A intenção de compras dos paulistanos manteve a 
trajetória positiva em dezembro, alcançando o maior 
nível desde maio de 2015, segundo a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP), embora ainda sinalize insatisfação 
com as condições de consumo.

O índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) 
alcançou 85,1 pontos neste mês, alta de 12,5 por cento 
frente a dezembro de 2016 e de 3,1 por cento em relação 
a novembro, de acordo com levantamento da entidade 
divulgado nesta quarta-feira.

Apurado mensalmente, o índice varia de zero a 200 
pontos, sendo que abaixo de 100 pontos significa 
insatisfação e acima de 100, satisfação em relação às 
condições de consumo.

Para a FecomercioSP, o resultado em dezembro mostra 
a consolidação da nova trajetória de crescimento do ICF 
iniciada em outubro, influenciada pela inflação e pelos 
juros em queda e a geração de novos postos de trabalho.

Inflação em São Paulo fecha 2017 em 2,27%

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), na 
cidade de São Paulo, encerrou 2017 com alta de 2,27%, 
variação bem abaixo da registrada em 2016 quando 
apresentou acréscimo de 6,54%. Dois dos sete grupos 
pesquisados tiveram recuo no acumulado de janeiro a 
dezembro: alimentos (-2,01%) e vestuário (-1,18%).

A maior elevação no ano foi constatada em saúde 
(8,55%), seguida de Educação (7,94%); Transporte (4,43%); 
Despesas Pessoais (3,41%) e Habitação (3,18%).

Na comparação de dezembro último com novembro, 
o índice ganhou força ao passar de 0,29% para 0,55%, 
puxado, principalmente, pelos grupos Habitação (de 
0,34% para 0,73%) e Alimentação (de -0,68% para 0,31%) 
e ainda sob o expressivo impacto dos reajustes no 
grupo Transporte com alta de 0,76%, mas em ritmo de 
desaceleração já que, em novembro, o aumento tinha 
sido ainda significativo (0,89%).

Nos demais grupos houve as seguintes oscilações: 
Despesas Pessoais (de 1,3% para 0,70%); Saúde (de 0,42% 
para 0,45%); Vestuário (de 0,23% 0,11%) e Educação (de 
0,10% para 0,08%).

fontes: FecomércioSP, FIPE e OTE, 2017
sources: Fecomercio, FIPE and OTE, 2017

CENÁRIO ECONÔMICO
ECONOMIC ENVIROMENT

Intention of consumption in the city of SP improves

São Paulo’s purchasing intentions maintained a positive 
trend in December, reaching the highest level since 
May 2015, according to the Federation of Commerce of 
Goods, Services and Tourism of the State of São Paulo 
(FecomercioSP), although it still indicates dissatisfaction 
with the conditions of consumption.

The Index of Household Consumption (ICF) reached 85.1 
points this month, up 12.5 percent from December 2016 
and 3.1 percent from November, according to a survey 
released by the entity this Wednesday.

Monthly, the index varies from zero to 200 points, and 
below 100 points means dissatisfaction and above 100, 
satisfaction with consumption conditions.

For FecomercioSP, the result in December shows the 
consolidation of the new ICF growth trajectory initiated 
in October, influenced by inflation and falling interest 
rates and the generation of new jobs.

Inflation in São Paulo closes 2017 in 2.27%

The Consumer Price Index (CPI), measured by the 
Economic Research Institute (FIPE) Foundation, in the 
city of São Paulo, ended 2017 with a 2.27% increase, 
a variation well below that registered in 2016 when it 
increased by 6, 54%. Two of the seven groups surveyed 
had a decrease in the accumulated from January to 
December: food (-2.01%) and clothing (-1.18%).

The highest increase in the year was observed in health 
(8.55%), followed by Education (7.94%); Transportation 
(4.43%); Personal Expenses (3.41%) and Housing (3.18%).

In the comparison between last December and 
November, the index strengthened from 0.29% to 0.55%, 
driven mainly by the Housing (from 0.34% to 0.73%) and 
Food (from -0.0% , 68% to 0.31%) and still under the 
expressive impact of the readjustments in the Transport 
group with a high of 0.76%, but in a slowdown since in 
November the increase was still significant (0.89% ).

In the other groups there were the following oscillations: 
Personal Expenses (from 1.3% to 0.70%); Health (from 
0.42% to 0.45%); Clothing (from 0.23% 0.11%) and 
Education (from 0.10% to 0.08%).
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Confiança do empresário tem queda de 0,5%

Segundo a FecomercioSP, queda na confiança do 
comerciante paulistano surpreende por ocorrer às 
vésperas do Natal, mas não preocupa, já que parece 
ser apenas um comportamento de ajuste após altas 
consecutivas

Após atingir o maior patamar em quase quatro anos, 
motivada pelo aparente fim das turbulências políticas e 
pela esperança de retomada da agenda de reformas, a 
expectativa dos empresários voltou a cair em dezembro 
e, com isso, o Índice de Confiança do Empresário do 
Comércio (ICEC) apresentou leve retração de 0,5%, 
passando de 109,7 pontos em novembro para 109,1 
pontos no mês atual. Na comparação anual, o ICEC 
avançou 11,5%, quando atingia 97,9 pontos.

Apurado mensalmente pela Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP), o ICEC varia de zero (pessimismo total) 
a 200 pontos (otimismo total).

Em dezembro, o ICEC das empresas com até 50 
funcionários atingiu 108,8 pontos, baixa de 0,8% em 
relação ao mês anterior. Nas companhias com mais de 
50 empregados, houve alta de 12,2%, passando de 112,2 
pontos em novembro para 124,8 pontos em dezembro, 
a maior pontuação desde maio de 2014, mas como a 
amostra de grandes empresas é menor tornando o 
indicador mais volátil, os próximos meses indicarão se 
a confiança permanecerá em patamares elevados. No 
comparativo anual, as empresas registraram crescimento 
na confiança acima de 11%.

E-commerce atinge R$ 1,7 bilhão no terceiro trimestre

O comércio eletrônico na cidade de São Paulo fechou o 
terceiro trimestre de 2017 com faturamento real de R$ 
1,7 bilhão, aumento de 3% em comparação ao mesmo 
período do ano passado, segundo dados da Pesquisa 
Conjuntural do Comércio Eletrônico FecomercioSP/Ebit 
(PCCE). Apesar do resultado positivo, foi a menor taxa 
de crescimento entre as 16 regiões analisadas. Foram 
registrados mais de 4 milhões de pedidos, com tíquete 
médio de R$ 386,40.

De acordo com a entidade, a capital foi a região em que 
o comércio eletrônico teve a maior participação para o 
Estado de SP no faturamento total do varejo no terceiro 
trimestre do ano (3,5%), seguida pelas regiões do ABCD 
e Litoral, respectivamente com 3,2% e 3%.

CENÁRIO ECONÔMICO
ECONOMIC ENVIROMENT

Trust of the entrepreneur has decrease of 0.5%

According to FecomercioSP, fall in the confidence of 
the trader paulistano surprises to occur on the eve of 
Christmas, but does not worry, since it seems to be only 
adjustment behavior after consecutive highs

After reaching the highest level in almost four years, 
due to the apparent end of the political turmoil and the 
hope of resuming the reform agenda, entrepreneurs’ 
expectations dropped again in December and, with 
this, the Entrepreneur Confidence Index of Commerce 
( ICEC) showed a slight decrease of 0.5%, going from 
109.7 points in November to 109.1 points in the current 
month. In the annual comparison, the ICEC advanced 
11.5%, when it reached 97.9 points.

Determined monthly by the Federation of Commerce 
of Goods, Services and Tourism of the State of São 
Paulo (FecomercioSP), the ICEC ranges from zero (total 
pessimism) to 200 points (total optimism).

In December, the ICEC of companies with up to 50 
employees reached 108.8 points, down 0.8% over 
the previous month. In companies with more than 50 
employees, there was a 12.2% increase, from 112.2 
points in November to 124.8 points in December, the 
highest score since May 2014, but as the sample of large 
companies is lower making the most volatile indicator, 
the coming months will indicate if confidence will remain 
high. In the annual comparison, companies recorded 
growth in confidence above 11%.

E-commerce reaches R $ 1.7 billion in the third quarter

E-commerce in the city of São Paulo closed the third 
quarter of 2017 with a real turnover of R $ 1.7 billion, 
an increase of 3% compared to the same period of last 
year, according to the Electronic Commerce Electronic 
Commerce Survey FecomercioSP / Ebit ( CHP). Despite 
the positive result, it was the lowest growth rate among 
the 16 regions analyzed. More than 4 million orders were 
registered, with an average ticket of R $ 386.40.

According to the entity, the capital was the region where 
electronic commerce had the largest share for the State 
of São Paulo in total retail sales in the third quarter of the 
year (3.5%), followed by the ABCD and Litoral regions, 
respectively, with 3.2% and 3%

fontes: FecomércioSP, FIPE e OTE, 2017
sources: Fecomercio, FIPE and OTE, 2017
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Organização Mundial do Turismo aponta crescimento 
de 6% no turismo ao redor do mundo

O turismo mundial cresceu 6% em 2017, na comparação 
com o ano anterior. Esse foi o número apontado pela 
OMT (Organização Mundial de Turismo) que ainda 
acrescentou: a movimentação de turistas chineses foi o 
que impulsionou o indicativo. 

Em declaração à agência de notícias Efe, Zurab 
Pololikashvili, secretário geral da organização, destacou 
a rápida evolução de China como mercado emissor de 
turistas, impulsionando o grande incremento no turismo 
mundial.

A subida de 6% já tinha sido prevista pela associação 
na última revisão de números do ano. Antes disso, a 
expectativa era de subida menor, algo em torno de 
4,5%. No entanto, os números foram revistos devido à 
forte aceleração do turismo até outubro, face sobretudo 
aos resultados dos destinos da Europa meridional e 
mediterrânea, Norte de África e Médio Oriente.

Para 2018, Pololikashvili antecipou um incremento entre 
3% a 4% nas chegadas internacionais. 

Eventos captados em São Paulo movimentaram R$ 
68,1 milhões com visitantes em 2017

Congressos, simpósios, feiras e conferências agitaram 
São Paulo em 2017. O setor, além de contar com 
encontros estabelecidos e fixos na capital, contou 
também com eventos inéditos ou que há muito 
tempo não se realizavam em terras paulistas, caso da 
Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que 
aconteceu em novembro no Anhembi, reunindo cerca 
de 25 mil advogados e estudantes em um encontro que 
já não era realizado há quase cinco décadas.

Tal conquista é fruto de um trabalho unificadoda cadeia 
produtiva de turismo, eventos e viagens, e que contou 
com apoio e atuação constante do Visite São Paulo. 
Em 2017, foram 41 novos eventos captados, com um 
público de mais de 105 mil participantes, movimentando 
em serviços com visitantes cerca de R$ 68,1 milhões.

De acordo com o Visite São Paulo, de 2018 a 2026 já 
estão confirmados mais 45 eventos.

TURISMO
TOURISM

World Tourism Organization points to growth of 6% in 
tourism around the world

World tourism grew 6% in 2017 compared to the previous 
year. This was the number indicated by the WTO (World 
Tourism Organization) that added: the movement of 
Chinese tourists was what boosted the indicator.

Zurab Pololikashvili, general secretary of the organization, 
told the Efe news agency that China’s rapid evolution as a 
market for tourists has boosted the growth of world tourism.

The increase of 6% had already been predicted by the 
association in the last revision of numbers of the year. 
Before that, the expectation was a small increase, 
around 4.5%. However, the numbers were revised due 
to the strong acceleration of tourism until October, 
mainly due to the results of destinations in southern and 
Mediterranean Europe, North Africa and the Middle East.

By 2018, Pololikashvili anticipated an increase between 
3% and 4% in international arrivals.

Events captured in São Paulo moved R $ 68.1 million 
with visitors in 2017

Congresses, symposiums, fairs and conferences stirred 
São Paulo in 2017. Besides having established and 
fixed meetings in the capital, it also had unpublished 
events or that had not been held in São Paulo for a 
long time, in the case of the National Conference 
of Lawyers Brazilian, held in November at Anhembi, 
bringing together some 25,000 lawyers and students 
in a meeting that was not held for nearly five decades.

This achievement is the result of a unified work of 
the productive chain of tourism, events and trips, and 
which had the support and constant performance of 
Visit São Paulo. In 2017, there were 41 new events 
captured, with an audience of more than 105 thousand 
participants, moving in services with visitors about R $ 
68.1 million.

According to Visit São Paulo, from 2018 to 2026, there 
are already 45 other events confirmed.

fontes: OMT, Visite São Paulo e OTE, 2017
sources: WTO, Visit São Paulo and OTE, 2017
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2016 2017
DEZEMBRO
DECEMBER

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

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

54,14 57,79

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

267,24 287,67

(R$)

Balanço dos meios de hospedagem

Os dados do OTE em dezembro mostram que a taxa de 
ocupação (T.O.) e a diária média (D.M.) cresceram 6,7%   
e 7,6%, respectivamente, com relação ao mesmo mês de 
2016. No ano (2016 x 2017), houve incremento foi de 
5,5% na T.O. e leve queda de 0,6% na D.M.

Os finais de semana apresentaram T.O. e D.M. acima 
inclusive dos valores mostrados para a média geral do 
mês, correspondendo a uma movimentação turística 
maior nestes dias. Considerando apenas as sextas-feiras 
e sábados, o mês de dezembro de 2017 marcou 58,4% 
de ocupação e R$268,07 de diária, ou um aumento de 
5,6% e 3,0% respectivamente com relação ao mesmo 
mês do ano anterior.

Estes índices chancelam a recuperação prevista pelo 
OTE para o setor hoteleiro ao longo de 2017, bem como 
para o turismo como um todo na capital paulista.

Os hostels seguem registrando queda na comparação com 
o ano anterior. Em dezembro, os índices ficaram 2,5% e 
37,6% abaixo do mesmo período de 2016, para T.O. e D.M., 
respectivamente. No comparativo anual 2016 x 2017, as 
quedas registradas ficaram em 11,4% e 4,7%, respectivamente 
para T.O. e D.M. para o mercado hosteleiro.

Balance of the means of lodging

OTE data for December show that the occupancy rate 
(TO) and the average daily rate (DM) increased by 6.7% 
and 7.6%, respectively, in relation to the same month of 
2016. In the year (2016 x 2017) , there was an increase of 
5.5% in TO and slight decline of 0.6% in D.M.

The weekends presented T.O. and D.M. above including 
the values   shown for the general average of the month, 
corresponding to a larger tourist movement in these 
days. Considering only Fridays and Saturdays, the month 
of December 2017 registered 58.4% occupancy and 
R $ 268.07 per day, or an increase of 5.6% and 3.0%, 
respectively, relative to the same month of last year.

These indexes cancel the OTE’s planned recovery for the 
hotel sector throughout 2017, as well as for tourism as a 
whole in the state capital.

The hostels continue to register a drop compared to the 
previous year. In December, the indexes were 2.5% and 
37.6% below the same period of 2016, for T.O. and D.M., 
respectively. In the comparative annual 2016 x 2017, 
registered falls were 11.4% and 4.7%, respectively for T.O. 
and D.M. to the hosteleiro market.

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

ANO
YEAR

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

61,50 64,87

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

295,10 293,42

(R$)

2016 2017

DEZEMBRO
DECEMBER

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

52,61 51,32

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

59,54

37,17

(R$)

ANO
YEAR

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

53,44
47,36

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

53,36 50,86

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

A procura pelos serviços das Centrais de Informação 
Turística (CITs) da cidade aumentou 20,2%: os números 
de dezembro/2017 foram de 10.724 atendimentos no 
total, contra 8.925 em dezembro/2016.

Já no comparativo anual, apesar do encerramento de 
atividades em três CITs (Olido, Mercado e Polo) ao longo 
do ano, o total de atendimentos cresceu: foi de 106,245 
em 2016 para 110.532 em 2017.

Attendance at the Tourist Information Centers (CITs)

The demand for the services of the Tourist Information 
Centers (CITs) of the city increased 20.2%: December/2017 
numbers were 10,724 in total, compared to 8,925 in 
December/2016.

In the annual comparison, despite the closure of activities 
in three CITs (Olido, Mercado and Polo) throughout the 
year, total attendance increased: from 106,245 in 2016 
to 110,532 in 2017.

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 fornecidos pela Secretaria Municipal 
da Fazenda (SMF), o valor arrecadado em dezembro no 
Grupo 13 (Turismo) representou 2,4% do montante do 
Imposto Sobre Serviços (ISS) da cidade de São Paulo. A 
cifra de R$ 26.650.255,84 aponta acréscimo de 13,4% 
quando comparado ao mesmo mês de 2016.

Já no comparativo anual, o montante arrecadado pelo 
Grupo 13 do ISS paulistano em 2017 foi 4,9% superior ao 
valor total de 2016. O valor saltou de R$ 277.444.912,05 
para R$ 291.069.955,77, o que só comprava o 
reaquecimento do setor na capital.

Tax Collection (ISS)

According to data provided by the Municipal Department 
of Finance (SMF), the amount collected in December in 
Group 13 (Tourism) represented 2.4% of the amount of 
the Service Tax (ISS) of the city of São Paulo. The figure 
of BRL 26,650,255.84 shows an increase of 13.4% when 
compared to the same month of 2016.

On a year-over-year basis, the amount collected by 
Group 13 of São Paulo’s ISS in 2017 was 4.9% higher 
than the total value of 2016. The amount jumped from 
BRL 277,444,912.05 to BRL 291,069,955.77, which only 
bought the reheating of the sector in the capital.

DEZEMBRO / DECEMBER 23.498.560,58 26.650.255,84 +13,4%

CITS - ATENDIMENTOS REALIZADOS
CITS - ATTENDANCE

ATENDIMENTOS CITS
ATTENDANCE

2016 2017

Turistas internacionais
international tourists

1856 1731

Turistas nacionais
national tourists

3118 3909

População de São Paulo
Local population

3949 5084

Total
Total

8923 10724

ATENDIMENTOS CITS
ATTENDANCE

2016 2017

Turistas internacionais
international tourists

28001 22391

Turistas nacionais
national tourists

34568 37133

População de São Paulo
Local population

43696 51008

Total
Total

106245 110532

DEZEMBRO
DECEMBER

ANO
YEAR

ANO / YEAR 277.444.912,05 291.069.955,77 +4,9%



8

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS MOVEMENT

1.411.554
1.524.525

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

58.90258.707

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

Movimentação nos terminais rodoviários

Em dezembro, o fluxo nos terminais rodoviários que 
atendem à cidade de São Paulo registraram índices 
positivos: o desembarque de 1.524.525 passageiros 
em 2017 foi 8,0% maior que em 2016. Acompanhando 
a série histórica do segmento, o desempenho geral 
dos terminais foi positivo: o comparativo anual 2016 x 
2017 registra alta de 1,5%, saltando de 15.256.764 para 
15.480.603 passageiros.

Considerando os desembarques por terminal 
(Tietê, Barra Funda e Jabaquara), houve variação, 
respectivamente, de +2,7%, +1,3% e +63,4% em 
dezembro, se comparados ao mesmo mês do ano 
anterior. No mesmo período comparativo, as chegadas 
de ônibus tiveram variação de -1,7%, -0,4% e +13,8, 
demonstrando que a disponibilização de assentos segue 
adaptando-se à demanda de passageiros mês a mês. No 
ano, as variações foram de -1,5%, -3,7% e +34,1% nos 
desembarques e de -2,0%, -0,9% e +9,8% nas chegadas 
de ônibus, respectivamente.

Handling at the city’s bus terminals

In December, the flow in the road terminals that serve 
the city of São Paulo registered positive rates: the 
arrival of 1,524,525 passengers in 2017 was 8.0% higher 
than in 2016. Accompanying the historical series of 
the segment, the overall performance of the terminals 
was positive: the annual comparison 2016 x 2017 
registered a 1.5% increase, jumping from 15,256,764 
to 15,480,603 passengers.

Considering landings by terminal (Tietê, Barra Funda 
and Jabaquara), there was a variation of + 2.7%, + 
1.3% and + 63.4% in December, respectively, when 
compared to the same month of the previous year. In 
the same period, bus arrivals changed by -1.7%, -0.4% 
and +13.8, demonstrating that the availability of seats 
continues to adapt to the demand of passengers every 
month. In the year, the changes were -1.5%, -3.7% and 
+ 34.1% in landings and -2.0%, -0.9% and + 9.8% in 
arrivals by bus, respectively.

fonte: Infraero, Viracopos, SOCICAM e OTE, 2017
source: Infraero, Viracopos, SOCICAM and OTE, 2017

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

Movimentação nos aeroportos *

O Aeroporto de Congonhas (CGH) registrou um total 
de 2.000.222 passageiros e 19.254 aeronaves em 
sua movimentação aeroportuária de dezembro. Isso 
representa um aumento de 4,7% no total de embarques 
e desembarques e de 3,6% no número de pousos e 
decolagens com relação ao mesmo mês de 2016.

Os números do Aeroporto de Viracopos (VCP) apresentam 
queda na comparação com dezembro de 2016. 
Respectivamente, foram 8.792 pousos e decolagens 
(-12,0%) e 777.655 embarques e desembarques (-9,0%).

No comparativo anual, 2016 x 2017, considerando 
a movimentação total dos dois aeroportos, houve 
aumento de 4,0% no total de passageiros e queda de 
0,5% no número de aeronaves.

Considerando a previsão para GRU, o total de 
passageiros e aeronaves nos aeroportos  que atendem 
à capital paulistana devem ficar 0,3 acima e 2,1% abaixo, 
respectivamente, comparando com 2016..

Airport Handling *

Congonhas Airport (CGH) recorded a total of 2,000,222 
passengers and 19,254 aircraft in its December airport 
move. This represents a 4.7% increase in total shipments 
and landings and 3.6% in the number of landings and 
departures in relation to the same month of 2016.

The number of Viracopos Airport (VCP) decreased by 
December 2016. Respectively, there were 8,792 landings 
and departures (-12.0%) and 777,655 landings and 
departures (-9.0%).

In the annual comparison, 2016 x 2017, considering 
the total movement of the two airports, there was a 
4.0% increase in the total number of passengers and a 
decrease of 0.5% in the number of aircraft.

Considering the GRU forecast, the total number of 
passengers and aircraft at the airports that serve São 
Paulo’s capital should be 0.3 up and 2.1% below, 
respectively, compared to 2016. aircraft.

15.256.764
15.480.603

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

648.246650.831

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

2016 2017
DEZEMBRO
DECEMBER

ANO
YEAR

*Até o fechamento deste relatório, os dados do 
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 
(GRU) para dezembro/2017 não estavam disponíveis.

* Until the closing of this report, data from the São 
Paulo/Guarulhos International Airport (GRU) for 
December/2017 were not available.
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CONSIDERAÇõES FINAIS
FINAL CONSIDERATIONS

As perspectivas para o fechamento do ano, divulgadas 
pelo OTE em novembro e dezembro de 2017, se 
confirmaram. Alguns números, como o de atendimentos 
nas Centrais de informação Turística, inclusive 
ficaram acima do esperado. Tudo isso só comprova a 
recuperação do turismo na cidade de São Paulo, voltando 
a atingir números similares aos apresentados antes da 
crise econômica enfrentada pelo país nos indicadores 
sondados pelo núcleo de pesquisa e inteligência de 
mercado da SPTuris. 

Acompanhe abaixo um breve comparativo das previsões 
e dos índices coletados pelo OTE para cada indicador do 
turismo paulistano, com relação ao fechamento de 2016:

Meios de Hospedagem
Hotéis
Previsão: crescimento de 3 a 6%
Fechamento: crescimento de 5,5% na T.O.

Hostels
Previsão: queda de 10 a 12%
Fechamento: queda de 11,4% na T.O.

ISS/Grupo 13
Previsão: aumento de 2 a 5% na arrecadação
Fechamento: aumento de 4,9% na arrecadação

Atendimentos nas CITs
Previsão: incremento de até 2%
Fechamento: incremento de 4%

Passageiros nos terminais:
Rodoviárias
Previsão: crescimento de até 3%
Fechamento: crescimento de 1,5%

Aeroportos 
Previsão: número até 3% maior
Fechamento: número 0,3% maior

Para o início de 2018, as perspectivas do OTE seguem 
otimistas. com estimativa de cresimento no público e 
no número de turistas para o Carnaval Paulistano, em 
especial nos blocos de rua.

Para mais informações, acesse:
observatoriodoturismo.com.br
facebook.com/observatoriodeturismoeeventos
linkedin.com/company/observatório-de-turismo-e-eventos/

fonte: OTE, 2017
source: OTE, 2017

The prospects for the closing of the year, released 
by OTE in November and December 2017, have been 
confirmed. Some numbers, such as the number of calls 
at the Tourist Information Centers, were even higher 
than expected. All this only confirms the recovery of 
tourism in the city of São Paulo, reaching again figures 
similar to those presented before the economic crisis 
faced by the country in the indicators probed by the 
core research and market intelligence of SPTuris.

Below is a brief comparison of the forecasts and 
indexes collected by OTE for each indicator of São 
Paulo tourism, in relation to the closing of 2016:

Means of Hosting
Flights
Prediction: growth of 3 to 6%
Closing: 5.5% growth in O.C.C.

Hostels
Prediction: decrease of 10 to 12%
Closing: 11.4% decrease in O.C.C.

ISS / Group 13
Prediction: increase of 2 to 5% in the collection
Closing: 4.9% increase in collections

Attendance at ITQs
Prediction: increase of up to 2%
Closing: increase of 4%

Passengers at the terminals:
Road works
Forecast: growth of up to 3%
Closing: growth of 1.5%

Airports
Forecast: number up to 3% higher
Closing: number 0,3% higher

By early 2018, OTE’s outlook remains optimistic. with 
estimates of growth in the public and in the number 
of tourists to the São Paulo Carnival, especially in the 
street carnival.

For more information access:
observatoriodoturismo.com.br
facebook.com/observatoriodeturismoeeventos
linkedin.com/company/observatório-de-turismo-e-eventos/
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