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A edição de Outubro do boletim mensal da Central de 
Monitoramento do Turismo Paulistano traz a análise do terceiro 
trimestre de 2014 para o turismo da Cidade de São Paulo.

As expectativas pós-copa foram atingidas para o período e os 
números positivos para o setor apontam para um horizonte de 
crescimento ao final de 2014.

Setores com a hotelaria e eventos celebram bons resultados 
para os meses de agosto e setembro, desmonstrando a força 
do segmento de turismo de negócios e eventos para a capital 
paulista.

Os dados detalhados para cada setor encontram-se disponíveis 
nesta edição.

 

 

 

R$ 22.951.762
valor de arrecadação em setembro/ 2014

R$ 325

R$ 49

2.379.260

507.378.846

69,07%

46,36%

1.308.465

diária média praticada nos hotéis

diária média praticada nos hostels

69.07%: hotel Occupancy

46.36%: hostel Occupancy

325 BRL: hotel average daily rate

22.9 million BRL: tax collecting on september 2014

49 BRL: hostel average daily rate

passengers on Tietê, Barra Funda and Jabaquara bus terminals

passengers on Congonhas and Viracopos Airports

light vehicles on São Paulo toll highways
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ocupação hoteleira 

ocupação nos hostels 

passageiros nos terminais 
rodoviários do Tietê, Barra Funda e Jabaquara

passageiros nos aeroportos
de Congonhas e Viracopos
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PERFIL DO TORCEDOR DA COPA DO MUNDOTM EM SÃO PAULO
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7.278

2.035
people assisted

foreign tourists

CENTRAIS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
TOURIST INFORMATION CENTERS

pessoas atendidas

turistas estrangeiros

Perfil completo do torcedor que visitou a 
cidade de São Paulo no período da Copa do 
Mundo da FIFA 2014TM

Como é o perfil pessoal, hábitos de consumo 
e características físicas dos turistas que 
visitam a capital paulista? Descubra com o 
infográfico “Quem é o Turista de São Paulo”

Complete profile of fans who visited the 
city of São Paulo during the FIFA World Cup 
2014TM

How is the personal profile, consumer 
habits and physical characteristics of the 
tourists visiting the state capital? Find out the 
infographic “Who’s the Tourist São Paulo”

TURISMO



DESTAQUES DO TURISMO/ OUTUBRO 2014
TOURISM HIGHLIGHTS/ OCTOBER 2014

BRASIL
BRAZIL

MUNDO
WORLD

A cidade que não dorme, que realiza um evento a cada seis minutos 
e recebe mais de 13 milhões de turistas por ano ainda é considerada 
a líder brasileira em turismo de negócios. Segundo estimativas do 
Observatório de Turismo e Eventos, a cidade receberá mais de oito 
milhões de turistas de negócios e três milhões de turistas de eventos 
em 2014. Isso representa um impacto de mais de R$ 9 bilhões em 
receita com turismo para este ano na cidade, equivalente a 80% da 
receita total estimada para 2014.

De acordo com o Observatório, os turistas de negócios e eventos 
representam 75% dos hóspedes em hotéis da cidade que, vale 
ressaltar, possui o maior parque hoteleiro do Brasil, com 42 mil 
apartamentos disponíveis. Para se ter ideia da dimensão que esse 
cenário representa, o Rio de Janeiro possui 27 mil quartos.
 
Outro dado interessante mostra que o setor hoteleiro emprega mais de 
16 mil pessoas na capital paulista e de cada quatro empregos do setor, 
três são em virtude do movimento de turistas de negócios e eventos. 

De acordo com o último Estudo da Demanda Turística Internacional* 
divulgada pelo Ministério do Turismo, São Paulo se mantém líder 
no turismo de negócios. A capital paulista recebeu 48,3% dos 
estrangeiros que vieram ao Brasil a negócios no ano de 2012.

O estudo ainda mostra a evolução de outras cidades brasileiras e o 
Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 23,9%, seguido por 
Curitiba (4,4%) e Porto Alegre (4,1%). As demais cidades colocadas na 
lista dos dez maiores receptores de turistas estrangeiros a negócios 
são Belo Horizonte (3,5%), Campinas (3,5%), Foz do Iguaçu 92,9%), 
Salvador (2,8%) e Fortaleza (2,1%). 

Chegadas de turistas internacionais cresceram 4,6% no primeiro 
semestre de 2014 de acordo com o mais recente Barômetro 
OMT Mundial do Turismo. Destinos em todo o mundo receberam 
alguns 517 milhões de turistas internacionais entre janeiro e junho 
de 2014, 22 milhões a mais que no mesmo período de 2013. 

O crescimento foi mais forte nas Américas (+ 6%), seguido pela 
Ásia e Pacífico e Europa (tanto em + 5%). Por sub-região, o 
Sul da Ásia e Norte da Europa (ambos + 8%) tiveram o melhor 
desempenho, juntamente com o Norte da Ásia e sul da Europa 
Mediterrânea (ambos + 7%). 

Os resultados estão em acordo com a previsão da OMT para 
o ano de 2014, as chegadas de turistas internacionais devem 
aumentar em 4% para 4,5% em todo o mundo, acima da previsão 
de longo prazo da OMT de 3,8% ao ano para o período 2010-
2020.

fonte: Organização Mundial do Turismo, 2014 fonte: SPTuris, 2014
source: World Tourism Organization, 2014 source: SPTuris, 2014

 

 

48,3%

4,5%

porcentagem de estrangeiros em São 
Paulo que vieram ao Brasil por motivo de 
negócios e eventos

aumento das chegadas de turistas no 
mundo em 2014

48.3%: percentage of foreigners in Sao Paulo 
who came to Brazil for business purposes and 
events

4.5%: growth on tourists arrivals in 2014



MEIOS DE HOSPEDAGEM DE SÃO PAULO - ANÁLISE TRIMESTRAL
SÃO PAULO’S ACCOMODATION FACILITIES - TRIMESTER ANALYSIS

De acordo com o levantamento mensal realizado pelo 
Observatório do Turismo da SPTuris, a taxa de ocupação 
nos meios de hospedagem do terceiro trimestre de 2014 
teve um aumento de  0,2% em relação ao mesmo período 
de 2013. As diárias médias tiveram um aumento de 9,4% 
para o mesmo período

O tradicional hotel Maksoud Plaza, em São Paulo, 
registrou os melhores dois meses dos últimos dez anos 
em ocupação entre agosto e setembro, cujo índice 
alcançou 68% e tarifa média de R$ 480.

Os hostels tiveram ocupações em agosto (51,15%) e 
setembro (46,36%) de 2014 superiores aos mesmos 
períodos de 2013. O terceiro trimestre fechou com uma 
taxa de 58,01%, 1 ponto percentual acima de 2013.

Com a ocupação de setembro de 2014 (69,07%)
praticamente estável em relação ao mesmo período de 
2013 (69,43%), as previsões para o próximo trimestre 
mantém-se positivas, com crescimento da taxa de 
ocupação entre 1 e 3 pontos percentuais em 2014 na 
comparação com o mesmo período de 2013.

HOTÉIS - TAXA DE OCUPAÇÃO E DIÁRIA MÉDIA: JULHO/ SETEMBRO 2013/2014
HOTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES: JULY/SEPTEMBER 2013/2014
fonte/ source: Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo/ São Paulo Tourism Observatory, 2014

HOSTELS - TAXA DE OCUPAÇÃO E DIÁRIA MÉDIA: JULHO/ SETEMBRO 2013/2014
HOSTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES: JULY/ SEPTEMBER 2013/2014
fonte/ source: Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo/ São Paulo Tourism Observatory, 2014

2013

2013

2014

2014

TAXA DE OCUPAÇÃO

TAXA DE OCUPAÇÃO

OCCUPANCY RATES

OCCUPANCY RATES

DIÁRIA MÉDIA

DIÁRIA MÉDIA

DAILY AVERAGE RATES

DAILY AVERAGE RATES

67,36%

51,15%

R$ 337

R$ 56

R$ 308

R$ 46

67,23%

49,16%

  

67,36% 58,01%
taxa de ocupação hoteleira entre julho e setembro de 2014 taxa de ocupação dos hostels entre julho e setembro de 2014

occupancy rates registered by SPTuris in july/ september, 2014 occupancy rates registered by SPTuris in july/ september, 2014



IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS EM TURISMO - ANÁLISE TRIMESTRAL
TAXES OVER TOURISM SERVICES - TRIMESTER ANALYSIS

BARES E RESTAURANTES
BARS AND RESTAURANTS

Conforme informações obtidas junto à Secretaria 
Municipal de Finanças, o valor arrecadado em Impostos 
Sobre Serviços no Grupo de Turismo no terceiro trimestre 
de 2014 representou um montante de R$ 66,6 milhões, 
um acréscimo de 8,4% com relação ao mesmo período 
de 2013.

As arrecadações de impostos com turismo no município 
representaram 2,5% da arrecadação total de ISS em 
geral em no terceiro trimestre de 2014, 2% acima da 
representatividade registrada no segundo trimestre de 
2014. 

Segundo o IBGE, o Índice de Preços ao Consumidor - IPCA - para o mês de setembro foi de 0,65. A maior alta registrada para 
o mês foi justamente do setor de Alimentação e Bebidas (1,02), ficando 56% acima da média para o mês.

As expectativas são positivas para os próximos 3 meses, principalmente para os Bares, pois com a chegada do horário de verão 
em 18 de outubro, os clientes tendem a extender em cerca de 1 hora a permanência nos estabelecimentos em períodos de 
happy hour. Estabelecimentos consultados estimam que o faturamento cresca em até 20% durante o período.

2013

CIDADE / CITY

2014

TURISMO /TOURISM

VARIAÇÃO

REPRESENTATIVIDADE / REPRESENTATIVITY

JULHO/ SETEMBRO JULY/ SEPTEMBER 61.450.077 66.601.628 +8,4%

SETEMBRO/ SEPTEMBER 2014 917.913.817 22.951.762 +2,5%

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - TURISMO - COMPARATIVO TRIMESTRAL (R$)
TAXES OVER TOURISM SERVICES - TRIMESTER COMPARISION (BRL)
fonte/ source: Secretaria Municipal de Finanças/ Secretary of City Finances, 2014

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DA CIDADE DE SÃO PAULO (R$)
TAXES OVER SERVICES - MONTHLY COMPARISION (BRL)
fonte/ source: Secretaria Municipal de Finanças/ Secretary of City Finances, 2014

 

+20%
crescimento do consumo previsto para bares durante o horário de verão

growth forecast on bars during the daylight saving period 

  

+8,4% R$ 66,6 milhões
crescimento do ISS do Turismo: 3o Trimestre 2013/ 2014 arrecadação do ISS do Turismo: 3o Trimestre 2013/ 2014

8.4%: growth on Tax on Tourism Services, 3rd trimester 2013/2014 8.4%: growth on Tax on Tourism Services, 3rd trimester 2013/2014 



TRANSPORTES
TRANSPORTATION

Depois de um primeiro semestre com variações atípicas e 
uma movimentação durante a Copa praticamente estável 
em relação ao ano passado, a demanda por transporte 
aéreo doméstico em agosto registrou alta de 5,9% sobre 
o mesmo mês de 2013. A taxa ficou próxima daquela 
registrada para o acumulado dos oito meses desse ano, 
que é de 5,6%. Os números são relativos ao desempenho 
das empresas integrantes da Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas (ABEAR), AVIANCA, AZUL, TAM e GOL.
 
O fenômeno foi associado especialmente a um adiamento 
dos compromissos de negócios desse ano para evitar a 
concorrência com o público da Copa por passagens, 
hospedagem e serviços em geral.
 
O terceiro trimestre de 2014 teve resultados positivos para 
os 3 aeroportos que servem a capital paulista, com mais 
de 14 milhões de passageiros transportados, 7,4% acima do 
mesmo período de 2013. 

Como resultado, o Load Fator (taxa de ocupação, relação 
entre a oferta e a demanda) avançou 5,1 pontos percentuais 
em um ano, atingindo 79,3%.

2013 2014 VARIAÇÃO/ VARIATION

Passageiros - TOTAL/ passengers - total 13.051.411 14.020.076 +7,4%

Aeronaves - TOTAL/ airplanes - total 135.933 138.075 +1,6%

GUARULHOS

CONGONHAS

VIRACOPOS

3 AEROPORTOS

/ GUARULHOS AIRPORT

/ CONGONHAS AIRPORT

/ VIRACOPOS AIRPORT

/3 AIRPORTS

Passageiros - TOTAL/ passengers - total* 6.298.000 6.887.000 +9,3%

Aeronaves - TOTAL/ airplanes - total* 49.396 52.600 +6,5%

Passageiros - TOTAL/ passengers - total 4.454.156 4.590.408 +3,0%

Aeronaves - TOTAL/ airplanes - total 53.284 51.766 -2,9%

Passageiros - TOTAL/ passengers - total 2.299.255 2.540.668 +10,4%

Aeronaves - TOTAL/ airplanes - total 33.253 33.709 +1,3%

AEROPORTOS
AIRPORTS

MOVIMENTOS NOS AEROPORTOS - JULHO/ SETEMBRO 2013/2014 
AIRPORT MOVEMENT - JULY/ SEPTEMBER 2013/ 2014
fonte/ source: INFRAERO, GRU Airport, Viracopos Aeroportos Brasil, 2014

  

79,3% +7,4%
ocupação das aeronaves comerciais em agosto de 2014

*dados de julho e agosto para Aeroporto internacional de Guarulhos. Dados de setembro disponíveis somente após 20/10

passageiros em Congonhas Guarulhos e Viracopos

occupation rates on commercial flights in agosto, 2014.

*data from july to august on Guarulhos International Airport. September data available after 10.20

passengers in Congonhas, Guarulhos and Viracopos.



Os desembarques de passageiros dos três terminais 
rodoviários que atendem à cidade de São Paulo (Tietê, Barra 
Funda e Jabaquara) apresentaram relativa estabilidade 
e tiveram uma variação negativa de -0,73% no terceiro 
trimestre de  2014, comparado ao mesmo período de 
2013. As chegadas de ônibus tiveram a mesma variação 
para o período.

Individualmente, o terminal rodoviário segurou o 
aumento, já que os termimais do Jabaquara e Barra Funda 
tiveram aumento de 2,8% e 2,3%, respectivamente, nos 
desembarques de passageiros em comparação ao mesmo 
período de 2013.

TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS

JULHO/ 
SETEMBRO

JULY/SEPTEMBER

TIETÊ Variação  
variation

BARRA FUNDA Variação  
variation

JABAQUARA Variação  
variation2013 2014 2013 2014 2013 2014

116.330 116.005 -0,28% 44.337 42.863 +3,3% 17.249 17.744 +2,8%

JULHO/ 
SETEMBRO

JULY/SEPTEMBER

TIETÊ Variação  
variation

BARRA FUNDA Variação  
variation

JABAQUARA Variação  
variation2013 2014 2013 2014 2013 2014

2.803.494 2.741.413 -2,2% 945.211 967.394 +2,3% 344.980 354.980 +2,8%

CHEGADAS DE ÔNIBUS / BUS ARRIVALS

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS / PASSENGER ARRIVALS

2013 2014 VARIAÇÃO  / VARIATION

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - JULHO/SETEMBRO  2013/2014 
BUS TERMINALS MOVEMENT - JULY/SEPTEMBER 2013/ 2014
fonte/ source: SOCICAM, 2014

Passageiros - TOTAL/  passengers - total 4.093.685 4.063.787 -0,73%

ÔNIBUS - TOTAL/ buses - total 177.916 176.612 -0,73%



CENTRAIS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
TOURIST INFORMATION CENTERS

As Centrais de Informação Turística (CIT) registraram um 
aumento de mais de 44,3% nos atendimentos realizados no 
terceiro trimestre de 2014, em comparação com o mesmo 
período de 2013. As Centrais Móveis representaram 14% 
dos atendimentos realizados. O maior crescimento foi o 
registrado entre os turistas estrangeiros, passando de 5 
mil atendimentos em 2013 para 9,5 mil atendimentos em 
2014, entre os meses de julho e setembro.

Os tipos de informações solicitadas em sua maioria são 
referentes a transporte (19,2%), localização de atrativos 
na cidade (16,9%) e outros (15,3%), como telefones de 
consulados, companhias aéreas, bancos, etc.

ATENDIMENTOS REALIZADOS EM JULHO/SETEMBRO - COMPARATIVO 2013/2014
PEOPLE ASSISTED IN JULY/SEPTEMBER - COMPARISION 2013/ 2014

MAIN ORIGIN OF TOURISTS ASSISTED ON TOURISTS INFORMATION CENTERS - SEPTEMBER 2014

TYPES OF INFORMATION ASKED BY TOURISTS - SEPTEMBER 2014 *ACUMULADO/ COMPILATED 2014

2013 2014 VARIAÇÃO/ VARIATION

Turistas Estrangeiros/ 
foreign tourists

5.099 9.669 +89,62%

Turistas Domésticos/
Domestic tourists

3.945 5.304 +34,44%

População de São Paulo/
São Paulo residents

5.799 6.446 +11,15%

TOTAL DE ATENDIMENTOS
TOTAL ASSISTANCES

14.843 21.419 +44,30%

PRINCIPAIS EMISSORES DE TURISTAS EM BUSCA DE INFORMAÇÕES NAS CENTRAIS - SETEMBRO 2014

TIPOS DE INFORMAÇÕES PRESTADAS - SETEMBRO 2014*

INTERNACIONAIS
INTERNATIONAL

BRASILEIROS
BRAZILIAN

PAULISTAS
RESIDENTS ON SÃO PAULO STATE

1 Argentina São Paulo (SP) Campinas

2 Argentina Rio de Janeiro (RJ) Ribeirão Preto

3 Chile Rio Grande do Sul (RS) Jundiaí

4 Alemanha/ Germany Minas Gerais (MG) São José dos Campos

5 Colômbia/ Colombia Santa Catarina (SC) Cubatão
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EVENTOS
EVENTS

Organizadores de feiras têm sentido os efeitos do desempenho 
fraco da economia. Com a insegurança dos empresários, as 
feiras estão perdendo participantes. Organizadores já falam em 
queda de 10% a 15% na área de exposição frente a 2013.

“É um ano atípico. O calendário está sendo comprimido. 
E para feiras com frequência estabelecida, isso é sempre 
uma dificuldade”, disse o presidente da União Brasileira dos 
Promotores de Feiras (Ubrafe), Armando Campos Mello. 
A entidade representa cerca de 200 feiras no País. Apesar 
dos empecilhos, ele afirma que os promotores de feiras 
acabam sem alternativa. “Os eventos têm que acontecer. Eles 
representam importantes segmentos.”

A Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios 
(Francal), aberta na terça-feira (15), foi uma das impactadas. 
A queda na área de exposição teria sido de 15%, de acordo 
com o presidente da feira, Abdala Jamil Abdala. “Nunca nessas 
46 edições, a Francal teve tanta responsabilidade de resgatar 
confiança e ter sinais positivos aí pela frente.”

No ramo de eventos, que inclui congressos, convenções, 
festas agrícolas e lançamento de produtos, as expectativas 
para o ano são melhores do que no segmento de feiras. 
“Nossa previsão de crescimento para o ano continua sendo de 
14%”, disse a presidente da Associação Brasileira de Empresas 
de Eventos (Abeoc), Anita Pires. A expansão de receita do setor 
também foi de 14% em 2013.
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