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COMPARATIVO: OUTUBRO 2016/2017
COMPARISON: OCTOBER 2016/2017
DESEMPENHO NOS HOTÉIS
PERFORMANCE IN HOTELS

DESEMPENHO NOS HOSTELS
performance IN THE Hostels

72,37%

51,01%

16,1%

ocupação hoteleira
hotel occupancy

5,3%

ocupação nos hostels
hostel occupancy

R$
316,07 8,3%
diária média praticada nos hotéis

R$ 47,59

10,1%

diária média praticada nos hostels
48 BRL: hostel average daily rate

316 BRL: hotel average daily rate
TRANSPORTES
TRANSPORTATION

1.322.595

7,3%

passageiros nos terminais rodoviários
Tietê, Barra Funda e Jabaquara
passengers on Tietê, Barra Funda and
Jabaquara bus terminals

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
ARRECADAÇÃO COM TURISMO (G-13)
TAX OVER TOURISM SERVICES (G-13)

R$ 25.284.498

CENTRAIS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DA SPTURIS
TOURIST INFORMATION CENTERS OF SPTURIS

8.637

17,6%

3.422

34,1%

pessoas atendidas
people assisted

3.374

5,7%

população de São Paulo
residents of São Paulo

turistas brasileiros
brazilian tourists

1.841

16,3%

valor de arrecadação
25 million BRL: tax collecting

15,1%

turistas estrangeiros
foreign tourists

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

O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de
São Paulo (OTE), núcleo de pesquisa e inteligência de
mercado da SPTuris, apresenta a 39ª edição do relatório
da Central de Monitoramento do Turismo.

The Tourism and Events Observatory of the City of São
Paulo (OTE), research and market intelligence center
of SPTuris, presents the 38th edition of the Tourism
Monitoring Center report.

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

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

O painel acima mostra um resumo do desempenho dos
principais indicadores monitorados pelo OTE no mês
em comparação com outubro de 2016. Na sequência,
o relatório traz as informações mais detalhadas do
comportamento da atividade turística em São Paulo.

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

Curta a nossa Fanpage no Facebook
facebook.com/observatoriodeturismoeeventos

CENÁRIO ECONÔMICO
ECONOMIC ENVIROMENT
Arrecadação federal cai 20%

Federal Revenue falls 20%

A arrecadação de impostos e contribuições federais registrou
queda real (após o abatimento da inflação) de 20,73% em
outubro deste ano na comparação com o resultado da
arrecadação em outubro do ano passado, para R$121,14
bilhões, segundo números divulgados pela Secretaria
da Receita Federal. A principal explicação é que naquele
mês ocorreu o ingresso de R$46,8 bilhões em recursos
da chamada repatriação de bens e valores mantidos por
brasileiros no exterior e não declarados à Receita.

The federal taxes and contributions collection registered
a real decrease (after the reduction of inflation) of
20.73% in October of this year in comparison with the
result of the collection in October last year, to R $ 121.14
billion, according to figures released by Federal Revenue
Office. The main explanation is that in that month there
was a R $ 46.8 billion inflow in funds from the so-called
repatriation of goods and securities held by Brazilians
abroad and not declared to Revenue.

A entrada desses valores mais impostos e multas elevou a
chamada “base de comparação” em outubro de 2016. Sem
receita extraordinária semelhante no mesmo mês deste
ano, a arrecadação apresentou forte queda. No entanto, a
Receita Federal informou que, em sentido inverso, foram
arrecadados R$ 5 bilhões com o novo Refis (Programa
Especial de Regularização Tributária)em outubro de 2017,
fator que não ocorreu no mesmo mês de 2016.

The entry of these amounts plus taxes and fines
increased the so-called “comparison base” in October
2016. With no similar extraordinary revenue in the same
month of this year, the collection showed a sharp drop.
However, the IRS reported that, in the opposite direction,
R $ 5 billion was raised with the new Refis (Special Tax
Regularization Program) in October 2017, a factor that
did not occur in the same month of 2016.

Se excluída a receita extra da repatriação e a do novo
Refis, a arrecadação teria registrado crescimento real
(desconsiderada a inflação) de 4,2%. Esse indicador
confirma que a economia brasileira já apresenta sinais
de retomada após a recessão nos dois últimos anos.

Excluding the extra income from repatriation and that of
the new Refis, the collection would have registered real
growth (not including inflation) of 4.2%. This indicator
confirms that the Brazilian economy already shows signs
of recovery after the recession in the last two years.

Inadimplência das empresas diminui 5,3%

Company default decreases 5.3%

A inadimplência das empresas em todo o país caiu
5,3% na variação acumulada até o 3º trimestre do ano,
frente ao mesmo período do ano anterior, de acordo
com dados nacionais coletados pela Boa Vista SCPC. O
indicador é um somatório dos principais mecanismos
de apontamento de inadimplência empresarial, como
cheques devolvidos, títulos protestados e registros de
débitos realizados na base do SCPC.

Firms defaulted across the country fell 5.3% in the cumulative
variation until the third quarter of the year, compared
to the same period of the previous year, according to
national data collected by Boa Vista SCPC. The indicator
is a summation of the main mechanisms for pointing out
corporate defaults, such as returned checks, protested
titles and records of debits performed in the SCPC base.

Na análise interanual, contra o mesmo trimestre do ano
anterior, a queda foi de 10,9%, enquanto na variação
acumulada em quatro trimestres (do 4° trimestre de 2016
até o 3° trimestre deste ano, frente ao mesmo período do
ano anterior) houve retração de 4,5%. Já na comparação
com o 2º trimestre de 2017, a queda foi de 8,3%.

In the interannual analysis, compared to the same
quarter of the previous year, the decrease was 10.9%,
while in the accumulated variation in four quarters
(from the fourth quarter of 2016 to the third quarter of
this year, compared to the same period of the previous
year ) there was a retraction of 4.5%. Compared with the
second quarter of 2017, the decrease was 8.3%.

Produção automobilística registra crescimento

Automotive production registers growth

Em todos os meses de 2017, a produção registrou
crescimento quando comparada com o mesmo período
do ano anterior, de acordo com os dados da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea).

In all the months of 2017, production registered growth
when compared to the same period of the previous
year, according to data from the National Association of
Manufacturers of Automotive Vehicles (Anfavea).

Em outubro deste ano, foram produzidos 249,9 mil
veículos, um crescimento de 42,2% sobre as 175,7 mil
de outubro de 2016 e de 5,3% diante das 237,3 mil de
setembro deste ano. O acumulado aponta alta de 28,5%:
2,24 milhões unidades saíram das linhas de montagem
em 2017 contra 1,74 milhão no ano passado.

fontes: Receita Federal, Boa Vista SCPC, Anfavea
e OTE, 2017
sources: Federal Revenue Service, Boa Vista SCPC,
Anfavea and OTE, 2017
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In October of this year, 249.9 thousand vehicles were
produced, an increase of 42.2% over 175.7 thousand in
October 2016 and 5.3% compared to the 237.3 thousand
in September of this year. The cumulative figure is up
28.5%: 2.24 million units left the assembly lines in 2017
against 1.74 million last year. remains negative. The
country recorded 466,654 fewer posts in the period.

Intenção de consumo das famílias atinge 80,3 pontos

Household consumption intention reaches 80.3 points

Menos pessimistas, a maioria dos paulistanos está mais
segura no seu emprego do que no mesmo período de
2016, fazendo com que voltem a consumir.

Less pessimistic, the majority of Paulistas are safer in their
employment than in the same period of 2016, causing
them to consume again.

É o que revela o Índice de Intenção de Consumo das
Famílias (ICF), levantado pela Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo
(FecomercioSP), que subiu novamente em outubro ao
atingir 80,3 pontos, 1,7% acima dos 79 pontos registrados
em setembro.Na comparação com outubro do ano
passado, houve crescimento de 9,2%, quando o ICF se
situava em 73,5 pontos.
Desde fevereiro, o ICF vem oscilando entre 77 e 79 pontos,
e agora passa a linha dos 80 pontos, um bom termômetro
para os empresários do setor que se programam para as
vendas de Natal, principal data do varejo.
O destaque de outubro foi o item Perspectiva de
Consumo, que apresentou uma alta anual de 19,8%
e atingiu a maior pontuação desde abril de 2015. Em
outubro, o item passou dos 75,6 para os 81,5 pontos,
alta mensal de 7,9%.
A pesquisa mostra ainda que 26% dos paulistanos
disseram que o consumo da sua família e da população
em geral tende a ser maior nos próximos meses,
enquanto que em outubro do ano passado, esse total
era de 20%.
Endividamento cresce com maior confiança das famílias
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This is revealed by the Index of Intention of Household
Consumption (ICF), raised by the Federation of
Commerce of Goods, Services and Tourism of the
State of São Paulo (FecomercioSP), which rose again in
October reaching 80.3 points, 1, 7% above the 79 points
recorded in September. In comparison with October last
year, there was a growth of 9.2%, when the ICF stood at
73.5 points.
Since February, the ICF has oscillated between 77 and
79 points, and now passes the line of 80 points, a good
thermometer for businessmen of the sector that are
programmed for Christmas sales, the main date of the retail.
The October highlight was Consumer Outlook, which
registered an annual increase of 19.8% and reached the
highest score since April 2015. In October, the item went
from 75.6 to 81.5 points, monthly high of 7.9%.
The survey also shows that 26% of paulistanos said that
the consumption of their family and the population in
general tends to be greater in the coming months,
whereas in October of last year, that total was 20%.
Debt grows with increased family confidence

Com a inflação em nível mais baixo, queda dos juros
e um horizonte mais seguro em relação ao emprego,
o consumidor paulistano está mais confiante em
contrair dívidas.

With lower inflation, lower interest rates and a more
secure horizon in relation to employment, consumers in
São Paulo are more confident about taking on debt.

Levantamento da Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo
(FecomercioSP) mostra que a quantidade de famílias
endividadas na capital paulista atingiu 54,5% em
outubro, com expansão de 0,1 ponto porcentual
em relação ao mês anterior, o maior patamar desde
setembro de 2015.

Survey of the Federation of Commerce of Goods, Services
and Tourism of the State of São Paulo (FecomercioSP)
shows that the number of indebted families in the state
capital reached 54.5% in October, an increase of 0.1
percentage point in relation to the previous month , the
highest level since September 2015.

A melhora foi ainda mais significativa quando o índice
é comparado aos 51,9% registrados em outubro de
2016, com aumento de 116 mil famílias, atingindo
2,113 milhões. A FecomercioSP explica em nota que o
aumento do endividamento apontado pela pesquisa
indica um quadro de retomada de consumo via crédito.

The improvement was even more significant when the
index is compared to the 51.9% recorded in October
2016, with an increase of 116 thousand families, reaching
2,113 million. FecomercioSP explains in note that the
increase in the indebtedness indicated by the survey
indicates a recovery of consumption by credit.

Enquanto o endividamento das famílias aumentou, a
inadimplência registrou queda em outubro. A parcela
que deixou de honrar compromissos ficou em 19,6%
no mês, com uma queda de 0,7 ponto porcentual em
relação a setembro. No comparativo com o mesmo mês
do ano passado, entretanto, houve avanço de 0,8 ponto
porcentual, ante os 18,8% verificados na ocasião.

As household indebtedness increased, defaults fell in
October. The portion that failed to honor commitments
stood at 19.6% in the month, down 0.7 percentage points
from September. Compared with the same month last
year, however, there was a 0.8 percentage point increase
compared to the 18.8% recorded at the time.

Turismo
Tourism
Turismo no mundo cresce 6%

Tourism in the world grows 6%

O IPK Internacional, um dos mais respeitados institutos
de pesquisa em turismo no mundo, divulgou uma
amostra do resultado do World Travel Monitor, revelando
que houve um aumento de 6% no número de turistas
viajando pelo mundo nos oito primeiros meses de 2017.

IPK International, one of the most respected tourism
research institutes in the world, released a sample of the
World Travel Monitor result, revealing that there was a 6%
increase in the number of tourists traveling the world in the
first eight months of 2017.

Ao apresentar os números, o CEO da consultoria, Rolf
Freitag, destacou que, apesar dos diversos ataques
terroristas em alguns países, o volume de viagens
turísticas ao redor do mundo não foi afetado. Segundo
ele, a indústria global de viagens continua em um
caminho de crescimento. “O que houve foi uma mudança
nos destinos escolhidos pelos viajantes”, explica.

In presenting the numbers, the CEO of the consultancy,
Rolf Freitag, pointed out that despite the various terrorist
attacks in some countries, the volume of tourist travel
around the world has not been affected. According to him,
the global travel industry continues on a path of growth.
“What happened was a change in the destinations chosen
by travelers,” he explains.

Os resultados são muito próximos aos últimos dados
apresentados pela Organização Mundial do Turismo (OMT),
o que só reafirma a tendência de crescimento. De acordo
com a OMT, a chegada de turistas estrangeiros aos destinos
de todo o mundo foi de 901 milhões entre janeiro e agosto
deste ano, 7% a mais que no mesmo período de 2016.

The results are very close to the latest data presented by the
World Tourism Organization (WTO), which only reaffirms
the growth trend. According to the WTO, the arrival of
foreign tourists to destinations worldwide was 901 million
between January and August this year, 7% more than in the
same period of 2016.

Smartphones são usados por 85% dos viajantes

Smartphones are used by 85% of travelers

O client partner do Facebook, André Silva, ministrou palestra
na sede da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) sobre
experiências digitais e comportamento de turistas nas
redes sociais. Segundo ele, estudo da Infosys apontou
que 85% das pessoas no mundo pesquisam viagens pelos
smartphones e tablets. Dessas, 59% fecham o negócio
utilizando o mesmo meio de pesquisa.

The Facebook client partner, André Silva, gave a talk
at Embratur (Brazilian Tourism Institute) headquarters
about digital experiences and behavior of tourists in
social networks. According to him, an Infosys study
pointed out that 85% of the people in the world research
trips by smartphones and tablets. Of these, 59% close
the business using the same search medium.

“As pessoas estão utilizando cada vez mais os celulares
para descobrirem novos destinos para viajar, e as redes
sociais são o seu principal foco de pesquisa. Além
dos anúncios e das páginas seguidas, as experiências
de viagens dos amigos nas redes são atentamente
observadas”, destacou André.

“People are increasingly using cell phones to discover
new destinations for travel, and social networks are
their primary focus. In addition to the ads and pages
that follow, the travel experiences of friends in the
networks are closely watched, “said André.
Intent to travel is the biggest of the year

Intenção de viagem é a maior do ano
Para 26,5% dos brasileiros a expectativa é de viajar nos
próximos seis meses, segundo a Sondagem do Consumidor
- Intenção de Viagem, realizada pela Fundação Getulio
Vargas (FGV) para o Ministério do Turismo (MTur). Trata-se
do maior percentual registrado este ano e coincide com
a chegada da alta temporada no país, marcada pelo início
do verão, férias escolares e festas de fim de ano. Deste
total, 81,8% deverão aproveitar para descobrir os vários
atrativos que os destinos domésticos oferecem.

According to the Consumer Survey - Intent of Travel,
carried out by the Getulio Vargas Foundation (FGV) for
the Ministry of Tourism (MTur), 26.5% of Brazilians are
expected to travel in the next six months. This is the
highest percentage recorded this year and coincides
with the arrival of the high season in the country, marked
by the beginning of summer, school holidays and yearend parties. Of this total, 81.8% should take advantage
to discover the various attractions that domestic
destinations offer.

O automóvel aparece como vice-líder nos meios de
transporte que deverão ser utilizados por quem deseja
colocar o pé na estrada: 32,5%, atrás apenas do avião,
com 57,1% da preferência. Em relação aos meios de
hospedagem, hotéis e pousadas seguem como a opção
preferida dos entrevistados: 46,6%, seguida pela casa de
amigos e parentes, com 37,2%.

The car appears as the vice leader in the means of
transport that should be used by those who want to
set foot on the road: 32.5%, behind only the plane, with
57.1% of the preference. In terms of lodging, hotels and
inns, the preferred choice of respondents was 46.6%,
followed by the house of friends and relatives, with 37.2%.

fontes: IPK International, OMT, Infosys, FGV, MTur
e OTE, 2017
sources: IPK International, WTO, Infosys, FGV,
Ministry of Tourism and OTE, 2017
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hotéis - TAXA DE OCUPAÇÃO E DIÁRIA MÉDIA
hotels - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES
OUTUBRO
OCTOBER

2016

2017

(%)
72,37

62,33

291,77

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

(R$)
316,07

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

Balanço dos meios de hospedagem

Balance of the means of lodging

Os dados do OTE em outubro mostram índices dos
meios de hospedagem em alta: a taxa de ocupação
(T.O.) cresceu 16,1% e a diária média (D.M.) aumentou
8,3% com relação a 2016. Na comparação com o mês
anterior (setembro/2017), também houve crescimento,
de 11,3% e 10,9%, respectivamente.

The OTE data in October show that the average lodging
rate (TO) increased by 16.1% and the average daily rate
(DM) increased by 8.3% compared to 2016. Compared
with the previous month (September / 2017), there was
also growth, of 11.3% and 10.9%, respectively.

Os finais de semana apresentaram T.O. acima do padrão
que ocorre no período. Considerando apenas as sextasfeiras e sábados, o mês de outubro de 2017 marcou
69,0% de ocupação, índice 23,5% acima do ano anterior.
Estes índices comprovam a recuperação prevista
anteriormente pelo OTE para o setor hoteleiro, bem
como para o turismo como um todo na capital paulista.
Os hostels seguem registrando queda em seus índices se
comparado ao ano anterior: -5,3% e -10,1% respectivamente.
Já no comparativo com setembro/2017, houve cresimento
de 3,2% na T.O. e queda de 13,9% na D.M..

The weekends presented T.O. above the standard that
occurs in the period. Considering only the Fridays and
Saturdays, the month of October of 2017 marked 69.0%
of occupation, index 23,5% over the previous year.
These indexes confirm the recovery previously planned
by OTE for the hotel sector, as well as for tourism as a
whole in the state capital.
The hostels continued to register a drop in their indexes
when compared to the previous year: -5.3% and -10.1%
respectively. Compared with September / 2017, there
was a growth of 3.2% in T.O. and a 13.9% drop in D.M.

hoSTELs - TAXA DE OCUPAÇÃO E DIÁRIA MÉDIA
hoStels - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES
OUTUBRO
OCTOBER

2016

2017
(R$)

(%)
53,88

51,01

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

fonte: OTE, 2017
source: OTE, 2017
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52,95

47,59

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES
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Atendimentos nas Centrais de Informação Turística (CITs)

Attendance at the Tourist Information Centers (CITs)

A procura pelos serviços das Centrais de Informação
Turística (CITs) da cidade aumentou 42,0%: os números
de outubro/2017 foram de 8.637 atendimentos no total,
contra 6.083 em 2016 nas mesmas CITs que seguem em
funcionamento no mês atual (Aeroporto de Congonhas,
Avenida Paulista, Praça da República, Terminal Tietê, CITs
móveis e Polo de Ecoturismo).

The search for the services of the city’s Tourist Information
Centers (CITs) increased 42.0%: October/2017 numbers
were 8,637 in total, compared to 6,083 in 2016 in the
same CITs that continue to operate in the current month
Congonhas, Avenida Paulista, Republic Square, Tietê
Terminal, mobile CITs and Ecotourism Pole).

Mesmo se considerarmos todas as CITs em
funcionamento em 2016 (acrescentando Galeria Olido
e Mercado Municipal), ainda assim houve crescimento
de 17,6%, ante os 7.342 atendimentos realizados no
mesmo mês do ano anterior. Deste total, 1.841 foram
atendimentos a turistas internacionais (+44,3%), 3.422 a
turistas nacionais (+76,6%)e 3.374 a moradores da capital
paulista (+17,6%).

Even if we consider all CITs in operation in 2016
(adding Olido Gallery and Municipal Market), there was
nevertheless an increase of 17.6%, compared to 7,342
calls made in the same month of the previous year. Of
this total, 1,841 were attended to international tourists (+
44.3%), 3,422 to national tourists (+ 76.6%) and 3,374 to
residents of the state capital (+ 17.6%).

Os principais emissores de turistas que buscaram
informações nas CITs foram Chile (internacional), Rio de
Janeiro (estado) e Campinas (interior de SP). O tipo de
informação mais solicitada nas CITs é de localização (como,
por exemplo, onde fica um lugar que a pessoa deseja
conhecer) e os materiais mais distribuídos são mapas,
exatamente para auxiliar na localização dos visitantes.

The main emitters of tourists who sought information
at ITCs were Chile (international), Rio de Janeiro (state)
and Campinas (interior of SP). The most requested type
of information in the CITs is location (such as where a
place is located that the person wants to know), and the
most distributed materials are maps, exactly to assist in
locating the visitors.

CITs - atendimentos realizados e principais emissores - OUTUbrO/2017
CITs - Attendance and main iSsUERS of tourists - OCTOber 2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS CITS
ATTENDANCE
Turistas internacionais
international tourists

1841

Turistas nacionais
national tourists

3422

População de São Paulo
Local population

3374

Total
Total

8637

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

NACIONAIS
NATIONAL

ESTADO DE SP
SÃO PAULO STATE

Chile

Rio de Janeiro

Campinas

Colômbia

Minas Gerais

São José dos Campos

França

Rio Grande do Sul

Ribeirão Preto

Peru

Paraná

Santos

Argentina

Distrito Federal

Guarulhos

Arrecadação de Impostos (ISS)

Tax Collection (ISS)

Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal da
Fazenda (SMF), o valor arrecadado em outubro no Grupo
13 (Turismo) representou 2,4% do montante do Imposto
Sobre Serviços (ISS) da cidade de São Paulo.

According to data provided by the Municipal Department
of Finance (SMF), the amount collected in October in
Group 13 (Tourism) represented 2.4% of the amount of
the Tax on Services (ISS) of the city of São Paulo.

A cifra de R$ 25.284.498,92 aponta acréscimo de 16,3%
quando comparado ao mesmo mês de 2016. O valor,
em comparação com o mês anterior, setembro/2017,
também apresentou alta, de 7,9%.

The figure of R $ 25,284,498.92 increased 16.3% when
compared to the same month of 2016. The value,
compared to the previous month, September / 2017, also
increased by 7.9%.

O aumento representativo na arrecadação do Grupo 13
do ISS em outubro permitiu que a soma da arrecadação
em 2017 salte quase 3% com relação ao mesmo período
do ano anterior: de R$ 231,6 milhões para R$ 237,7 mi,
uma alta de 2,7%.

The representative increase in the collection of Group 13
of the ISS in October allowed the sum of the collection
in 2017 to jump almost 3% over the same period of the
previous year: from R $ 231.6 million to R $ 237.7 million,
a high of 2.7%.

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

fonte: OTE e SMF, 2017
source: OTE and SMF, 2017
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2016

2017

variação / VARIATION

21.746.814

25.284.498

+16,3%
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Movimentação nos aeroportos

Airport Handling

O Aeroporto de Congonhas (CGH) registrou um
total de 1.911.566 passageiros e 19.072 aeronaves em
sua movimentação aeroportuária de setembro. Isso
representa um aumento de 7% no total de embarques e
desembarques e no número de pousos e decolagens no
mês com relação ao mesmo mês do ano anterior.

Congonhas Airport (CGH) recorded a total of 1,911,566
passengers and 19,072 aircraft in its September airport
move. This represents a 7% increase in total shipments
and landings and in the number of landings and
departures in the month in relation to the same month
of the previous year.

Os números do Aeroporto de Viracopos (VCP) apresentam
queda no fluxo de aeronaves e de passageiros na
comparação com outubro de 2016. Respectivamente,
foram 8.898 pousos e decolagens (-1,0%) e 769.503
embarques e desembarque (-8,0%).

The numbers of Viracopos Airport (VCP) dropped in the
flow of aircraft and passengers compared to October
2016. Respectively, 8,898 landings and take-offs (-1.0%)
and 769,503 departures and arrivals (-8.0% ).

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

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

Movimentação nos terminais rodoviários

Handling at the city’s bus terminals

Em outubro, o fluxo nos terminais rodoviários que atendem
à cidade de São Paulo registraram índices positivos: o
desembarque de 1.322.595 passageiros em 2017 foi 7,3%
maior que em 2016. Acompanhando a série histórica do
segmento, o desempenho geral dos terminais segue sem
oscilações relevantes, porém já é positivo: o comparativo
jan-out 2016 x jan-out 2017 registra alta de 0,4%.

In October, the flow in the road terminals that serve the
city of São Paulo registered positive indexes: the 1,322,595
passenger arrival in 2017 was 7.3% higher than in 2016.
Accompanying the historical series of the segment, the
overall performance of the terminals follows without
significant oscillations, but it is already positive: the
comparative Jan-Oct 2016 x Jan-Oct 2017 registers an
increase of 0.4%.

Os desembarques de passageiros dos terminais
rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara apresentaram,
respectivamente, variação de +3,0%, -4,0% e +64,5%
se comparados ao ano anterior. No mesmo período, as
chegadas de ônibus tiveram variação de -0,3%, +2,2% e
-0,3, demonstrando que a disponibilização de assentos
segue adaptando-se à demanda de passageiros mês a mês.

The passenger landings of the Tietê, Barra Funda and
Jabaquara terminals presented a variation of + 3.0%, -4.0%
and + 64.5%, respectively, when compared to the previous
year. In the same period, bus arrivals changed by -0.3%, + 2.2%
and -0.3, demonstrating that the availability of seats continues
to adapt to the demand of passengers from month to month.

movimentos nos terminais rodoviários
bus terminals movement

OUTUBRO
OCTOBER

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

2016

2017

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

1.322.595
1.233.129

fonte: Infraero, Viracopos, SOCICAM e OTE, 2017
source: Infraero, Viracopos, SOCICAM and OTE, 2017
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53.003

54.366

considerações finais
final considerations
Conforme previsto anteriormente pelo OTE, o turismo
na cidade de São Paulo está se recuperando e voltando a
atingir patamates positivos, com índices já próximos dos
apresentados antes da crise econômica enfrentada pelo país.

As previously forecast by OTE, tourism in the city of
São Paulo is recovering and returning to reach positive
patamates, with rates already close to those presented
before the economic crisis faced by the country.

A maioria dos indicadores coletados, compilados e
analisados pelo OTE no mês apresentou alta, com
exceção da ocupação e diária média dos hostels. O
principal dado que chamou atenção foi a expressiva
alta na ocupação dos hotéis da cidade. Uma consulta
realizada com estabelecimentos cadastrados junto
ao OTE apontaram a realização de shows e eventos
internacionais na cidade durante o mês foi a principal
motivação para o bom desempenho.

Most of the indicators collected, compiled and analyzed
by the OTE in the month showed a high, except for the
occupancy and average daily of the hostels. The main
thing that called attention was the expressive high in
the occupation of the hotels of the city. A consultation
with establishments registered with the OTE pointed
to the holding of international shows and events in
the city during the month was the main motivation for
good performance.

Os números de desempenho da hotelaria paulistana
acompanham o estudo InFOHB, edição 123, apresentado
pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB),
com dados referentes a outubro/2017, mostrando São
Paulo como um dos principais destaques positivos na
taxa de ocupação (21,0%) e RevPar (30,7%), puxando
inclusive a alta dos índices da região Sudeste.

The performance figures of the hotel industry in São
Paulo follow the InfoHB study, issue 123, presented by
the Forum of Hotel Operators of Brazil (FOHB), with
data referring to October/2017, showing São Paulo as
one of the main positive highlights of the occupancy
rate (21.0%) and RevPar (30.7%), including the increase
in the indices of the Southeast region.

Outro estudo, este da Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe) e do MTur, corrobora os dados de
atendimentos realizados nas CITs: nos últimos cinco anos,
cresceu 16,7% o número de chilenos que visitam o Brasil
a lazer. E o Chile vem sendo apontado pelo OTE como
um dos principais emissores de turistas internacionais
que buscam informações nas CITs nos últimos meses,
chegando inclusive ao primeiro lugar em outubro, à
frente dos tradicionais argentinos, costumeiramente
líderes do ranking.

Another study, from the Foundation for Economic
Research (FIPE) and the MTur, corroborates data from
the CITs: in the last five years, the number of Chileans
visiting Brazil at leisure increased by 16.7%. And Chile
has been singled out by OTE as one of the main emitters
of international tourists that have been searching for
information in CITs in recent months, even reaching first
place in October, ahead of the traditional Argentines,
who are usually leaders in the ranking.

Além disso, indicadores recentes do MTur apontam
recuperação do turismo no país: o gasto de estrangeiros
em território nacional teve salto de 6% em outubro,
gerando uma receita de R$463 milhões. Já a última
pesquisa mensal de serviços, divulgada pelo IBGE,
mostra que as atividades turísticas cresceram 2% no mês
de setembro em relação a agosto/2017.

In addition, recent MTur indicators point to the recovery
of tourism in the country: the spending of foreigners in
the national territory jumped 6% in October, generating
a revenue of BRL463 million. The latest monthly
survey of services, published by IBGE, shows that
tourism activities grew 2% in September compared to
August/2017.

Para o fechamento de 2017, as perspectivas do OTE
seguem positivas. As principais estimativas seguem
elencadas abaixo:

By the end of 2017, OTE’s outlook remains positive. The
main estimates are as follows:

Meios de Hospedagem: hotéis - crescimento de 3 a 6%
/ hostels - queda de 2 a 4%;
ISS - Grupo 13: aumento de 1 a 3% na arrecadação;
Atendimentos nas CITs: incremento de até 2%;
Passageiros nos terminais rodoviários e nos aeroportos:
número até 3% maior que 2016.

Para mais informações, acesse: observatoriodoturismo.com.br
facebook.com/observatoriodeturismoeeventos
linkedin.com/company-beta/10952948

fonte: FOHB, Fipe, MTur e OTE, 2017
source: FOHB, Fipe, MTur and OTE, 2017
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Means of Lodging: hotels - growth of 3 to 6% / hostels
- drop of 2 to 4%;
ISS - Group 13: increase of 1 to 3% in collection;
Attendance at CITs: increase of up to 2%;
Passengers at bus terminals and airports: number up to
3% higher than 2016.

For more information, access: observatoriodoturismo.com.br
facebook.com/observatoriodeturismoeeventos
linkedin.com/company-beta/10952948

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

9

