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 O Observatório de Turismo e Eventos de São Paulo 
(OTE), núcleo de pesquisa e inteligência de mercado da SPTuris, 
apresenta a 25ª edição da Central de Monitoramento do Turismo. 

 Nesta publicação, o OTE traz uma breve descrição 
do atual cenário econômico do país, bem como a análise 
dos principais indicadores do turismo paulistano para o mês 
de agosto de 2016. Além das perspectivas para os próximos 
meses, esta edição traz o resultado de um levantamento sobre 
a movimentação que os Jogos Olímpicos Rio 2016 trouxeram 
para a cidade. 

 Abaixo você confere o Dashboard com o desempenho 
dos principais indicadores monitorados pelo OTE no mês 
em comparação com 2015. Na sequência o relatório traz as 
informações mais detalhadas do comportamento do setor.

R$ 22.410.274
valor de arrecadação em Julho de 2016

R$ 284

R$ 51

64,57%

51,40%

diária média praticada nos hotéis

diária média praticada nos hostels

MEIOS DE HOSPEDAGEM
MEANS OF ACCOMODATION

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ARRECADAÇÃO COM TURISMO (G-13)

ocupação hoteleira 

ocupação nos hostels 

8.449

2.501

CENTRAIS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DA SPTURIS

pessoas atendidas

turistas brasileiros

4,9%

3%

12,4%

2.717
turistas estrangeiros

1,5%

Edição / Issue: 25

Setembro / September 

64,57%: hotel occupancy

51,40%: hostel occupancy

284 BRL: hotel average daily rate

22,4 million BRL: tax collecting on July/2016

51 BRL: hostel average daily rate

TAX OVER TOURISM SERVICES (G-13)

people assisted

brazilian tourists

TOURIST INFORMATION CENTERS OF SPTURIS

foreign tourists

 The Centre for Tourism and São Paulo Events (OTE), 
research center and market intelligence SPTuris, presents the 
25th edition of the Tourism Monitoring Center.

 In this publication, the OTE provides a brief description 
of the current economic scenario of the country, as well as the 
analysis of the main São Paulo tourism indicators for the month 
of August 2016. In addition to the outlook for the coming 
months, this issue features the results of a survey about moving 
the Rio 2016 Olympic Games brought to the city.

 Below you can see the Dashboard with the 
performance of the main indicators monitored by OTE in the 
month compared to 2015. Following the report provides the 
most detailed information sector behavior.

Quer conhecer os estudos do Observatório?
Acesse o nosso site: observatoriodoturismo.com.br
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 Instituições financeiras consultadas pelo Banco 
Central (BC) ajustaram a estimativa de retração da economia 
para 2016. A projeção de queda do Produto Interno Bruto (PIB) 
passou de 3,23% para 3,20%. A projeção para a inflação medida 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
subiu de 7,20% para 7,31% este ano, sendo que as estimativas 
estão distantes da meta estipulada pelo Conselho Monetário 
Nacional do BC, fixada em 4,5% - ultrapassando também o 
limite superior da meta de 6,5%.

 Uma das ferramentas utilizadas pelo BC para conter o 
aumento da inflação é o Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic), ao aumentar a taxa básica de juros - a Selic - o 
intuito é conter a demanda aquecida, o que gera reflexos nos 
preço. Para o mês de agosto a taxa de juros registrada foi de 
1,22%, patamar mais alto desde agosto de 2006 (1,26%).

Aumento na confiança do consumidor

 O aumento da inflação reflete diretamente nos 
hábitos de consumo dos brasileiros. Um estudo feito pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com 
a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, revelou que 
79,7% dos entrevistados afirmaram que estão mudando os 
hábitos e cortando gastos supérfluos para comprar itens de 
necessidade e pagar dívidas. Em um outro estudo realizado 
pelas mesmas instituições, com o objetivo de identificar quais 
cortes o brasileiro fez no orçamento mensal devido a crise 
econômica, os gastos com passeios para bares e restaurantes 
lideram no quesito cortes dentre as categorias listadas (35,4%), 
seguidos de viagens (30,9%).

 Frente ao cenário econômico do país, o mês de agosto 
apresenta leve sinais de estabilidade. O Índice de Confiança 
do Consumidor (ICC) da cidade de São Paulo, medido pela 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fecomercio), atingiu em agosto 100 
pontos  - marca considerada neutra - o indicador varia de 
zero a 200 pontos, sendo que abaixo de 100 pontos significa 
pessimismo e acima de 100, otimismo. Tendo crescido 18,2% 
em relação ao mesmo mês de 2015 (84,5). Desde abril de 2015 
o indicador estava abaixo de 100 o que reflete o pessimismo 
do consumidor.

 De acordo com a assessoria econômica da 
FecomercioSP, mesmo com a recuperação em relação 
aos meses anteriores, as condições econômicas atuais 
dos brasileiros permanecem desfavoráveis. Inflação alta,  
desemprego em elevação (11,6% no trimestre de mai-jun/16)  
e crédito escasso e caro continuam marcando o cenário 
econômico. A alta da confiança do consumidor foi motivada 
pela melhora nas expectativas para os próximos períodos.

 

 Financial institutions consulted by the Central Bank 
(BC) set the estimated decline of the economy in 2016. The 
GDP fall projection (GDP) went from 3.23% to 3.20%. The 
projection for inflation measured by the National Consumer 
Price Index (IPCA) rose from 7.20% to 7.31% this year, and 
estimates are far from the target set by the National Monetary 
Council of BC, set at 4 5% - also exceeding the upper limit of 
6.5% target.

 One of the tools used by the Central Bank to contain 
rising inflation is the Special System of Clearance and Custody 
(Selic) by increasing the basic interest rate - Selic - the aim is to 
contain the heated demand, which creates reflections in price . 
For the month of August registered the interest rate was 1.22%, 
the highest level since August 2006 (1.26%).

Increased consumer confidence

 Rising inflation reflected directly in the Brazilian 
consumer habits. A study by the Credit Protection Service 
(SPC Brazil) in partnership with the National Confederation 
of Shopkeepers, revealed that 79.7% of respondents said they 
are changing their habits and cutting wasteful spending to buy 
needed items and pay debts. In another study by the same 
institutions, in order to identify the Brazilian cuts made in the 
monthly budget due to economic crisis, spending on trips to 
bars and restaurants lead in the issue cuts among the listed 
categories (35.4%), followed by travel (30.9%).

 Against the economic scenario of the country, 
the month of August shows slight signs of stability. The 
Consumer Confidence Index (ICC) in São Paulo, measured by 
the Federation of Trade in Goods, Services and State of São 
Paulo Tourism (Fecomercio) reached in August 100 points - 
mark considered neutral - the indicator ranges from zero 200 
points, and below 100 points means pessimism and above 100, 
optimism. Having grown 18.2% over the same month of 2015 
(84.5). Since April 2015 the indicator was below 100 which 
reflects consumer pessimism.

 According to the economic advice of FecomercioSP 
even with the recovery compared to previous months, the 
current economic conditions of Brazilians remain unfavorable. 
High inflation, unemployment on the rise (11.6% in the quarter 
from May to June / 16) and scarce and expensive credit 
continue to mark the economic scenario. The high consumer 
confidence was driven by improvement in expectations for the 
coming periods.

fonte:  BC, SPC Brasil, Fecomercio, Socicam e OTE, 2016
source: BC, SPS Brasil, Fecomercio, Socicam and OTE, 2016

CENÁRIO ECONÔMICO
ECONOMIC ENVIROMENT



3

 Como reflexo, os terminais rodoviários que atendem 
a cidade de São Paulo retrataram em agosto deste ano 4,4% de 
retração no número de chegadas de passageiros em relação 
ao mesmo mês de 2015. Os números fornecidos pela Socicam, 
evidenciam que o declínio foi verificado nos três terminais, 
sendo mais expressivo no terminal Barra Funda (-7,7%), seguido 
do Jabaquara (-5,1%) e Tietê (-3,1%).

 
Hotelaria Paulistana

 Acompanhando o comportamento dos terminais 
rodoviários, a performance dos índices da hotelaria paulistana 
no mês de agosto retrata baixa para os hotéis. A Taxa de 
Ocupação (T.O.) de agosto indica uma queda de 9,1% em 
relação ao mesmo mês do ano passado. O mesmo acontece 
com a Diária Média (D.M.), que apresenta queda de 12,43% 
quando comparada ao mesmo período do ano anterior. 

 Em contrapartida o segmento de hostels na cidade 
apresentou leve aumento no desempenho impulsionado por 
uma queda na D.M., com acréscimo de 5% na T.O.. O mês de 
agosto atingiu 51,40%, frente aos 48,98% registrados em 2015. 
A D.M. registrada demonstra redução frente ao mesmo mês de 
2015, fechando agosto/16 com a tarifa média em R$41.

 

 
 Dados do levantamento Prévia do Panorama da 
Hotelaria Sul-Americana, publicado pela HVS/HotelInvest 
numa parceria com a STR Global, relatam que, analistas 
financeiros preveem um cenário positivo a partir de 2017, com 
controle da inflação, menor taxa de juros e crescimento do 
PIB. 
 
 Espera-se assim que o país volte a apresentar um 
ambiente promissor para empresas e investidores. Os dados 
mensais mostram que, no primeiro semestre do ano, a demanda 
dos mercados permaneceu relativamente estável em relação 
ao ano passado. A queda na demanda da hotelaria paulistana 
em -3,2% reflete diretamente na queda da T.O.. Com o maior 
parque hoteleiro do Brasil, a capital paulista deve restituir sua 
demanda nos próximos meses.

 

 As a result, the bus terminals that serve the city of 
São Paulo portrayed in August this year 4.4% shrinkage in the 
number of passenger arrivals compared to the same month 
of 2015. The figures provided by Socicam, they show that 
the decline was checked the three terminals, being more 
significant in the terminal Barra Funda (-7.7%), followed by 
Jabalpur (-5.1%) and Tiete (-3.1%).

Sao paulo’s accommodation facilities

 Monitoring the behavior of bus terminals, the 
performance of São Paulo hotel indices in August portrays 
low for hotels. The Occupancy Rate (T.O.) August indicates a 
decrease of 9.1% compared to the same month last year. The 
same applies to the Daily Average (D.), which features falling 
12.43% compared to the same period last year.

 On the other hand the segment of hostels in the city 
showed a slight increase in performance driven by a drop 
in D.M., with 5% increase in T.O .. The month of August was 
51.40% compared to 48.98% in 2015. The D.M. recorded shows 
decrease compared to the same month of 2015, closing in 
August / 16 with the average rate at R $ 41.

 
 Survey data Preview Panorama of the South American 
Hospitality, published by HVS / HotelInvest a partnership with 
STR Global, reported that financial analysts foresee a positive 
scenario from 2017, with control of inflation, lower interest rate 
and growth GDP.

 It is expected that the country returns to present a 
promising environment for companies and investors. Monthly 
data show that in the first half of the year, the market demand 
remained relatively stable compared to last year. The fall in 
demand from São Paulo hotel in -3.2% reflects directly the 
reduction in T.O .. With the largest hotel park in Brazil, São 
Paulo must return their demand in the coming months.

fonte:  HVS/Hotel Invest, STR Global, SMF, MTur e OTE, 2016
source: HVS/Hotel Invest, STR Global, SMF, MTur and OTE, 2016
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Movimentação de tuistas e arrecadação de Impostos

 Referente aos atendimentos realizados este mês nas 
Centrais de Informação Turística (CITs) administradas pela 
SPTuris, o indicador retrata suave redução de 1,5% no número 
de atendimentos no comparativo com agosto de 2015. A 
circulação de turistas nacionais foi responsável por maior 
evasão, com uma retração de 15,3%. Com a realização de 10 
partidas de futebol dos Jogos Olímpicos 2016 na cidade, houve 
um aumento na movimentação de turistas internacionais nas 
CITs (3,%), e os tipos de informações mais solicitados foram 
referentes à localização (25%) e transportes (16,9%).  
 
 Dentre os turistas que passaram pelas 10 unidades das 
CITs em agosto, pode-se observar que a maior ocorrência é de 
pessoas com procedência de localidades mais próximas: no 
âmbito estadual, Campinas lidera entre as cidades paulistas; no 
federal, o próprio estado de São Paulo aparece como principal 
emissor; e somente no âmbito internacional os franceses 
aparecem como principal emissor no mês, titulo ocupado pela 
Argentina nos últimos 7 meses do ano.

 A maior presença de turistas internacionais, pode ter 
colaborado para fomentar a arrecadação do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) no Grupo 13 - Turismo. Conforme dados da 
Secrearia Municipal de Finanças (SMF), representando um 
montante de R$22,4 milhões, o indicador revela um acréscimo 
de 3,3% frente ao arrecadado em agosto de 2015. 

 

 
 
 Representando 2,3% do valor arrecadado com o 
ISS do município, o setor de eventos também possui grande 
atuação nos resultados. Dados do Ministério do Turismo (MTur) 
divulgados durante o Encontro do Setor de Feiras e Eventos, 
realizado no dia 30 de agosto no Rio de Janeiro, revelam que 
na esfera nacional, o mercado de eventos é responsável por 
uma movimentação de R$209,2 bilhões e arrecada R$48,69 
bilhões em impostos anualmente. Além disso, é responsável 
por gerar em média 7,5 milhões de novos postos de trabalhos 
(diretos, indiretos e terceirizados). Os dados indicam que o 
setor apresentou um crescimento de 400% no número de 
eventos internacionais no país. Em dez anos o número saltou 
de 61 para 315 por ano.

No âmbito Federal

 Principal emissor de turistas nacionais, em particular 
para o interior e litoral paulista, a cidade de São Paulo, mais 
populosa do Brasil, conta atualmente com cerca de 12 milhões 
de habitantes - segundo dados do IBGE. Devido ao grande 
potencial turístico no estado, desde o início do ano, o Governo 
de São Paulo está investindo na reestruturação, revitalização 
e em ações para fortalecer a oferta turística dos municípios 
através do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias (DADE), da Secretaria Estadual de Turismo. Em março 
deste ano, o governo liberou o repasse de mais de R$ 76,1 
milhões para as estâncias. 

 O estado de São Paulo dispõe de recursos destinados 
anualmente para o turismo de suas cidades, a verba do DADE 
é um recurso que está disponível para cada Estância já prevista 
no orçamento do governo todos os anos. Para ter acesso, as 
prefeituras devem determinar os objetos dos convênios onde 
a verba será aplicada.

Moving tuistas and collection of taxes

 Related to services performed this month in Tourist 
Information Centers (CITs) administered by SPTuris, the 
indicator portrays mild decrease of 1.5% in the number of 
patients in comparison with August 2015. The national tourist 
movement was responsible for higher evasion, with a decrease 
of 15.3%. With the completion of 10 football matches of the 
2016 Olympic Games in the city, there was an increase in the 
movement of international tourists in CITs (3%), and the types 
of most requested information was related to the location 
(25%) and transport (16 , 9%).

 Among the tourists who passed by 10 units of CITs in 
August, it can be observed that the prevalence is people with 
origins more nearby locations: at the state level, Campinas 
leads between the cities of São Paulo; the federal, the very 
state of São Paulo appears as the main issuer; and only 
internationally the French appear as the main issuer in the 
month title occupied by Argentina in the last 7 months of the 
year.

 The increased presence of international tourists, may 
have contributed to promote the collection of Service Tax 
(ISS) in Group 13 - Tourism. According to data from Municipal 
Secrearia Finance (SMF), representing an amount of R $ 22.4 
million, the indicator shows an increase of 3.3% from the 
collected in August 2015.

 
 
 Representing 2.3% of the amount collected to the ISS 
the city, the events sector also has great performance results. 
Data from the Ministry of Tourism (Tourism Ministry) disclosed 
during the meeting of trade shows and events industry, held on 
August 30 in Rio de Janeiro, shows that at the national level, the 
events market is responsible for a turnover of R $ 209.2 billion 
and collects R $ 48.69 billion in taxes annually. Moreover, it is 
responsible for generating an average of 7.5 million new jobs 
jobs (direct, indirect and outsourced). The data show that the 
sector grew 400% in the number of international events in the 
country. In ten years the number jumped from 61 to 315 per 
year.

In the Federal scope

 Main issuer of domestic tourists, in particular for the 
interior and coast of São Paulo, the city of São Paulo, the most 
populous in Brazil, currently has about 12 million people - 
according to IBGE data. Due to the great tourism potential in 
the state since the beginning of the year, the Government of 
São Paulo is investing in the restructuring, revitalization and 
actions to strengthen the tourist offer of the municipalities 
through the Department of Development Support of Resorts 
(DADE), the Secretariat state Tourism. In March this year, the 
government released the transfer of more than R $ 76.1 million 
to the resorts.

 The state of São Paulo has the resources allocated 
each year to the tourist cities, the amount of DADE is a 
resource that is available for each resort already provided for 
in the government budget every year. To access, municipalities 

fonte: IBGE, MTur e OTE, 2016
source: IBGE, MTur  and OTE, 2016

IMPOSTO SOBRE SERvIÇOS - TURISMO (R$)
TAX OVER TOURISM SERVICES (BRl)

2016 variação / VARIATION2015

        AGOSTO / AUGUST   21.693.520 22.410.274 +3,3%
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 A cidade de São Paulo foi palco de 10 partidas de 
futebol (masculino e feminino) dos jogos Olímpicos Rio 2016, 
todas realizadas na Arena Corinthians. Os jogos aconteceram 
nos dias 3, 6, 10, 12, 13 e 19 de agosto. 

 Algumas delegações escolheram São Paulo como 
local de concentração e treinamento. Foi o caso de China, 
França, Israel, Japão e Itália. As principais instalações utilizadas 
pelas delegações foram o hotel RadissonBlu, Clube Paineiras 
do Morumby, Clube Hebraica, CepeUSP e o Esporte Clube 
Pinheiros. Entre delegações em São Paulo e jogos realizados 
por aqui, 1,5 mil atletas (15% do total da Olimpíada) passaram 
pela cidade.

 No período em que a cidade recebeu os jogos 
olímpicos de futebol, dos dias 03 a 19 de agosto, os terminais 
rodoviários receberam 469 mil passageiros. Somente na 
primeira semana dos jogos olímpicos o aeroporto de Guarulhos 
recebeu 715 mil pessoas, correspondendo a 24% do fluxo de 
passageiros no país.

 The city of São Paulo was the site of 10 football 
matches (male and female) of the Olympic 2016 games, all 
held at the Arena Corinthians. The games took place on days 3, 
6, 10, 12, 13 and 19 August.

 Some delegations chose São Paulo as a place of 
concentration and training. This was the case of China, 
France, Israel, Japan and Italy. The main facilities used by 
the delegations were the hotel Radissonblu, Painswick the 
Morumby Club Hebraica Club, CEPEUSP and Pine Sports Club. 
Between offices in São Paulo and games played here, 1.5000 
athletes (15% of the Olympics) passed through the city.

 In the period when the city hosted the Olympic Games 
football, days 03-19 of August, the bus terminals received 
469.000 passengers. Only in the first week of the Olympic 
Games Guarulhos airport received 715.000 people, accounting 
for 24% of passenger traffic in the country.

JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016

fonte: Socicam, Cômite Olimpico, Infraero e OTE, 2016
source: Socicam, Cômite Olimpico, Infraero and OTE, 2016

 Dentre as ações da pasta da Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo estão programadas a realização de 
oficinas de turismo pelas regiões administrativas do estado 
com foco no setor e na criação de nova legislação que envolve 
os municípios de interesse turístico. Conforme o secretário 
Laércio Benko, nas oficinas serão trabalhados temas como: 
Turismo náutico, Rural (valorização das produções regionais 
e agricultura familiar), Rodoviário (apostando no turismo 
sensorial) e Regionalização.

Perspectivas para os proximos meses

 Com base nos dados apresentados, o quadro 
econômico exibe sinais de lenta recuperação, com a retomada 
da confiança do consumidor os hábitos de consumo com 
produtos e serviços de lazer e turismo voltam para o orçamento 
do brasileiro, desta forma a tendência para os próximos meses 
é de que o mercado turístico apresente melhora nos resultados 
gradativamente. Com base no boletim Focus do BC, analistas 
do mercado financeiro estimam que para o fechamento de 
2016 a cotação do dólar seja de R$3,30. 

 A pesquisa de Sondagem do Consumidor do 
Ministério do Turismo (MTur) apresenta dados que reforçam 
essa estimativa, retratando no relatório que o brasileiro 
está voltando a demonstrar - mesmo que tênue - intenção 
positiva de viagem para os próximos 6 meses. Em agosto, as 
assinalações positivas foram registradas em 21,4%, segundo 
melhor índice do ano.

 Mesmo com as perspectivas de melhora para 
o segundo semestre deste ano, a tendência é que 2016 
encerre com resultados abaixo da série histórica. Para 2017 as 
previsões são mais  otimistas, com a recuperação econômica 
as estimativas do PIB para 2017 são de alta 1%.
 
 O OTE continuará monitorando o desempenho 
do mercado turístico, realizando análises setoriais e 
acompanhando as tendências para os próximos meses. 

 Among the actions of the folder of the São Paulo 
State Tourism Department are scheduled to carry out tourist 
offices for the administrative regions of the state focused on 
the sector and the creation of new legislation that involves 
the cities of tourist interest. As the secretary Laércio Benko, 
workshops subjects will be worked as nautical tourism, Rural 
(enhancement of regional production and family farming), 
Road (betting on sensory tourism) and Regionalization.

Prospects for next month

 Based on the data presented, the economic picture 
shows signs of slow recovery, with a return of consumer 
confidence consumer habits and leisure products and tourism 
services return to the Brazilian budget, so the trend for the 
coming months is that the tourism market presents improved 
results gradually. Based on the BC Focus newsletter, financial 
market analysts estimate that for the closing of 2016 the dollar 
exchange rate is $ 3.30.

 The Consumer Survey research of the Ministry of 
Tourism (Tourism Ministry) presents data that reinforce this 
estimate, depicting in the report that the Brazilian is back to 
demonstrate - even tenuous - positive intention to travel for 
the next 6 months. In August, the positive assinalações were 
recorded in 21.4%, second best index of the year.

 Even with the prospects of improvement for the 
second half of this year, the trend is that in 2016 end with 
results below the historical series. For 2017, forecasts are more 
optimistic, with economic recovery GDP estimates for 2017 are 
high 1%.

 The OTE will continue to monitor the performance of 
the tourist market, carrying out sectoral analyzes and following 
the trends for the coming months.



6

Créditos / Credits

São Paulo Turismo

Presidente / President: Alcino Rocha

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 Técnica/ Technical Analyst: Andrezza Serra 

Estagiários/ Interns: Disney Batista, Lais Silva e/and Ruben Domingues

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

visite/ Visit:

spturis.com

cidadedesaopaulo.com

facebook.com/observatoriodeturismoeeventos


