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O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo, núcleo de pesquisa e inteligência de 
mercado da SPTuris, apresenta a 29ª edição da Central de Monitoramento do Turismo Paulistano. Nesta 
edição, o OTE traz o fechamento dos dados de turismo no ano de 2016, além de previsões para 2017. 
Junto com estas informações, o relatório apresenta o cenário econômico atual e seu impacto no turismo.

Os dados utilizados para a produção deste relatório consiste nas pesquisas realizadas pelo OTE ao longo 
de 2016, além de informações fornecidas por fontes oficiais e obtidas em relatórios setoriais referentes a 
cada tópico abordado.

O painel na página anterior mostra o desempenho dos principais indicadores monitorados pelo OTE no 
mês de dezembro em comparação com o mesmo período de 2015. Na sequência, o relatório traz as 
informações mais detalhadas do comportamento da atividade turística ao longo do ano.

Os relatórios específicos dos indicadores aqui mencionados estão disponíveis em nosso site: www.
observatoriodoturismo.com.br.

Curta a nossa Fanpage no Facebook
facebook.com/observatoriodeturismoeeventos

CENÁRIO ECONÔMICO

O ano de 2016 foi marcado por uma situação econômica delicada e a recessão parece estar longe de 
acabar. Para analistas, a crise fiscal, o desemprego alto, o endividamento das famílias e empresas e os 
juros altos retardam uma recuperação econômica do País. Em entrevista ao G1, o economista chefe do 
Banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves diz que é preciso entender que a recuperação será ‘muito 
lenta’, pois o cenário não está favorável. Até a metade de 2016, a produção industrial dava sinal de que 
tinha parado de piorar, contudo no 3º trimestre isso não se confirmou. Com o desemprego crescendo 
mês a mês, recuo nos investimentos e consumo, Gonçalves acredita que o primeiro passo para a saída 
da crise será ‘parar de piorar’. Após, podemos esperar uma estabilização seguida de pequenos sinais de 
melhoria. “Dá pra dizer que um zero a zero em 2017 é um pezinho fora da recessão, mas acho que vamos 
ter um cenário muito instável ainda”, conclui ele.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que indica a inflação do país, registrou em dezembro 
0,3%, o menor para o mês desde 2008. Com isso, o indicador fechou o ano em 6,29%, segundo informações 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Embora a meta central para 2016 fosse de 4,5%, 
com o intervalo de tolerância que existe no país, o IPCA poderia oscilar entre 2,5% e 6,5% sem que a meta 
fosse formalmente descumprida. O fator que exerceu maior influência sobre o resultado do IPCA foi a 
alta no preço dos alimentos. Para o Produto Interno Bruto (PIB), os analistas mantiveram suas previsões 
de encolhimento de 3,5% em 2016 e de crescimento de 0,5% para 2017. 

A taxa de desemprego atual, estimada em 11,8%, deverá ser maior ao longo de 2017, segundo a projeção 
do Santander. Mesmo diante de algumas medidas anunciadas pelo governo para estimular a economia, 
o mercado fechou o ano com um índice de desemprego superior a 13%, evidenciando que as empresas 
ainda não estão em condições de uma retomada nas contratações. De acordo com o último Indicador 
Coincidente de Desemprego (ICD) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgado em novembro, o 
pessimismo entre as famílias com relação ao mercado de trabalho subiu 3,8 pontos, impulsionado pelos 
que possuem renda mensal entre R$ 2,1 mil e R$ 9,6 mil. As projeções de especialistas é que a retomada 
dos bons resultados no país só seja vista a partir do segundo semestre de 2017.

A política de juros altos continua travando a economia do Brasil é o que afirma o economista e professor 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Ladislau Dowbor, em entrevista à Rede Brasil 
Atual. Para ele, mesmo com a redução de 13,75% para 13% da Selic, a taxa básica e os juros bancários 
praticados no país continuam os mais altos do mundo, comprometendo o consumo das famílias e 
os investimentos.  “Os juros altos drenam recursos da economia real, transferindo parte expressiva da 
produção de riquezas para o sistema financeiro, que nada produz”, conclui Dowbor.

Segundo o levantamento realizado pela Serasa Experian, a implantação do cadastro positivo poderá gerar 
R$ 1,1 trilhão, aproximadamente 17% do PIB, na demanda de crédito dos consumidores. Trata-se de uma 
metodologia para conceder crédito na qual é analisado todo o histórico de endividamento do cidadão e 
a forma como ele paga suas dívidas junto aos bancos e empresas de comércio/serviços. 
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Dessa forma, serão valorizados os pagamentos honrados, e não só ressaltadas as eventuais dívidas em 
atraso. Com isso, a Serasa Experian espera resolver o problema do superendividamento, pois mostrará de 
forma clara se o consumidor tem espaço em seu orçamento para contrair mais dívidas. A iniciativa deverá 
incluir 22,1 milhões de brasileiros que hoje estão fora do mercado de crédito, mesmo possuindo histórico 
favorável de adimplência. Além de aumentar a atual relação de crédito/PIB de 50,3% para 67,6%, a medida 
ainda trará redução de juros para 74% da população adulta com acesso a crédito.

De acordo com G1, o dólar acumulou em 2016 a maior desvalorização frente ao real desde 2010. Com 
queda de 17,69%, a moeda terminou o ano cotada a R$ 3,249. Entre as principais influências, destacam-se 
o cenário político, as incertezas em relação ao cenário externo e a trajetória dos preços das commodities. 
Para 2017, os economistas acreditam que o dólar se estabilize entre R$ 3,50 e R$ 3,70.

Mesmo com a aprovação da PEC241 do teto dos gastos, a despesa pública continuará crescendo, 
pressionando o déficit primário. O teto é baseado na inflação, que no caso de 2017 será a detectada em 
2016, que está estimada em 6,40%. Já para 2017, a previsão é de que fique dentro da meta (4,50%). Os 
gastos com saúde e educação terão uma evolução específica em 2017, onde o piso ficou estabelecido, 
respectivamente, como 15% da receita corrente líquida e 18% da receita de impostos do ano.

fonte:  FGV, G1, IBGE, Serasa Experian, Santander e OTE, 2016

TURISMO

Turismo no mundo

A Organização Mundial do Turismo (OMT) divulgou os dados finais da movimentação de turistas 
referentes ao ano de 2016. Apesar de receios, principalmente relacionados à segurança, o número de 
turistas aumentou 4% em relação a 2015. Foram 1,235 bilhões de turistas viajando pelo mundo em 2016, 
46 milhões a mais que no ano anterior, marcando o sétimo ano consecutivo de crescimento desde 
2009. A região Ásia-Pacífico foi a que teve melhor desempenho com crescimento de 8,4%, seguida pelas 
Américas, com crescimento de 6,3% em relação a 2015. Para 2017, a OMT estima que o turismo mundial 
cresça entre 3% e 4%.

É importante ressaltar que a Organização das Nações Unidas (ONU) e a OMT estabeleceram 2017 como 
o Ano do Turismo Sustentável, valorizando as diferenças culturais e contribuindo para o fortalecimento da 
paz no mundo. A sustentabilidade tem como base três pilares: econômico, social e ambiental. O objetivo 
da ação é ampliar a compreensão e conscientização da importância do turismo no compartilhamento do 
patrimônio natural, cultural e distribuição da riqueza proporcionada pelas viagens.

Turismo no Brasil

Incentivado pelas Olimpíadas e Paralimpíadas, que aconteceram no segundo semestre de 2016 no Rio 
de Janeiro, o turismo estrangeiro aumentou 4,8% e chegou a 6,6 milhões de turistas internacionais no 
Brasil em 2016, segundo dados do Ministério do Turismo (MTur). O movimento histórico de estrangeiros 
inseriu na economia brasileira o montante de US$6,2 bilhões. O valor equivale a mais de R$ 21 bilhões e é 
6,2% maior que o registrado em 2015. A entrada de recursos não foi recorde como o número de visitantes 
devido às variações do câmbio, que refletem diretamente no turismo.

O perfil da maior parte dos visitantes que desembarcaram no Brasil de janeiro a dezembro de 2016 é 
de latinos e norte-americanos, seguidos de europeus. Os argentinos mantiveram a tradicional liderança 
entre os visitantes ao ultrapassarem a marca de 2,1 milhões de turistas. Os Estados Unidos ocuparam o 
segundo lugar, com o envio de 600 mil pessoas. Em seguida, aparecem na lista Chile, Paraguai, Uruguai, 
França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Portugal e Espanha.

Ainda segundo os dados do MTur, o lazer foi o principal objetivo da viagem, apontado por metade dos 
turistas. A mesma proporção de turistas ficou em hotéis, flats ou pousadas e viajou em família ou em 
casal. Cerca de 30% do total de viajantes foi influenciado por amigos e parentes e 40% buscou destinos 
brasileiros pela internet.
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Os gastos dos brasileiros com viagens ao exterior caíram 16,5% em 2016 em relação ao ano anterior, para 
US$ 14,5 bilhões, informou o BC. É o menor valor desde 2009, quando os turistas brasileiros deixaram 
US$ 10,9 bilhões lá fora. O recuo contrasta com a queda do dólar que, em tese, ajudaria os brasileiros a 
gastar mais em outros países, mas pode ser explicado pela recessão e aperto no orçamento das famílias.

De acordo com BC, é o melhor resultado para um ano fechado desde 2007, quando foi registrado um 
superávit de US$ 408 milhões, ou seja, em nove anos. Já a balança comercial registrou um superávit 
(exportações maiores que importações) de US$ 45 bilhões, contra um saldo positivo de US$ 17,67 bilhões 
no ano anterior.

A Pires & Associados divulgou em dezembro algumas tendências do segmento MICE (Meetings, Incentives, 
Conventions & Exhibitons) para 2017. Segundo o estudo, o ramo A&B (Alimentos e Bebidas)  deve sofrer 
alta, tendo em vista o ajuste de preços das commodities e as mudanças de menu, influenciadas pelo 
fato de alguns itens estarem mais caros, a escolha dos viajantes por opções mais econômicas, além 
da mudança de perfil do visitante que evita o consumo de carboidratos e, como consequência, deve 
consumir menos massas, por exemplo. No quesito segurança, o estudo aponta o monitoramento aos 
participantes dos eventos, evitando imprevistos. Ainda, a participação virtual deve estar em alta: o aumento 
da taxa de participantes em eventos à distância e por meio das redes sociais são evidentes. A economia 
compartilhada também aparece no ranking do estudo, tendo destaque o app Spacebase, que traz a 
localização de espaços alternativos para eventos, com o intuito de manter a expansão do segmento. 
Com o objetivo de impulsionar o crescimento global, destaca-se a importância do face-to-face para que 
as organizações trabalhem de maneira mais próxima.

O aumento previsto de 5% a 6% na movimentação do turismo doméstico em 2017 tem como fator 
influenciador, além dos feriados prolongados do calendário, a qualidade das ofertas dos pacotes turísticos 
oferecidos. A Associação Brasileira de Agente de Viagens de São Paulo (ABAV-SP) estima que o turismo 
seja responsável pelo aumento de, no mínimo, R$9,1 bilhões para a economia nacional no ano.

Recente publicação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) estimou perda de R$10,5 bilhões para o comércio varejista por conta dos nove feriados 
prolongados presentes no calendário de 2017. Contudo, para Marcos Balsamão, presidente da ABAV-SP, 
é importante lembrar que a economia do turismo é responsável por um em cada onze empregos em 
âmbito global, portanto não faz sentido contrapor os setores de turismo e varejo, mas sim unir forças 
em prol da modernização das relações trabalhistas. Ele ainda ressalta que, na previsão de aumento entre 
5% e 6% na movimentação do turismo doméstico para este ano, os feriados prolongados exercem papel 
importante. 

Depois das críticas recebidas pelo seu posicionamento, a (Fecomercio-SP), por meio de seu presidente 
Abram Szajman, fez um novo comunicado em relação aos feriados. Szajman escreveu a Marcos Arbaitman, 
presidente do Grupo Maringá, lembrando que se trata de um estudo científico da entidade, com base em 
números, e não em opiniões. “É um trabalho técnico de grande responsabilidade pois se baseia em dados 
reais das vendas do varejo,  calçados no acompanhamento de conjuntura desenvolvido pela entidade 
desde 1970”, afirma.

Turismo em São Paulo

O Estado de São Paulo, com uma população que ultrapassa a 41,6 milhões de habitantes e detém 31% 
do PIB nacional, desponta como um dos Estados brasileiros mais visitados. Segundo o último estudo 
realizado pelo MTur em 2015, o Estado atraiu uma demanda de 2.248.81 visitantes estrangeiros.

O turismo é responsável por mais de 1,7 milhões de empregos e uma receita turística total da ordem de 
R$ 25,4 bilhões advinda de gastos diversos em hospedagem, alimentação, compras e lazer.

O Estado conta com mais de 5.000 meios de hospedagem, distribuídos entre 645 municípios, sendo que 
67 deles são considerados estâncias turísticas e 300 municípios com potencial turístico. Com mais de 40 
roteiros turísticos estabelecidos e entre os 10 municípios turísticos mais visitados, cinco estão no Estado 
de São Paulo - São Paulo capital, Praia Grande, Ubatuba, Caraguatatuba e Santos.

No setor aéreo também se revela um desempenho favorável, particularmente pelas 35 empresas que 
operam vôos diretos entre São Paulo e destinos internacionais. 
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INDICADORES DO TURISMO em São Paulo

Meios de Hospedagem em São Paulo

A base de dados do OTE é composta por registros obtidos por meio de pesquisa direta com os meios de 
hospedagem da cidade. Os dados aqui apresentados são resultado do desempenho de amostra de mais 
de 10 mil unidades habitacionais em hotéis e aproximadamente 2 mil leitos em hostels.

Nos índices referentes ao desempenho hoteleiro da cidade de São Paulo, dezembro apresentou aumento 
na taxa de ocupação (T.O.), fechando em 54,14%, sendo 6,3% superior ao registrado no mesmo mês de 
2015. A diária média (D.M.) apontou queda de 11,5% no mesmo comparativo, fechando dezembro em 
R$267,24.

A ocupação hoteleira em todo o ano de 2016 ficou em 61,5%, aumento de 0,1% em relação a 2015 
(61,4%). O número interrompe uma sequência de queda, que ocorre desde 2011, quando os hotéis da 
cidade registrou 69,3% para o ano.

De forma geral, este número pode ser considerado positivo, tendo em vista a crise econômica que o país 
atravessa, demonstrando uma grande força e resiliência do mercado de turismo de eventos e negócios 
em São Paulo, que representa cerca de 75% do movimento de turistas hospedados em flats e hotéis 
paulistanos. É importante destacar o mês de novembro de 2016, que teve uma quantidade superior de 
eventos nacionais e internacionais (Fórmula 1, Salão do Automóvel, congressos e shows), registrando 
ocupação de 70,1%, a maior dos últimos 15 meses.

As diárias médias praticadas pelos hotéis e flats de São Paulo fecharam o ano em R$ 295,10, 6,8% abaixo 
do registrado em 2015. Em 2014, as demandas relacionadas à Copa do Mundo elevaram as diárias médias 
ao valor mais alto registrado nos últimos dez anos (R$327,72). Entende-se que os valores mais baixos 
cobrados em 2016 foram determinantes para a manutenção das taxas de ocupação registradas no ano 
principalmente para atender as necessidades do segmento corporativo, garantindo que não houvesse 
cortes nas viagens para São Paulo.

Para os brasileiros, o estudo da Carlson Wagonlit Travel Meetings & Events divulgado em outubro de 
2016, mostra outras expectativas: as tarifas de hotéis podem diminuir em 2017 ainda em virtude da oferta 
aumentada por ocasião da Copa do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos 2016.

Em 2016, os hostels tiveram taxa de ocupação de 52,4% e diária média de R$ 53,08, 9,4% e 1,7% 
respectivamente acima do registrado em 2015.

Impulsionados pela Copa do Mundo 2014, mais de dez hostels foram inaugurados na cidade em 2014, 
elevando a oferta de estabelecimentos e deixando a ocupação média abaixo dos 50% em 2015. Nos anos 
seguintes, houve um movimento natural de acomodação de mercado, com diversos estabelecimentos 
fechando e elevando as taxas de ocupação dos remanescentes.

fonte:  ABAV, BC, FecomercioSP, MTur, ONU, OMT, Pires e Associação, WTTC, OMT e OTE, 2016

O que mais se propaga no Estado é o turismo de negócios, em suas diversas possibilidades (congressos, 
convenções, seminários, feiras industriais, viagens de representação, compras, etc.), não só na capital, 
mas em vários municípios do interior como Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Cerca de 
80% dos grandes eventos que acontecem no Brasil ocorrem no Estado de São Paulo.

O turismo de sol e praia é importante na atração dos fluxos turísticos, visto que das cinco cidades 
turísticas mais visitadas citadas anteriormente, quatro são destinos de praia. O litoral norte de São Paulo 
recebeu cerca de 2,5 milhões de turistas na temporada de fim de ano de 2016.  Apesar dos números, 
o Sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares (Sinhores) afirma que a expectativa de lotação é 
baixa. Informaram que a taxa de ocupação é uma das mais baixas já registradas, um reflexo do feriado no 
domingo, sem emenda, e da crise. “As pessoas não pegaram folga, então estão vindo e voltando. A crise 
também segurou a virada de ano no litoral”, explica Luiz Bischof, diretor do sindicato.

Unir a vocação natural para o turismo de negócios á infraestrutura de lazer, serviços e cultura é um 
caminho natural para principalmente à cidade de São Paulo.
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Transportes

Terminais Rodoviários

Um levantamento feito pela ClickBus, site de reserva de passagens rodoviárias, mostrou que nas rodovias 
brasileiras, o maior número de embarques em 2016 foi para as viagens de Réveillon, no dia 30 de dezembro. 
Comparado com dados de 2015, o estudo revela que os passageiros fizeram viagens com quase metade 
da distância média: o percurso diminuiu de 900km em 2015 para 500km em 2016. Em um ano de crise 
financeira como foi 2016, os passageiros escolheram por viagens mais curtas e consequentemente, menos 
onerosas. Os destinos mais comprados on-line para a data foram Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo 
Horizonte e Campinas.  Para as comemorações do final de ano em 2016, muitos turistas optaram por 
viajar de ônibus ao invés de avião. Ainda de acordo com a Clickbus, que apontou um aumento de 103% 
na venda de passagens rodoviárias em comparação com o mesmo período de 2015. O estudo que foi 
divulgado em janeiro, considerou o período de Natal e Ano Novo.

Os números fornecidos pela Socicam Terminais Rodoviários e Representações Ltda. evidenciam que o 
declínio foi verificado nos três terminais durante 2016, com redução de 1,2 milhões de passageiros e 
45 mil frequências rodoviárias a menos. Os números apresentados estão alinhados com relatórios de 
Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem (FGV/MTur), que demonstraram um aumento de 25% 
da preferência dos viajantes pela utilização de automóveis em seus deslocamentos nos últimos cinco 
meses de 2016. 

Os terminais rodoviários que atendem a cidade de São Paulo retrataram em dezembro de 2016, 6,9% de 
redução no número de chegadas de passageiros em relação ao mesmo mês de 2015. Nos últimos dez 
anos, mais de 172 milhões de passageiros desembarcaram nos terminais rodoviários paulistanos, em mais 
de 7,7 milhões de chegadas de ônibus, número que também seguiu com baixa em dezembro: -2,5% em 
relação a 2015 de acordo com os dados do OTE.

Segundo o MTur, o número de passageiros rodoviários esperado era o triplo em relação aos aéreos, 
chegando a 19 milhões contra seis milhões, respectivamente. O destino mais procurado pelos viajantes 
de ônibus durante as comemorações foi o Rio de Janeiro (confirmando o dado da ClickBus) e a cidade 
com maior número de partidas foi São Paulo.
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Aeroportos

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), aprovou novas regras para o transporte aéreo de passageiros, 
que irão entrar em vigor a partir de 14 de março de 2017. Entre as mudanças, ficou determinado que 
as companhias aéreas não terão mais de oferecer obrigatoriamente uma franquia de bagagens aos 
passageiros e que poderão cobrar pelo serviço relativo ao volume despachado. Entretanto o Plenário do 
Senado aprovou, por decisão unânime, um projeto que interrompe a decisão da ANAC de cobrar pelo 
despacho de bagagens, medida essa que ainda tramitará na Câmara dos Deputados.

Além do Brasil, os únicos países que ainda regulam a franquia de bagagem são a Rússia, Venezuela, 
México e China. E segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), é sempre favorável a 
medidas  que aproximem a regulação do Brasil aos padrões internacionais, facilitando a integração com 
o mercado global e oferecendo serviços de qualidade a preços justos.

Alguns dos principais aeroportos brasileiros estabeleceram reajustes nas taxas de embarque a partir do 
primeiro dia de 2017. No caso de embarques internacionais, além do reajuste, foi acrescido o valor de 
US$18, correspondente ao adicional do Fundo Nacional de Aviação Civil. 

Os dados do Relatório de Transporte Aéreo nos Jogos Olímpicos Rio 2016, publicado pela Anac, indicam 
que a demanda por transporte aéreo doméstico e internacional nos dois maiores aeroportos do Rio de 
Janeiro apresentou alta de 23,2% durante a realização do evento, em comparação ao mesmo período 
de 2015. Já a oferta de assentos registrou alta de 13,9%. Este aumento contribuiu de forma abrangente 
para frear uma queda maior nos números relacionados aos aeroportos de São Paulo, já que, segundo 
o relatório, os três principais aeroportos do estado foram responsáveis por movimentar 43,7% dos 
passageiros domésticos nos Jogos Olímpicos.

De acordo com a pesquisa Punctuality League 2016, da Official Aviation Guide (OAG), o GRU Airport 
(Aeroporto Internacional de São Paulo) foi considerado o segundo mais pontual do mundo, obtendo 
precisão no horário de 85,28% dos voos realizados no ano, ficando atrás apenas de Haneda (Tóquio/
Japão), que apresentou performance de 87,49%. 

Segundo os dados do OTE, entre 2015 e 2016 o número de passageiros caiu 1,9%, com cerca de 1,3 
milhões de passageiros à menos nos aeroportos que atendem a cidade de São Paulo. A movimentação de 
aeronaves também teve queda de 3,8%, com menos 23,4 mil chegadas e saídas dos aeroportos. Os dados 
de movimento dos aeroportos de Congonhas, Viracopos e Guarulhos são compilados mensalmente pelo 
OTE, com o apoio da Infraero e das administrações privadas dos terminais. A série histórica relacionada 
ao movimento dos locais demonstra que, nos últimos dez anos, mais de 569 milhões de passageiros já 
passaram pelos três aeroportos, em 5,9 milhões de chegadas de aeronaves.
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Arrecadação de Impostos (ISS)

O OTE, em parceria com a Secretaria Municipal de Finanças, monitora a arrecadação de Imposto 
Sobre Serviços (ISS) do grupo 13 - Turismo, Hospedagem, Eventos e Assemelhados, que representa um 
termômetro importante do setor tanto para a capital paulista, com os números relacionados ao turismo 
receptivo, quanto para o Brasil, já que engloba dados de agências de viagens do principal emissor de 
turistas do país.

O montante arrecadado com esse grupo em dezembro representou 2,3% do total no município, atingindo 
a cifra de R$ 23,4 milhões. Em comparação ao mesmo mês de 2015, o indicador apontou aumento de 
5,9%.

A arrecadação ISS com turismo na cidade de São Paulo fechou 2016 com aumento de 1% no montante 
em comparação com 2015. O valor corresponde a cerca de R$ 1.313.605 acrescentados na arrecadação, 
totalizando R$ 277.449.912,05 milhões em 2016.

Nos últimos dez anos, mais de R$ 2 bilhões foram arrecadados com serviços relacionados a viagens, 
turismo, eventos, hospedagem, organização de eventos, entre outros segmentos relacionados ao setor. 
Dentre os códigos de arrecadação do grupo 13 do ISS, as atividades de hospedagem e agenciamento 
detém grande participação. A hotelaria é responsável por cerca de 47% do valor arrecadado e as agências 
contribuem com 32% do montante, atingindo, portanto, 79% do total. O ambiente de estagnação das duas 
atividades na capital paulista impactaram diretamente na arrecadação, que até o ano de 2014 registrava 
médias de crescimento de até 7%, estabelecendo um crescimento modesto de 1% anual para os três 
últimos períodos.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - TURISMO (R$) 2016 variação / VARIATION2015

    DEZEMBRO   22.184.954 23.498.560 +5,9%

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - TURISMO (R$) 2016 variação / VARIATION2015

        ANO   273.537.153 277.444.912 +1,4%

Movimentação de Turistas  nas Centrais de Informação Turística (CITs)

As CITs recebem anualmente mais de 100 mil pessoas (turistas e moradores) em busca de orientações 
sobre a cidade de São Paulo, pontos de interesse, programação cultural, entre outras informações. 

O total de atendimentos realizados nas CITs da cidade de São Paulo em dezembro mostra-se negativo 
frente ao desempenho apresentado em 2015, com um montante 11,5% menor. O número de atendimentos 
à população local aumentou 13,7% o atendimento a turistas estrangeiros apresentou queda de 45,4% e 
para turistas nacionais teve retração de  1,4%. 

No ano, o total de atendimentos foi de 2,6% a menos em comparação a 2015. O número de atendimentos  
à população local aumentou 13,5%, enquanto o  atendimento a turistas estrangeiros mostrou queda de 
15,7% e turistas nacionais mostrou queda de 7,6%.

Entre 2014 e 2016, o número de atendimentos manteve-se em 107 mil anuais em média. Uma das 
categoria que teve maior evolução foi a de residentes, passando de 42 mil em 2014 para 43 mil em 2016. 
Este dado explica-se pelo maior interesse do paulistano na programação cultural de São Paulo, principal 
tipo de informação prestada a esse público.

Tanto o número de turistas nacionais como internacionais tiveram uma queda em relação aos anos 
anteriores. Um destaque interessante refere-se a quantidade de turistas internacionais atendidos em 
2014, que estiveram na cidade motivados pela realização da Copa do Mundo.

fonte:  Anac, Abear, Click Bus, Carlson Wagonlit Travel Meetings & Events, MTur, OAG, Socicam, SMF e OTE, 2016
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SETOR DE EVENTOS

De acordo com os dados do MTur, o número de eventos internacionais no Brasil cresceu 400% em 
dez anos, passando de 61 para 315 por ano. Atualmente, 54 cidades brasileiras sediam esses eventos, 
mostrando expansão de 154% em relação aos 22 municípios registrados há uma década. O mercado de 
eventos mostra crescimento médio de 14% ao ano no Brasil, com movimentação de recursos de R$ 209,2 
bilhões e um total de R$ 48,69 bilhões em impostos arrecadados. O setor gera em torno de 7,5 milhões 
de novos postos de trabalho diretos, indiretos e terceirizados.

São Paulo, a número 1 do Brasil no Ranking ICCA - International Congress and Convention Association - 
entidade internacional responsável pela administração do maior banco de dados de eventos ao redor do 
mundo. De acordo com a publicação do ranking anual de 2015, São Paulo ocupou 29ª posição mundial, 
com 78 eventos cadastrados, empatando com Vancouver e se posicionando à frente de destinos 
consolidados, como Rio de Janeiro, Toronto, Santiago e Nova Iorque. A capital paulista concentra 26,71% 
dos eventos internacionais realizados no Brasil e contribui para manter o país em destaque entre os 12 
principais destinos do mundo. O Brasil se encontra em 11° lugar com 292 eventos.

O setor de eventos na capital paulista é uma das principais molas propulsoras do segmento local de 
viagens e turismo. Segundo estudo da União Brasileira dos Promotores Feiras e Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (UBRAFE/ FIPE), realizado em 2013 o segmento de feiras de negócios, incluindo 
toda sua cadeia produtiva, chega a movimentar mais de R$ 16 bilhões por ano na cidade.

Eventos realizados em 2016 somados aos confirmados até 2020 podem representar um movimento 
de mais de R$ 150 milhões em receitas para a cidade, além de um fluxo acima de 210 mil participantes 
atraídos pelos próximos três anos. O estudo, realizado pelo São Paulo Convention & Visitors Bureau 
(SPC&VB), analisou o impacto gerado pelos eventos captados no turismo da cidade no período. Com 
eventos internacionais, visitantes de outros estados e países devem gerar uma receita de R$ 64 milhões 
para a cidade. Em eventos nacionais, os turistas devem impactar em R$ 88 milhões. Juntos, somam uma 
arrecadação de R$ 7,6 milhões somente em Imposto Sobre Serviço (ISS) em hospedagem, sem contar 
outros serviços incluídos no código de arrecadação de viagens, eventos e turismo, como organização de 
eventos e serviços de buffet.

Shows musicais também contribuíram para o movimento de turistas em São Paulo: foram mais de 70 
apresentações internacionais em 2016. De acordo com a Pesquisa de Demanda Turística Doméstica 
e Internacional de São Paulo, realizada pelo OTE em 2015, cerca de 3,9% dos turistas que visitam o 
município vêm para a cidade motivados por shows musicais e espetáculos. Um estudo sobre o mercado 
de shows no Brasil, realizado pela Eventbrite em outubro de 2016, mostra que alguns segmentos dessa 
indústria foram afetados pela forte crise. Entretanto, a pesquisa aponta que as pessoas querem ir mais 
a eventos relacionados à música: 90% dos entrevistados afirmou que pretende aumentar ou manter a 
frequência em eventos desse tipo nos próximos 12 meses. Os dados também relatam que os brasileiros 
foram em média a quatro grandes shows em 2016 e a expectativa é que esse número cresça em 2017.
fonte:  ICCA, Eventbrite, MTur, FIPE, SPCVB, UBRAFE e OTE, 2016

DESTINOS MAIS PROCURADOS
POR BRASILEIROS EM 2016

Em dezembro, algumas empresas e plataformas de buscas especializadas em viagens divulgaram os 
destinos mais procurados por brasileiros em 2016.

De acordo com pesquisa realizada pelo Clube de Turismo Bancorbrás, a cidade do Rio de Janeiro foi o 
principal destino dos brasileiros em 2016, seguido de São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Caldas Novas (GO) e 
Natal (RN). O estudo considerou o registro de viagens realizadas por cerca de 120 mil clientes do Clube 
de Turismo Bancorbrás de janeiro a novembro e também reservas confirmadas para dezembro de 2016. 
Orlando (Estados Unidos) foi o destino internacional mais visitado, seguido por Buenos Aires (Argentina), 
Santiago (Chile), Lisboa (Portugal) e Montevideo (Uruguai).

O site TripAdvisor coloca a cidade de São Paulo em quinto lugar entre as dez cidades mais visitadas do 
Brasil em 2016. Rio de Janeiro (RJ) foi a primeira colocada, seguida por Gramado (RJ), Jericoacoara (CE) 
e Ipojuca (PE). Além destas, a plataforma destaca Foz do Iguaçu (PR), Florianópolis (SC), Armação dos 
Búzios (RJ), Natal (RN) e Salvador (BA) no Top10.

O motor de buscas de viagens Kayak relacionou os destinos internacionais mais procurados por brasileiros 
em 2016: Miami (EUA), Nova York (EUA), Lisboa (POR), Orlando (EUA), Paris (FRA), Buenos Aires (ARG), Los 
Angeles (EUA), Santiago (CHI), Londres (ING) e Madri (ESP) foram os destinos pelos quais os usuários 
brasileiros mais buscaram informações.
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fonte: Airbnb, Clickbus, Clube de Turismo Bancobrás, Momondo,  SKyscanner, Trip Advisor e Kayak.

De acordo com pesquisa realizada pelo site Momondo buscador de passagens aéreas, a cidade do Rio 
de Janeiro foi o principal destino dos brasileiros em 2016, seguido de Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), 
Florianópolis (SC) e Salvador (BA). O levantamento analisou 13,2 bilhões de preços de voos que fazem 
parte das 100 rotas mais populares no buscador de reservas confirmadas para dezembro de 2016. Santiago 
(Chile) foi o destino internacional mais visitado, seguido por Buenos Aires (Argentina), Miami (Estados 
Unidos), Nova York (Estados Unidos) e Lisboa (Portugal).

Uma pesquisa realizada pelo site Skyscanner motor de busca de viagens, revelou os dez lugares mais 
buscados no Brasil até Julho de 2016. A cidade de São Paulo (SP) foi o principal destino dos brasileiros, 
seguido de Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Curitiba 
(PR), Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Campinas (SP). 

De acordo com o estudo da Clickbus, o destino mais procurado durante as comemorações de final de 
ano foi o Rio de Janeiro e a cidade com maior número de partidas foi São Paulo. O preço média dos 
tickets foi de 90 reais e alguns destinos podiam sair até 300% mais caros caso o viajante optasse pelo 
avião.

Segundo o Airbnb, site de hospedagem alternativa e criativa, revelou os destinos e locações mais procurados 
desde o seu lançamento em 2012. Na plataforma digital da empresa, a maior parte dos viajantes do país 
sai do Estado de São Paulo. A capital paulista é a segunda com mais opções de hospedagem, com pouco 
mais de 8.000 acomodações, perdendo apenas para o Rio, que tem mais de 25.000 anúncios no Airbnb 
atualmente. 

Entre os cinco destinos mais comuns, as praias paulistas aparecem três vezes. A lista é a seguinte, em 
ordem de popularidade: Rio de Janeiro (RJ), Ilhabela (SP), São Sebastião (SP), Florianópolis e Guarujá (SP).     
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CONSIDERAÇõES FINAIS

Fechando o ano de 2016 que foi importante para o turismo no Brasil, ganhamos visibilidade com as 
Olimpíadas e Paraolimpíadas no Rio de Janeiro, batemos recorde em turistas estrangeiros que foram 
alavancados com os jogos Olímpicos e Paraolímpicos, o aumento de turistas estrangeiros em relação a 
2015 foi de 4,8%. Com o aumento previsto do turismo doméstico em 5% a 6% as expectativas para 2017 
são agradáveis.

A perspectiva para 2017, do ponto de vista do mercado de investimentos, especialmente para a bolsa 
de valores, é construtiva. A inflação retornando à meta e cada vez mais ancorada deverá proporcionar 
um ciclo de corte de juros mais consistente e, por sua vez, terá um efeito positivo sobre as empresas 
e seus múltiplos, resultando em um alívio ao custo de dívida, impulsionado pela melhora do ambiente 
econômico, com o crescimento das receitas e resultados mais fortes do que os anos anteriores.

Com perspectivas um pouco mais positivas para 2017, promotoras de feiras já têm indícios de retomada do 
mercado. Para empresas do setor, a velocidade de venda de chão de eventos e a expectativa de visitantes 
se mostram melhores do que em 2016, quando o setor teve queda de 8% no número de expositores, 
segundo a Ubrafe.

De acordo com a pesquisa Mercado de Eventos no Brasil, cerca de 32% das empresas pretende elevar o 
orçamento para 2017, enquanto 38,8% deve manter o mesmo valor e 29% pretende reduzir. A pesquisa 
foi feita pela Revista Eventos com 127 empresas, sendo 62% delas multinacionais.

Os nove feriados prolongados previstos para 2017 são objeto de análise de diversas análises de entidades 
ligadas ao turismo:
- a Abav-SP prevê aumento de 5% a 6% na movimentação do turismo doméstico em 2017. O impacto 
econômico deste crescimento deve representar aumento de, no mínimo, R$ 9,1 bilhões para a economia 
nacional. As vendas de pacotes de verão para cidades do Brasil já representam 60%. Seguindo esse ritmo, 
as empresas do setor projetam um aumento de até 6% na comercialização de pacotes de férias e um 
movimento de aproximadamente R$ 220 milhões até o final deste ano.
 - o MTur acredita em uma movimentação da ordem de R$ 20 bilhões nos feriados prolongados (com 
exceção do Carnaval, Natal e Réveillon);
- para a FecomercioSP, o varejo brasileiro poderá amargar um prejuízo de até R$ 10,5 bilhões devido aos 
feriados nacionais, pontos facultativos e pontes. Para os segmentos de turismo, bares e restaurantes, 
ainda de acordo com a entidade, há otimismo, com incremento previsto no período de até 14% e 40%, 
respectivamente;
- para a Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Febha), o excesso de feriados prejudica o 
turismo, pois nos últimos dois anos a ocupação hoteleira nos feriados foi inferior ocupação normal que 
houve durante todo o ano (53%), visto que as viagens de negócios e eventos ficam prejudicadas nestas 
datas específicas.

O setor de viagens, turismo e eventos da capital paulista demonstrou, pelo segundo ano consecutivo, sua 
forte capacidade de resiliência, com números estabilizados, encerrando uma tendência de queda iniciada 
em 2011. Estatísticas de diversas atividades do mercado apontam para uma retomada nos investimentos, 
ainda que tímidos, mas focados na principal vocação da capital paulista: viagens de negócios e eventos, 
impulsionada pelo “bleisure” que é a mescla entre atividades profissionais e lazer e cultura no tempo livre.

O mercado aponta para mudanças de comportamento do viajante em 2016, evidenciado pelos números 
relacionados ao transporte: as quedas registradas nas viagens de ônibus e avião apontam para uma 
substituição de ambos os meios de transporte pelo veículo próprio. O relatório Sondagem do Consumidor 
- Intenção de Viagem (MTur/FGV) indica esta mudança, com um crescimento de utilização de carro (31,7% 
em janeiro para 36,8% em novembro) em contraponto à queda na opção por viagens de avião (50,8% em 
janeiro para 48,4% em novembro) e ônibus (11,9% em janeiro para 11,1% novembro). 

Esta alteração nos hábitos dos viajantes, consequência da desaceleração da economia e do desemprego, 
impacta diretamente na arrecadação de impostos sobre os serviços de turismo, já que há um aumento 
de turistas com motivações diversas (exceto negócios ou eventos) que organizam suas próprias viagens, 
hospedam-se em casas de parentes e amigos e com orçamentos para compras e entretenimento bem 
definidos/reduzidos. É importante ressaltar que o turismo emissivo também está incluso no grupo de 
arrecadação destes impostos e o crescimento de 1% ressalta a importância da cidade de São Paulo como 
principal mercado emissivo do turismo nacional.
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Uma atividade que já é fundamental para o setor na capital paulista e ganha força em 2017 é a de eventos 
corporativos. Pesquisa realizada pela Revista Eventos demonstra a confiança do empresário em retomar 
investimentos e um deles, sem dúvidas, é a participação em eventos e feiras de negócios. Levantamentos 
recentes do próprio OTE, realizados com mais de 40 promotores e organizadores de feiras e eventos, 
demonstram que entre 2014 e 2016 os eventos tiveram uma redução de cerca de 20% no número de 
expositores e em 15% no público participante. A intenção de investir de 25% a 49% mais do que em 2016 
praticamente dobrou entre os entrevistados, demandando mais dos espaços já existentes na cidade, 
aumentando a concorrência de forma positiva e trazendo de volta à cena uma das cadeias produtivas 
mais versáteis da cidade, não só com impactos diretos mas também indiretos bem expressivos.

Outro dado interessante e que aponta tendências importantes é o número relacionado aos atendimentos 
nas CITs. A tecnologia deixou o ato de se obter informações das mais diversas categorias muito mais 
prático e objetivo, onde o viajante precisa deslocar-se menos para isso. Os números coletados entre 2014 
e 2016 apontam para uma mudança de comportamento do turista e levantam a necessidade de novos 
estudos para inclusão de outros produtos e serviços nas centrais.

Para 2017, estima-se que o setor turístico paulistano terá uma oportunidade de crescimento, baseando 
seus esforços no tripé viagens de negócios, eventos e turismo cultural, pois novamente espera-se um 
calendário recheado de eventos. Tal qual em anos anteriores, o Rock In Rio, que acontece em setembro, 
traz dezenas de artistas internacionais para o Brasil que aproveitam para excursionar em outra cidades, 
incluindo São Paulo. Esta é uma grande oportunidade para meios de hospedagem, receptivos, bares e 
casas noturnas elaborarem produtos específicos para turistas que passam, em média, duas noites na 
cidade, segundo pesquisa de demanda realizada pelo OTE.

O OTE também ressalta a importância do turismo regional e local, seguindo as tendências para 2017. Mais 
de 65% do movimento turístico de São Paulo é representado pelo próprio estado, independentemente 
da motivação. Um turismo regional sólido, com foco na experiência, transforma turistas eventuais em 
constantes consumidores do destino São Paulo.

Tendências 2017

1. Busca por viagens a lugares próximos, assim como a valorização do regional;

2. Compartilhamento: promove a vivência no destino e o turista experimenta a cultura local com mais 
facilidade;

3. Experiência: a procura por viver o destino e não só visitá-lo;

4. Investimento na promoção e marketing de destinos;

5. Praticidade: Wi-Fi, pouco mobiliário, possibilidade de pagar somente por serviços solicitados e ambiente 
de busca, procura e reservas 100% mobile friendly

6. Tecnologia: lojas-conceito com realidade virtual e priorização de sites e aplicativos que funcionem 
primeiro em dispositivos móveis (mobile first);

7. Bleisure travel: uma mistura de business com leisure, ou seja, viagens de trabalho associadas a lazer.

O Observatório também ressalta a importância do turismo regional e local, seguindo as tendências para 
2017. Mais de 65% do movimento turístico de São Paulo é representado pelo próprio estado, independente 
da motivação. Um turismo regional sólido, com foco na experiência, transforma turistas eventuais em 
constantes consumidores do destino São Paulo.

Por fim, é o momento da união das entidades associativistas do setor de viagens, turismo e evento 
mostrarem sua força e trazerem soluções criativas para impulsionar o mercado. Uma das forma de 
analisar o mercado de forma precisa, entender os hábitos dos viajantes e conhecer as oportunidades para 
este novo ciclo é a pesquisa. O monitoramento do setor de viagens, turismo e eventos precisa ganhar 
força para que novos caminhos sejam traçados de forma objetiva e para quê São Paulo volte a crescer, 
tornando-se o maior destino turístico da América Latina.

O OTE continuará monitorando o desempenho do mercado turístico, realizando análises setoriais e 
acompanhando as tendências para os próximos meses. Veja mais em www.observatoriodoturismo.com.br 
e cadastre-se para receber nossos estudos.

fonte:  Abav, FecomercioSP, Febha, FGV, MTur, Mercado de Eventos do Brasil, Revista Eventos, Ubrafe e OTE, 2016
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