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Núcleo de pesquisa e inteligência de mercado da SPTuris, o 
Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo 
(OTE) apresenta a 19ª edição do relatório da Central de 
Monitoramento do Turismo Paulistano.

Principal evento de estudo no mês de fevereiro, o Carnaval 
Paulistano 2016 trouxe resultados positivos para a Cidade de 
São Paulo. O Observatório realizou entrevistas com foliões que 
aproveitaram tanto no Sambódromo do Anhembi, como nos 
blocos do carnaval de rua.

Tanto a ocupação nos hotéis como nos hostels tiveram 
aumento. O término do período de Carnaval e início do 
calendário dos eventos e feiras de negócios, que aconteceram 
mais cedo este ano, provavelmente influenciaram nos índices 
positivos.

Os dados-base para a produção deste documento consistem 
das pesquisas do Observatório de Turismo e Eventos, além 
de informações fornecidas por fontes oficiais e obtidas em 
relatórios setoriais que tratam de cada tópico abordado.

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

PRINCIPAIS RESULTADOS/ FEVEREIRO DE 2016
MAIN RESULTS/ FEBRUARy 2016 

COMPARATIVO: FEVEREIRO 2015/2016
COMPARISON: FEBRUARy 2015/2016

57,32%: hotel occupancy

45,19%: hostel occupancy

313 BRL: hotel average daily rate

23 million BRL: tax collecting on February/2016

51 BRL: hostel average daily rate

TAX OVER TOURISM SERVICES

people assisted

brazilian tourists

TOURIST INFORMATION CENTERS

passengers on Tietê, Barra Funda and Jabaquara bus terminals

foreign tourists

Research center and SPTuris market intelligence, the Centre for 
Tourism and Events of the City of São Paulo (OTE) presents the 
19th edition of the Monitoring Center report Paulistano Tourism.

Main study event in February, the Carnival Paulistano 2016 
brought positive results for the city of São Paulo. The 
Observatory conducted interviews with revelers who took both 
the Anhembi Sambadrome, as the street carnival blocks.

Both the occupancy in hotels and in hostels had increased. The 
end of the period of Carnival and the beginning of the event 
and trade fair calendar, which happened earlier this year, also 
probably influenced the positive indexes.

The data base for the production of this document consist of 
the Centre’s research Tourism and Events, as well as information 
provided by official sources and obtained industry reports that 
address each topic addressed.

Full reports of the indicators mentioned here are available on 
our website: www.observatoriodoturismo.com.br

Quer conhecer os estudos do Observatório?
Acesse o nosso site: www.observatoriodoturismo.com.br
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MEIOS DE HOSPEDAGEM DE SÃO PAULO
SÃO PAULO’S ACCOMODATION FACILITIES

De acordo com o levantamento mensal realizado pelo OTE, a 
taxa de ocupação nos hotéis paulistanos em fevereiro de 2016 
teve um aumento de 8,9% em relação ao mesmo mês de 2015. 
Já as diárias médias tiveram uma retração de 3,9% se utilizado 
o mesmo período.

Os hostels tiveram taxa de ocupação de 45,19% e diária média 
em R$51,61. Os dados representaram um aumento de 16,8% e 
queda de 4,7%, respectivamente, se comparados aos valores 
do mesmo mês de 2015.

Com a Copa do mundo Brasil 2014 os hostels passaram a 
se multiplicar rapidamente. Hoje, com um maior ajuste de 
mercado e maior profissionalismo na aérea, os hostels voltaram 
a demonstrar certo otimismo na cidade e encaram o momento 
como único. Com o objetivo de se consolidar no mercado 
corporativo em São Paulo, alguns hostels se associaram ao São 
Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB).

Fevereiro, mês do Carnaval, superou as expectativas dos foliões 
que resolveram ficar na capital e dos turistas que apostaram 
no sucesso do evento. O Carnaval, marcado principalmente 
pelos blocos de rua, teve boa repercussão, o que pode ter 
influenciado na variação positiva da ocupação dos hotéis e 
hostels. 

According to the monthly survey conducted by OTE, the 
occupancy rate in hotels in São Paulo February 2016 increased 
by 8.9% over the same month in 2015. The averages daily had a 
reduction of 3.9% is used the same period.

The hostels were occupying 45.19% and average daily rate at R $ 
51.61. The data represented an increase of 16.8% and down 4.7% 
respectively, compared to the figures of the same month 2015.

With the Brazil 2014 World Cup hostels began to multiply 
rapidly. Today, with increased market adjustment and increased 
professionalism in the air, the hostels returned to show some 
optimism in the city and face the moment as unique. In order 
to consolidate the corporate market in São Paulo, some hostels 
have joined the São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB).

February, the month of Carnival, exceeded the expectations of 
revelers who decided to stay in the capital and tourists who bet on 
the success of the event. Carnival, marked mainly by street blocks, 
had good effect, which may have influenced the positive variation 
of occupancy of hotels and hostels.

2015

38,70%
R$ 5445,19%

R$ 51

2015 2016

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

52,65%

R$ 32657,32%
R$313

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

FEVEREIRO
FEBRUARY

HOTéIS - TAXA DE OCUPAçÃO E DIÁRIA MéDIA
HOTELS - OCCUPATION RATES AND DAILy AVERAGE RATES

HOSTELS - TAXA DE OCUPAçÃO E DIÁRIA MéDIA
HOSTELS - OCCUPATION RATES AND DAILy AVERAGE RATES

FEVEREIRO
FEBRUARY

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

fonte:  OTE e SPCVB, 2016
source: OTE and SPCVB, 2016

45,19%
R$ 51
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TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

57,32% R$ 313

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

TAXA DE OCUPAÇÃO
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49,04%
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IMPOSTO SOBRE SERVIçOS EM TURISMO (ISS) - CIDADE DE SÃO PAULO
TAX OVER TOURISM SERVICES - CITy OF SAO PAULO

IMPOSTO SOBRE SERVIçOS - TURISMO (R$)
TAX OVER TOURISM SERVICES (BRL)

2016 variação / VARIATION

        FEVEREIRO / FEBRUARY 21.762.208 23.096.063 +6,1%

2015

fonte: Secretaria Municipal de Finanças e OTE, 2016
source: Secretaria Municipal de Finanças and OTE, 2016

variação / VARIATION

        COMPARATIVO JANEIRO/FEVEREIRO 2016
       COMPARISON JANUARY/FEBRUARY 2016

  24.671.309 23.096.063 -6,4%

JaNEiro FEvErEiro

Conforme dados obtidos junto à Secretaria Municipal de 
Finanças (SMF), o valor arrecadado em Imposto Sobre Serviços 
(ISS) no grupo de turismo em janeiro de 2016 representou um 
montante de R$ 23 milhões, um acréscimo de 6,1% relacionado 
ao mesmo período de 2015. 

Em fevereiro o ISS foi impulsionado pelo melhor desempenho 
nos meios de hospedagem da capital, com aumento nas taxas 
de ocupação nos hotéis e hostels. Outro fator que influenciou 
o aumento do índice foi o Carnaval, com milhares de pessoas 
vindo para São Paulo ou paulistanos fechando pacotes para 
outros locais.

According to data obtained from the Municipal Finance (SMF), 
the amount collected in Service Tax (ISS) from the tour group 
in January 2016 represented an amount of R $ 23 million, an 
increase of 6.1% related to the same period 2015.

In February the ISS was driven by better performance in the 
lodging facilities of the capital, an increase in occupancy rates in 
hotels and hostels. Another factor that influenced the increase in 
the index was the Carnival, with thousands of people coming to 
São Paulo São Paulo or closing packages to other locations.

Vale do Anhangabaú
Foto/photo: José Cordeiro, SPTuris/2013
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TRANSPORTES
TRANSPORTATION

Em fevereiro, o número de desembarques de passageiros dos 
três terminais rodoviários que atendem à cidade de São Paulo 
(Tietê, Barra Funda e Jabaquara) apresentou retração (-4,5%) 
quando comparado ao mesmo período de 2015. As chegadas 
de ônibus também caíram, revelando queda de 5,2% em 
relação a fevereiro do ano passado.

No desempenho por terminal, na contramão do desempenho 
geral, Jabaquara segue com aumento, tanto na chegada de 
passageiros, quanto de ônibus, contabilizando cerca de 3,2 mil 
passageiros extras. 

O Terminal da Barra Funda foi o que apresentou maior impacto 
no desempenho geral, com uma redução de 13,5% no número 
passageiros desembarcados resultando na evasão de cerca de 
44 mil passageiros.

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - FEVEREIRO 
BUS TERMINALS MOVEMENT - FEBRUARy

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

2015 2016

53.707
56.6991.337.940

1.277.911

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS

FEVEREIRO
FEBRUARY

FEVEREIRO
FEBRUARY

In February, the number of passenger landings of the three 
bus terminals that serve the city of São Paulo (Tiete, Barra 
Funda and Jabaquara) had a decrease (-4.5%) compared to the 
same period of 2015. The bus arrivals also They fell, revealing 
decrease of 5.2% compared to February last year.

Performance by terminal, against the overall performance, 
Jabalpur follows an increase in both passenger arrival, the bus, 
accounting for about 3.2 thousand additional passengers.

Terminal Barra Funda showed the greatest impact on 
overall performance, with a 13.5% reduction in the number 
disembarking resulting in the avoidance of about 44,000 
passengers.

fonte: Socicam e OTE, 2016
source: Socicam and OTE, 2016

1.277.911

1.632.684

53.707
63.250

Janeiro/16 Fevereiro/16

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - COMPARATIVO JANEIRO/FEVEREIRO 2016
BUS TERMINALS MOVEMENT - COMPARISON JANUARy/FEBRUARy 2016

Janeiro/16 Janeiro/16Fevereiro/16 Fevereiro/16



5

CENTRAIS DE INFORMAçÃO TURÍSTICA
TOURIST INFORMATION CENTERS

ATENDIMENTOS REALIZADOS - COMPARATIVO FEVEREIRO 2015/2016
PEOPLE ASSISTED - COMPARISON FEBRUARY 2015/ 2016

Turistas Estrangeiros / Foreign Tourists 3.988 3.420 -14,2

Turistas Domésticos / Domestic Tourists 3.020 2.168 -28,2

População de São Paulo / Sao Paulo residents 4.064 3.691 -9,2

TOTAL DE ATENDIMENTOS / TOTAL ASSISTANCES 11.072 9.279 -16,2

VARIAÇÃO / 
VARIATION2015

PRINCIPAIS EMISSORES DE TURISTAS - ACUMULADO 2016
MAIN ORIGIN OF TOURISTS - ACCUMULATED 2016

INTERNACIONAIS BRASILEIROS PAULISTAS

1 argentina / Argentina São Paulo (SP) Campinas

2 Chile / Chile rio de Janeiro (rJ) São José dos Campos

3 França / France Minas Gerais (MG) ribeirão Preto

4 alemanha / Germany rio Grande do Sul (rS) Santo andré

5 Colômbia / Colombia Paraná (Pr) Guarulhos

fonte: OTE, 2016
source: OTE,2016

FEVEREIRO
FEBRUARY

ATENDIMENTOS REALIZADOS - COMPARATIVO JANEIRO/FEVEREIRO 2016
PEOPLE ASSISTED - COMPARISON JANUARY/FEBRUARY 2016

Turistas Estrangeiros / Foreign Tourists 3.622 3.420 -5,6

Turistas Domésticos / Domestic Tourists 3.382 2.168 -35,9

População de São Paulo / Sao Paulo residents 4.923 3.691 -25

TOTAL DE ATENDIMENTOS / TOTAL ASSISTANCES 11.927 9.279 -22,2

VARIAÇÃO / 
VARIATION

JAN FEV/FEB

As Centrais de Informação Turística (CITs) tiveram uma variação 
negativa de 16,2% no total de atendimentos realizados durante 
o mês de fevereiro, em comparação com o mesmo período 
do ano anterior. O número de atendimentos à população local 
caiu 9,2%, e o atendimento a turistas estrangeiros apresentou 
uma queda de 14,2%.

Os tipos de informação mais solicitadas pelos turistas e 
moradores que buscaram dicas sobre a cidade nas CITs foram 
referentes a transporte (20,6%), localização (20%), arte e cultura 
(16%) e serviços (13,5%). 

Na lista dos principais emissores de turistas para a cidade no 
mês de fevereiro 2016, lideraram entre os turistas internacionais, 
brasileiros e paulistas, respectivamente, Argentina, São Paulo e 
Campinas. 

A maioria das pessoas procurou os serviços das CITs no período 
do Carnaval (06 a 09 de fevereiro). Além disto, nos dias 24 e 27 
deste mesmo mês a cidade recebeu shows da banda inglesa 
Rolling Stones, e esta segunda data (27) foi o dia com maior 
número de atendimentos a turistas estrangeiros e nacionais.

The Tourist Information Centers (CITs) had a negative variation 
of 16.2% in total of visits during the month of February, 
compared to the same period last year. The number of visits 
to the local population fell 9.2%, and the assistance to foreign 
tourists fell by 14.2%.

The types of information most requested by tourists and locals 
who sought advice on the city in CITs were related to transport 
(20.6%), location (20%), art and culture (16%) and services 
(13.5%) .

In the list of top emitters of tourists to the city in February 
2016 led among international tourists, Brazilian and São Paulo, 
respectively, Argentina, Sao Paulo and Campinas.

Most people sought the services of CITs in the Carnival period 
(06 to 09 February). In addition, on 24 and 27 of this month the 
city received shows the British band the Rolling Stones, and the 
second date (27) was the day with the highest number of visits 
to foreign and domestic tourists.

2016
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CONSIDERAçÕES FINAIS
FINAL CONSIDERATION

Grandes eventos movimentaram a cidade neste mês. Além do 
Carnaval, que trouxe resultados muito relevantes para a atividade 
turística na capital, considerando o desfile das escolas de samba 
de São Paulo e o Carnaval de Rua - que ganhou mais adeptos este 
ano -, a cidade também recebeu duas apresentações dos Rolling 
Stones, movimentando o segmento de lazer e entretenimento. O 
retorno do calendário de feiras e eventos de negócios também 
impactou positivamente no cenário turístico paulistano.

De acordo com os dados do Ministério do Turismo (MTur), durante 
o período do Carnaval o número de turistas estrangeiros foi recorde 
no Brasil, de acordo com associações hoteleiras. Ao todo, os hotéis 
dos principais destinos chegaram a 80% de taxa de ocupação, com 
o aumento dos visitantes de fora do país.

Com isso, o mês de fevereiro trouxe boas notícias para os índices 
de ocupação hoteleira, com a taxa de ocupação revelando 
progressão, apesar de leve queda nas diárias médias frente ao 
mesmo mês de 2015. O segmento dos hostels tende a buscar 
consolidação no mercado, visto que, com o pós-Copa do Mundo, 
muitos estabelecimentos foram afetados e encerraram as atividades 
por conta da alta concorrência. Com uma maior maturidade 
e profissionalização do segmento, os empresários passaram a 
buscar novas parcerias com o trade e conquistar também parte do 
público corporativo. O ISS com o turismo também acompanhou 
o desempenho dos meios de hospedagem e obteve acréscimo 
superior a 6% no montante arrecadado.

O relatório da pesquisa Sondagem do Consumidor - Intenção de 
Viagem, do MTur, mostra que, dentre as assinalações positivas de 
viagens houve uma queda de 5 pontos percentuais em relação a 
2015, registrando 18,7% frente a 77,9% de assinalações negativas. 
Evidenciando os efeitos da crise econômica aliada a altas 
demissões iniciadas em 2015, o cenário nacional tem sido afetado 
pelas decisões de consumo de viagens do brasileiro. 

Os dados da Central do mês de março contarão com os impactos 
da 5° edição do festival Lollapalooza, realizado nos dias 12 e 13 
no Autódromo de Interlagos. Somente no ano passado, 52% do 
público era composto por visitantes da cidade, contribuindo para 
um fluxo de R$ 93 milhões em movimentação econômica com 
gastos na cidade em hospedagem, alimentação, lazer e outros.

Acompanhe os estudos do OTE e continue a monitorar o mercado 
turístico em nosso site: www.observatoriodoturismo.com.br

Major events moved the city this month. Besides the Carnival, 
which brought very relevant results for tourism in the capital, 
considering the parade of samba schools in São Paulo and the 
Street Carnival - which won more supporters this year - the 
city also received two performances by the Rolling Stones, 
moving the leisure segment and entertainment. The fairs and 
business events calendar return also impacted positively in the 
São Paulo tourist scene.

According to the Ministry of Tourism (Tourism Ministry) during 
the Carnival period the number of foreign tourists was a record 
in Brazil, according to hotel associations. In all, the hotels of 
the top destinations reached 80% occupancy rate, with the 
increase in visitors from abroad.

Thus, the month of February brought good news for 
hotel occupancy rates, with the occupancy rate showing 
progression, despite a slight drop in the daily average over 
the same month of 2015. The segment of hostels tend to 
seek consolidation in the market, since, with the World Cup 
after many establishments were affected and closed the 
activities due to the high competition. With a more mature 
and professional segment, entrepreneurs began to seek new 
partnerships with the trade and also win part of the corporate 
audience. The ISS with tourism also followed the performance 
of the lodging facilities and obtained more than 6% increase in 
the amount collected.

The research report Consumer Survey - Travel Intent, the 
Tourism Ministry, shows that among the positive assinalações 
travel fell by 5 percentage points compared to 2015, up 18.7% 
compared to 77.9% negative assinalações . Showing the effects 
of the economic crisis combined with high job cuts initiated in 
2015, the national scene has been affected by Brazilian travel 
consumer decisions.

The March month Center data will have the impact of the 
5th edition of the Lollapalooza festival, held on 12 and 13 in 
Interlagos Circuit. Last year alone, 52% of the audience was 
composed of city visitors, contributing to a flow of R $ 93 
million in economic drive spending in the city in lodging, food, 
entertainment and others.

Follow the studies of OTE and continue to monitor the tourist 
market on our site: www.observatoriodoturismo.com.br



7

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 Raquel Azevedo

aprendiz / Apprentice: Emilly dos Santos

av. olavo Fontoura, 1209 - Portão 35 - anhembi - Santana - São Paulo - SP - 02012-021

Tel.: (+55 11) 2226-0626/0623 - pesquisa@spturis.com

www.observatoriodoturismo.com.br

Visite/ Visit:

www.spturis.com

www.cidadedesaopaulo.com

www.facebook.com/observatoriodeturismoeeventos


