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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 18ª edição do relatório da Central de 
Monitoramento do Turismo Paulistano.

Esta edição traz informações relevantes sobre o primeiro mês 
de 2016 para o desempenho do setor turístico na cidade de São 
Paulo. Monitorando as expectativas e tendências de mercado 
para o turismo paulistano em 2016.
 
Os relatórios completos dos indicadores mencionados estão 
disponíveis em nosso site: www.observatoriodoturismo.com.
br
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PRINCIPAIS RESULTADOS/ JANEIRO DE 2016
MAIN RESULTS/ JANUARy 2016 

COMPARATIVO: JANUARY 2015/2016
COMPARISON: JANUARy 2015/2016

49,04%: hotel occupancy

53,79%: hostel occupancy

296 BRL: hotel average daily rate

24 million BRL: tax collecting on january/2016

50 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 18th edition of the Monitoring Center report Paulistano 
Tourism. 

This edition brings relevant information about the first month 
of 2016 to the performance of the tourism sector in the city of 
São Paulo. Monitoring expectations and market trends for the 
Sao Paulo tourism in 2016. 

The full reports of the indicators mentioned 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 da capital no mês de janeiro de 
2016 apresentou queda de 2,6% em relação ao mesmo mês 
de 2015. Já a diária média aumentou 2,5% no mesmo período.

Segundo as redes hotelerias consultadas no levantamento, 
janeiro é mês de baixa temporada para o turismo de negócios, 
o que fica evidente na redução do número de eventos na 
cidade, que, por sua vez, impacta diretamente na ocupação 
dos hotéis.

Analisando a série histórica da taxa de ocupação hoteleira aos 
finais de semana, pode-se perceber que este indicador tende a 
aumentar gradativamente, em consequência ao investimento 
dos estabelecimentos em promoções, redução no valor da 
tarifa oferecida pelos portais de reservas on-line, exploração 
do segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferneces and 
Events), shows e eventos sediados na capital.

Por sua vez, em janeiro a diária média aos finais de semana 
nos hotéis foi a menor nos últimos quatro anos, intensificada 
a disputa entre os estabelecimentos da mesma zona hoteleira 
pela tarifa mais acessível da região a fim de aumentar sua 
demanda nos finais de semana.

Os hostels registraram em janeiro taxa de ocupação de 
53,79% e diária média em R$ 50,23. Os dados representaram 
aumento de 4,0% e queda de 10,3% nos respectivos índices, 
se comparados aos valores do mesmo período de 2015. O pré 
carnaval, marcado pelos blocos de rua, trouxe bons frutos, o 
que influenciou na variação positiva da ocupação dos hostels.

Nos anos de 2013 e 2014, a procura por hospedagens 
alternativas ocasionou no aumento expressivo da quantidade 
de hostels da cidade, o que distribuiu a ocupação total nos 
equipamentos  Desta forma, por falta de demanda, preparo e 
estruturação dos serviços, uma parte destes estabelecimentos 
encerrou seus serviços. Com o corte na oferta, os hóspedes se 
concentraram nos hostels remanescentes e o menor número 
de leitos disponíveis resultou em um melhor aproveitamento 
das unidades habitacionais, impulsionando a taxa de ocupação 
destes equipamentos em São Paulo.

According to the monthly survey conducted by LOT, the 
occupancy rate in hotels in the capital in January 2016 fell by 2.6% 
compared to the same month of 2015. Since the daily average 
increased 2.5% in the same period.

According to hotelerias networks consulted in the survey, January 
is the month of low season for business travel, which is evident in 
the reduction of the number of events in the city, which, in turn, 
has a direct impact on hotel occupancy.

Analyzing historical series of hotel occupancy rate on weekends, 
one can see that this indicator tends to increase gradually due 
to the investment of establishments in promotions, reduction in 
tariff value offered by online booking portals, exploration MICE 
segment (Meetings, Incentives, Conferences and events), shows 
and events based in the capital.

In turn, in January the average daily on weekends in hotels was 
the lowest in four years, intensified the dispute between the 
establishments of the same hotel area with the most affordable 
rate in the region in order to increase their demand on weekends.

The hostels recorded in January load factor of 53.79% and daily 
average of R $ 50.23. The data represented an increase of 4.0% 
and a decrease of 10.3% in the respective indexes, compared to 
the figures of the same period of 2015. The pre carnival, marked 
by street blocks, brought good results, which influenced the 
positive change the occupation of the hostels.

During the years 2013 and 2014, the demand for alternative 
accommodation resulted in significant increase in the number 
of hostels in the city, which distributed the total load on the 
equipment this way, for lack of demand, preparation and 
structuring of services, some of these establishments closed 
their services. With the cut in the offer, guests focused on the 
remaining hostels and the lowest number of beds available has 
resulted in a better use of housing units, boosting the occupancy 
rate of equipment in São Paulo.

2015

51,71%
R$ 5653,79%

R$ 50

2015 2016

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

50,38%
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DIÁRIA MÉDIA
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source: OTE, 2016
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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

        JANEIRO / JANUARY 23.539.066 24.671.309 +4,8%

2015

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

variação / VARIATION

        COMPARATIVO DEZEMBRO 2015/JANEIRO 2016
       COMPARISON DECEMBER 2015/JANUARY 2016

  22.184.954 24.671.309 +11,2%

DEZEMBro JaNEiro

Conforme dados obtidos junto à Secretaria Municipal de 
Finanças, o valor arrecadado em Imposto Sobre Serviços 
(ISS) no grupo de turismo em janeiro de 2016 representou 
um montante de R$ 24,7 milhões, um acréscimo de 4,8% 
relacionado ao mesmo período de 2015. 

O mês de janeiro é marcado pelas férias e pela alta procura dos 
paulistanos por viagens com destino ao Norte e ao Nordeste 
do país, regiões fortemente atrativas pelo turismo de sol e 
praia. Os preços de pacotes e passagens aéreas para destinos 
de lazer subiram 13% em relação à dezembro de 2015. Este 
aumento de preços somado ao aumento de procura, impacta 
diretamente no acréscimo da arrecadação de ISS.

According to data obtained from the Municipal Bureau of Finance, 
the amount collected in Service Tax (ISS) from the tour group 
in January 2016 represented an amount of R $ 24.7 million, an 
increase of 4.8% related to the same period 2015.

The month of January is marked by holidays and the high demand 
for São Paulo by journeys to the North and Northeast of the 
country, strongly attractive regions by the sun and beach tourism. 
Package prices and air tickets to leisure destinations were up 13% 
compared to December 2015. This price increase coupled with 
the increased demand, direct impact on the ISS Levy increase.
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TRANSPORTES
TRANSPORTATION

Os desembarques de passageiros dos três terminais rodoviários 
que atendem à cidade de São Paulo (Tietê, Barra Funda e 
Jabaquara) apresentaram variação negativa de -9,4% em 
janeiro de 2016, comparado ao mesmo período de 2015. As 
chegadas de ônibus também caíram, -9,8% para o mês.

No primeiro mês do ano, 1.632.684 passageiros desembarcaram 
nas três estações rodoviárias paulistanas (Tietê, Barra Funda e 
Jabaquara). Este foi menor desempenho registrado na série 
histórica do mês de janeiro desde 2005. Comparado ao mesmo 
período de 2015, o desembarque nas rodoviárias apresentou 
variação negativa de 9,4% em janeiro, a menor em 12 anos.

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - JANEIRO 
BUS TERMINALS MOVEMENT - JANUARy

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS 2015 2016

63.250
70.155

1.802.116

1.632.684

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS

JANEIRO
JANUARY

JANEIRO
JANUARY

Passenger landings of the three bus terminals that serve the 
city of São Paulo (Tiete, Barra Funda and Jabalpur) showed 
negative growth of -9.4% in January 2016 compared to the 
same period of 2015. The bus arrivals also fell , -9.8% for the 
month.

In the first month of the year, 1,632,684 passengers 
disembarked in the three São Paulo bus stations (Tietê, Barra 
Funda and Jabalpur). This was lower performance recorded in 
the historical series of January since 2005. Compared to the 
same period in 2015, landing in the road presented a negative 
variation of 9.4% in January, the lowest in 12 years.

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

1.632.684
1.515.863

63.250
60.230

Dezembro/15 Janeiro/16

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - COMPARATIVO DEzEMBRO 2015/JANEIRO 2016
BUS TERMINALS MOVEMENT - COMPARISON DECEMBER 2015/JANUARy 2016
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CENTRAIS DE INFORMAçãO TURÍSTICA
TOURIST INFORMATION CENTERS

ATENDIMENTOS REALIzADOS - COMPARATIVO JANEIRO 2015/2016
PEOPLE ASSISTED - COMPARISON JANUARY 2015/ 2016

Turistas Estrangeiros / Foreign Tourists 3.324 3.622 +9

Turistas Domésticos / Domestic Tourists 3.973 3.382 -14,9

População de São Paulo / Sao Paulo residents 4.691 4.923 +4,9

TOTAL DE ATENDIMENTOS / TOTAL ASSISTANCES 11.988 11.927 -0,5

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) Guarulhos

3 França / France Minas Gerais (MG) São José dos Campos

4 Colômbia / Colombia rio Grande do Sul (rS) Santo andré

5 alemanha / Germany Paraná (Pr) ribeirão Preto

fonte: OTE, 2016
source: OTE,2016

JANEIRO
JANUARY

ATENDIMENTOS REALIzADOS - COMPARATIVO DEzEMBRO 2015/JANEIRO 2016
PEOPLE ASSISTED - COMPARISON DECEMBER 2015/JANUARY 2016

Turistas Estrangeiros / Foreign Tourists 3.402 3.622 +6,5

Turistas Domésticos / Domestic Tourists 3.163 3.382 +6,9

População de São Paulo / Sao Paulo residents 3.321 4.923 +48,2

TOTAL DE ATENDIMENTOS / TOTAL ASSISTANCES 9.886 11.927 +20,6

VARIAÇÃO / 
VARIATION

DEZ/DEC 
2015

JAN
2016

As Centrais de Informação Turística (CITs) tiveram uma variação 
negativa de 0,5% no total de atendimentos realizados durante 
o mês de janeiro em comparação com o mesmo período do 
ano passado. Os atendimentos à população local aumentaram 
4,9%, enquanto o atendimento a turistas estrangeiros aumentou 
9%, o maior número desde 2011.

As informações mais solicitadas pelas pessoas atendidas nas 
CITs referiram-se a transporte (19,9%), localização (18,9%), arte 
e cultura (16,8%), serviços em geral (12,5%) e lazer e esporte 
(8,0%).

O fluxo de turistas argentinos que ingressam no Brasil pelas 
fronteiras terrestres aumentou 35% neste ano em relação à 
temporada 2014/2015, segundo a Polícia Rodoviária Federal do 
Rio Grande do Sul (PRF/RS). De acordo com o órgão, apenas 
nos primeiros dias de janeiro de 2016 entraram no país 40 mil 
visitantes argentinos. Estes, juntamente aos turistas paulistas e 
campineiros tiveram destaque no ranking de atendimentos nas 
Centrais em janeiro.

The Tourist Information Centers (CITs) had a negative variation 
of 0.5% in total of visits during the month of January compared 
with the same period last year. The calls to the local population 
increased by 4.9%, while the attendance of foreign tourists 
increased by 9%, the highest number since 2011.

The information most requested by people met in CITs were 
related to the transport (19.9%), location (18.9%), arts and 
culture (16.8%), general services (12.5%) and leisure and sports 
(8.0%).

The flow of Argentine tourists who enter Brazil through the 
land borders has increased 35% this year compared to the 
2014/2015 season, according to the Federal Highway Police of 
Rio Grande do Sul (PRF / RS). According to the agency, only in 
the first days of January 2016 they entered the country 40,000 
Argentine visitors. These, along the Paulistas and tourists from 
Campinas stood out in the ranking of attendances at Central 
in January.

2016
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CONSIDERAçÕES FINAIS
FINAL CONSIDERATION

O desempenho do turismo no mês de janeiro na cidade de São 
Paulo esteve marcado pela queda em todos os indicadores, aparte 
à arrecadação de ISS, influenciada pelo aumento no preço e na 
demanda pelos produtos turísticos.

O Brasil esteve em recessão em 2015 e permanece em 2016 
com previsões de intensificar este cenário. A economia passa por 
incertezas políticas e inflação elevada. Por sua vez, a desvalorização 
do real pode ser preocupante devido ao aumento da dívida externa 
no país.

Atualmente o país enfrenta surtos de casos de Dengue, Zika e 
Chikungunya, nos três casos a forma de contágio se dá pelo 
mesmo agente transmissor e apresenta uma atmosfera de 
desconfiança para os turistas internacionais. De acordo com uma 
pesquisa realizada pela seguradora AIG Travel - em conjunto com 
as empresas CMO Council, Travelzoo e GeoBranding Center - dos 
entrevistados, 31% deixariam de viajar para um destino por conta de 
surtos e enfermidades.

No transporte aéreo, em janeiro a demanda doméstica caiu pelo 
sexto mês seguido, recuando 4,1% em relação ao mesmo período 
do ano passado. Somente este mês, as empresas consolidadas 
da ABEAR embarcaram 9,04 milhões de passageiros no mercado 
doméstico, aproximadamente 600 mil a menos do que em janeiro 
de 2015.

Em razão do carnaval de 2016 ocorrer mais cedo do que nos 
anos anteriores, as comemorações do pré carnaval começaram 
na última semana de janeiro, influenciando no desempenho dos 
hostels. Para fevereiro, com o feriado prolongado, o desfile das 
escolas de samba e os blocos do carnaval de rua, a expectativa está 
nos bons resultados que São Paulo desfrutará com este evento, 
que toma proporções cada vez mais significativas para o turismo 
na cidade.

The tourism performance in January in the city of São Paulo was 
marked by the fall in all indicators, apart from the collection of 
ISS, influenced by the increase in price and demand for tourism 
products.

Brazil was in recession in 2015 and remains in 2016 with 
forecasts to intensify this scenario. The economy goes through 
political uncertainties and high inflation. In turn, the real 
devaluation can be worrisome due to the increase in external 
debt in the country.

Currently the country is facing outbreaks of cases of Dengue, 
Chikungunya and Zika in all three cases the form of infection 
occurs by the same transmitter agent and has an atmosphere 
of distrust for international tourists. According to a survey by 
insurer AIG Travel - together with the CMO Council companies, 
Travelzoo and GeoBranding Center - of respondents, 31% 
no longer travel to a destination because of outbreaks and 
illnesses.

In air transport, in January domestic demand fell for the sixth 
straight month, dropping 4.1% over the same period last 
year. Only this month, the consolidated companies of ABEAR 
boarded 9.04 million passengers in the domestic market, 
approximately 600 thousand less than in January 2015.

Due to the 2016 occurs earlier carnival than in previous years, 
the celebrations of the pre carnival began in the last week 
of January, influencing the performance of the hostels. For 
February, with extended holiday, the parade of samba schools 
and street carnival blocks, the expectation is in the good results 
that Sao Paulo will enjoy this event, which takes increasingly 
significant proportions for tourism in the city.
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