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O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São 
Paulo (OTE), núcleo de pesquisas e inteligência de mercado 
da SPTuris, apresenta a 15° edição do relatório da Central de 
Monitoramento do Turismo. O documento contém análises de 
desempenho do mês de outubro de 2015 da cidade de São 
Paulo, em comparação com o mesmo mês de 2014 e com 
setembro de 2015.

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.
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PRINCIPAIS RESULTADOS/ OUTUBRO DE 2015
MAIN RESULTS/ OCTOBER 2015 

COMPARATIVO: OUTUBRO 2014/2015
COMPARISON: OCTOBER 2014/2015

62,94%: hotel occupancy

44,68%: hostel occupancy

316 BRL: hotel average daily rate

22,7 million BRL: tax collecting on october/2015

54 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

The City of São Paulo Tourism and Events Observatory (OTE), 
center of research and market intelligence of SPTuris, presents 
the 15th edition of the Tourism Monitoring Center report. The 
document contains month performance reviews October 
2015 in São Paulo, compared to the same month 2014 and 
September 2015.

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

Catedral da Sé. Foto/photo: José Cordeiro, SPTuris/2013.
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fonte:  AHostelSP e OTE, 2015
source: AHostelSP and OTE, 2015

2014 2015

44,28% R$ 47
44,68% R$ 54

Nos índices referentes ao desempenho hoteleiro de São Paulo, 
tanto a taxa de ocupação quanto a diária média dos hotéis 
tiveram leve variação (respectivamente -0,1% e -1,4%), ou seja, 
praticamente se mantiveram estáveis nos meses de outubro de 
2014 para 2015.

Os hostels encerraram o mês com taxa de ocupação de 44,68% e 
diária média em R$54,52. Se comparados aos valores do mesmo 
mês de 2014, representam acréscimos de 0,9% na ocupação e 
15,9% na diária média.

Segundo o presidente da Associação de Hostels de São Paulo 
(AHostelSP) Guilherme Perez, este aumento na ocupação deve-
se à desvalorização do dólar, que atrai mais estrangeiros para a 
cidade. Já o valor mais elevado de diária média justifica-se pela 
crise econômica, ao considerar os altos custos para manter os 
meios de hospedagem.

No compartivo outubro/setembro de 2015, os indices da hotelaria 
foram levemente impactados, mostrando baixa de 0,1% na taxa 
de ocupação e 0,9% na diária média dos hotéis. Nos hostels os 
indicadores foram mais abalados, registrando queda de 9% na 
ocupação e aumento de 5,9% na diára média.

2014 2015

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

63%
R$ 31262,94% R$ 316

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

OUTUBRO
OCTOBER

TURISMO NA CIDADE DE SÃO PAULO
TOURISM IN SAO PAULO

MEIOS DE HOSPEDAGEM DE SÃO PAULO
SÃO PAULO’S ACCOMODATION FACILITIES

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

OUTUBRO
OCTOBER

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

The rates for the hotel performance São Paulo, both the 
occupancy rate as the daily average of the hotels had slight 
decrease (respectively 0.1% and 1.4%), practically remained stable 
in October 2014 to 2015;

The hostels conclude the month with 44.68% occupancy 
and average daily rate at R $ 54.52. Compared to the figures 
of the same month in 2014, representing increases of 0.9% in 
employment and 15.9% in the daily average.

According to the president of the São Paulo Hostels Association 
(AHostelSP) William Perez, this increase in occupancy is due to 
the devaluation of the dollar, which attracts more foreign to the 
city. Already the highest average daily justified by the economic 
crisis, when considering the high costs to maintain the lodging 
facilities.

In compartivo October / September 2015, the indices of the hotel 
were slightly impacted, showing low of 2% in occupancy and 
2.2% in the daily average of the hotels. In hostels indicators were 
more shaken, dropping 9% in occupancy and 5.9% increase in the 
average daily.

44,68% R$ 54

Setembro/15

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

62,94%
R$ 316

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

62,89% R$ 319 49,12%
R$ 51

Outubro/15 Setembro/15 Outubro/15
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IMPOSTO SOBRE SERVIçOS EM TURISMO (ISS - 13) - CIDADE DE SÃO PAULO
TAX OVER TOURISM SERVICES - CITY OF SAO PAULO

A arrecadação de ISS do grupo 13, referente a turismo, 
hospedagem, eventos e assemelhados, no mês de outubro, 
representou 2,3% do total arrecadado no município (R$ 
976.420.258).

A redução de 4,4% na arrecadação de outubro de 2015 em 
relação ao mesmo período de 2014 também está relacionada 
com a queda no desempenho de vendas das agências de 
viagem que operam em São Paulo, pois o agenciamento 
constitui grande parte da arrecadação de ISS em turismo 
no município. Segundo a Associação Brasileira de Agências 
de Viagem (ABAV), em 2015 o faturamento das agências de 
turismo vai desacelerar, com previsão de crescimento em 5%, 
diferente dos anos de 2012 e 2013 no qual o  crescimento 
médio foi de  20%.

De setembro para outubro de 2015, a arrecadação do ISS 
permaneceu praticamente estável, com leve alta de 1%.

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

2015 variação / VARIATION

        OUTUBRO / OCTOBER 23.816.119 22.768.219 -4,4%

fonte: Secretaria Municipal de Finanças e ABAV, 2015
source: Secretaria Municipal de Finanças and ABAV, 2015

2014

The collection of ISS Group 13, related to tourism, lodging, events 
and the like, in October, representing 2.3% of the total collected in 
the city (R $ 976,420,258).

The 4.4% reduction in the collection of October 2015 compared 
to the same period of 2014 is also related to the decline in sales 
performance of travel agencies operating in São Paulo, because 
the agency is much of the collection of ISS tourism in the county. 
According to the Brazilian Association of Travel Agencies (ABAV), 
in 2015 the revenues of travel agencies will slow with growth 
forecast at 5%, unlike the years 2012 and 2013 in which the 
average growth was 20%.

From September to October 2015, the collection of the ISS 
remained stable with a slight increase of 1%.

variação / VARIATION

        COMPARATIVO SETEMBRO/OUTUBRO 2015
       COMPARISON SEPTEMBER/OCTOBER  2015

  22.547.815 22.768.219 +1%

SETEMBro oUTUBro

Avenida Paulista. Foto/photo: José Cordeiro, SPTuris/2013.
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TRANSPORTES
TRANSPORTATION

Com relação a outubro de 2014, o fluxo rodoviário diminuiu. 
Porém, em comparação com setembro de 2015 (primeiro 
semestre de 2015), houve um aumento de 6,7%.

Uma das razões para essa variação em outubro pode ter sido o 
feriado prolongado do dia 12, no qual mais de 600 mil pessoas 
passaram pelas rodoviárias de São Paulo, segundo estimado 
pela Socicam, que administra os terminais rodoviários da 
cidade.

Houve ainda o feriado prolongado do dia de Finados, que 
teve inicio na sexta feira (30 de outubro). Assim,  o fluxo nos 
três terminais rodoviários da cidade de São Paulo em outubro 
apresentou movimentação superior ao mês de setembro. O 
indicador registrou aumento de 6,7% no número de passageiros 
e de 4% nas chegadas de ônibus.

fonte: Socicam, 2015
source: Socicam, 2015

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - OUTUBRO 
BUS TERMINALS MOVEMENT - OCTOBER 

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

2014 2015

57.025
59.2811.373.551

1.338.219

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS

OUTUBRO
OCTOBER

OUTUBRO
OCTOBER

In relation to October 2014, the car flow decreased. However, 
compared with previous months (first half of 2015), there was 
an increase. 

Because of the 12 day holiday, in which more than 600,000 
people passed through the road of St. Paul, as estimated by 
Socicam, which manages the bus stations of the city. 

Due to the impact of the extended holiday of All Souls’ Day, 
which began on Friday (October 30), the flow in the three bus 
terminals in São Paulo in October showed superior handling 
to September. Thus, with respect to September of that year, 
the index recorded an increase of 6.7% in the number of 
passengers and 4% on bus arrivals.

1.253.645

1.338.219

54.875
57.025

Setembro/15 Outubro/15

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - COMPARATIVO SETEMBRO/OUTUBRO 2015
BUS TERMINALS MOVEMENT - COMPARISON SEPTEMBER/OCTOBER  2015
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CENTRAIS DE INFORMAçÃO TURÍSTICA
TOURIST INFORMATION CENTERS

O total de atendimentos realizados nas Centrais de Informação 
Turística (CITs) da São Paulo Turismo variaram positivamente 
em 3,5% em outubro, em comparação com o mesmo mês de 
2014. O número de atendimentos à população local aumentou 
13% e o atendimento a turistas estrangeiros apresentou uma 
queda de 2,6% . A maior procura pelas CITs em outubro foi no 
período do feriado prolongado, nos dias 9, 10, 11 e 12.

Na comparação de outubro com setembro de 2015, observa-
se redução no total de atendimentos. Esta regressão pode ser 
verificada a partir do mês de julho, com queda mais expressiva 
a cada mês: de julho para agosto (5,5%); e de agosto para 
setembro (-6,4%).

ATENDIMENTOS REALIZADOS - COMPARATIVO OUTUBRO 2014/2015
PEOPLE ASSISTED - COMPARISON OCTOBER 2014/ 2015

Turistas Estrangeiros / Foreign Tourists 2.090 2.035 -2,6

Turistas Domésticos / Domestic Tourists 2.806 2.815 +0,3

População de São Paulo / Sao Paulo residents 2.318 2.620 +13

TOTAL DE ATENDIMENTOS / TOTAL ASSISTANCES 7.214 7.470 +3,5

VARIAÇÃO / 

VARIATION20152014

PRINCIPAIS EMISSORES DE TURISTAS - ACUMULADO 2015
MAIN ORIGIN OF TOURISTS - ACCUMULATED 2015

INTERNACIONAIS 
INTERNACIONAL

BRASILEIROS 
BRAZILIAN 

PAULISTAS
SAO PAULO RESIDENTS

1 França / France São Paulo (SP) Campinas

2 argentina / Argentina rio de Janeiro (rJ) ribeirão Preto

3 Colômbia / Colombia Minas Gerais (MG) São José dos Campos

4 alemanha / Germany rio Grande do Sul (rS) Santos

5 EUa / USA Paraná (Pr) Sorocaba

fonte: OTE, 2015
source: OTE, 2015

The total number of visits made in the Tourist Information 
Centers (CITs) of São Paulo Turismo changed positively by 3.5% 
in October, compared to the same month in 2014. The number 
of visits to the local population increased by 13% and meeting 
the foreign tourists fell by 2.6%. The greatest demand for CITs 
in October was the extended holiday period, on days 9, 10, 11 
and 12.

Compared to October with September 2015, there is reduction 
in total demand, this regression can be checked from the 
month of July, with more expressive every month fall: from 
July to August 5.5%; and from August to September -6.4%.

ATENDIMENTOS REALIZADOS - COMPARATIVO SETEMBRO/OUTUBRO 2015
PEOPLE ASSISTED - COMPARISON SEPTEMBER/OCTOBER  2015

Turistas Estrangeiros / Foreign Tourists 1.971 2.035 +3,2

Turistas Domésticos / Domestic Tourists 2.985 2.815 -5,7

População de São Paulo / Sao Paulo residents 3.073 2.620 -14,7

TOTAL DE ATENDIMENTOS / TOTAL ASSISTANCES 8.029 7.470 -7,0

VARIAÇÃO / 

VARIATIONSET OUT
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CONSIDERAçÕES FINAIS
FINAL CONSIDERATION

Diante do cenário de crise e das altas taxas de inflação, houve 
cortes no gastos dos consumidores. E nestes gastos estão incluídas 
as viagens. Além disso, o dólar alto e a desvalorização do real levam 
os turistas a preferir destinos nacionais aos internacionais.

Ao comparar outubro de 2015 com o mesmo mês de 2014 e 
com setembro de 2015, os indicadores do turismo da cidade 
de São Paulo permanecem em queda moderada, dentre eles 
o desempenho hoteleiro, que transparece a crise na escolha 
dos turistas por hospedagens mais baratas, com os hostels, que 
continuam a aumentar sua ocupação.

As agências de viagem seguem o mesmo rumo. Segundo a ABAV, 
o crescimento estimado para as vendas das agências de viagem foi 
reduzido para 5% no ano de 2015.

O mês de outubro teve fluxo significativo no turismo paulistano, 
principalmente nos feriados estendidos dos dias 10, 11 e 12. 
No decorrer destes dias foram acrescentados R$ 2,7 bilhões à 
economia brasileira, segundo projeção do MTur.

Para novembro espera-se uma movimentação similar ou ainda 
superior a de outubro,  visto que o calendário contém dois feriados 
prolongados: Dia de Finados, no início do mês, e Dia da Consciência 
Negra. Além disso, novembro é o mês do Grande Prêmio de 
Fórmula 1 em São Paulo, evento que sempre atrai muitos turistas 
para a capital.

O fechamento do ano, porém, não deve ser muito afetado, com 
índices tendendo à leve baixa, seguindo o cenário econômico 
mundial e brasileiro.

Before the crisis scenario and high inflation rates, there were 
cuts in consumer spending. And these costs are included travel. 
In addition, the high dollar and the devaluation of the real take 
tourists to prefer domestic to international destinations.

Comparing October 2015 with the same month of 2014 and 
September 2015, tourism indicators of São Paulo remain 
moderate fall, including the hotel performance that reveals the 
crisis in the choice of tourists for cheaper lodging, with the 
hostels, which continue to increase their occupation.

Travel agencies follow the same course. According to ABAV, 
the estimated growth for sales of travel agencies has been 
reduced to 5% in 2015.

The month of October was significant flow in the São Paulo 
tourism, especially in extended holidays of 10, 11 and 12. During 
these days were added R $ 2.7 billion to the Brazilian economy, 
according to projections from the Tourism Ministry.

For November is expected to drive a similar or higher than 
October, as the calendar contains two long weekends: All Souls’ 
Day, earlier this month, and Day of Black Consciousness. In 
addition, November is the month of the Grand Prix of Formula 
1 in Sao Paulo, an event that always attracts many tourists to 
the capital.

Closing the year, however, it should not be too affected, 
with rates tending to slightly lower, following the global and 
Brazilian economic scenario.

Solo Sagrado. Foto/photo: José Cordeiro, SPTuris/2015.
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