
 

CENTRAL DE MONITORAMENTO DO TURISMO
CIDADE DE SÃO PAULO 
Tourism Monitoring Center - city of Sao Paulo

O Observatório de Turismo e Eventos de São Paulo (OTE), 
núcleo de pesquisa e inteligência de mercado da SPTuris 
e principal fonte de dados de turismo na capital paulista, 
apresenta a 27ª edição da Central de Monitoramento do 
Turismo. 

Nesta edição, o OTE traz a análise do setor em outubro, 
uma breve descrição sobre o cenário econômico do 
país, além das perspectivas do turismo para os próximos 
meses.

Abaixo você confere o painel com o desempenho dos 
principais indicadores monitorados pelo OTE no mês  
em comparação com 2015. Na sequência, o relatório 
traz as informações mais detalhadas do comportamento 
do setor.
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The Tourism and Events Observatory of São Paulo (OTE), 
research and market intelligence center of SPTuris, 
presents a 27th edition of the Tourism Monitoring Center.

In this edition, OTE outlined an analysis of the sector in 
October, a brief description of the country’s economic 
scenario, and the prospects of tourism for the months 
months.

Below you check the panel with the performance of the 
indicators monitored by OTE in the month of October in 
issue with 2015. Following the report on how the most 
detailed information on the behavior of the sector.

Quer conhecer os estudos do Observatório?
Acesse o nosso site: observatoriodoturismo.com.br

4,5% 

 

1%

2,9%

9,4%

1.233.129

TRANSPORTES

passageiros nos terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara

7,8%

passengers on Tietê, Barra Funda and Jabaquara bus terminals

TRANSPORTATION

Curta a nossa Fanpage no Facebook
facebook.com/observatoriodeturismoeeventos

16,4%3.192
população de São Paulo
residents of São Paulo

PRINCIPAIS INDICADORES MENSAIS - RESUMO DO MÊS  DE OUTUBRO / 2016
MAIN MONTHLY INDICATORS - SUMMARY OF OCTOBER / 2016



2

Cenário Econômico no Brasil

As previsões de infl ação para 2016 e 2017, coletados pelo 
Banco Central (BC) de acordo com economistas de instituições 
fi nanceiras, tiveram queda. Com base no relatório Focus, que 
conta com mais de 100 instituições fi nanceiras, a estimativa de 
infl ação para 2017 passou de 5,12% para 5,07%, permanecendo 
abaixo do teto fi xado para o ano em 6%. Já em 2016, a Secretária 
de Política Econômica diminuiu a estimativa de contratação do PIB 
de 3,1% para 3%.

O Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) divulgou 
o Índice de Preços ao Consumidor – Amplo 15 (IPCA-15) com a 
prévia da infl ação ofi cial no período de setembro para outubro. Foi 
o menor patamar do IPCA-15 para o mês de outubro desde 2009. 
O índice passou de 0,23% em setembro para 0,19 em outubro 
impactado principalmente pelo grupo de alimentos e bebidas, 
com defl ação de 0,25%.

As previsões para o Produto Interno Bruto (PIB) de acordo com 
o mercado fi nanceiro apresentam uma retração sutil de 0,01%, 
passando de 3,15% para 3,14%. Com essa estimativa, o país registra 
pela primeira vez dois anos seguidos de queda no nível de atividade 
da economia.

O mês de outubro fechou a cotação do dólar comercial em 
R$3,18, com quedas da moeda norte-americana. Ao longo do 
mês, registrou o menor nível de fechamento desde 2 de julho do 
ano passado, quando era vendido a R$3,09.
 

Cenário econômico em São Paulo

A intenção de compras dos paulistanos melhorou em outubro pelo 
quarto mês seguido e alcançou o maior patamar desde julho de 
2015, de acordo com levantamento da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). 
No entanto, ainda sinalize insatisfações com as condições de 
consumo. 

O índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) alcançou 
73,5 pontos no mês de outubro, alta de 8% frente a outubro de 
2015, e de 5,2% em relação a setembro, segundo a FecomercioSP. 
Os resultados do ICF de outubro mostram que os paulistanos 
estão, aos poucos, melhorando avaliações sobre suas condições 
econômicas, mas ponderam que a alta não representa que 
ocorrerá aumento do consumo neste momento.

fonte:  BC, FecomércioSP, IBGE e OTE, 2016
source: BC, FecomércioSP, IBGE and OTE, 2016
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  Perspectivas do Mercado

Segundo pesquisa realizada pela Lafi s Consultoria, o mercado 
de viagens pode registrar alta nos preços para 2017. A retração 
em 2016, o ajuste de rotas e o foco das companhias aéreas no 
aumento da tarifa média podem signifi car reajuste médio de 5,5% 
nos preços de passagens aéreas e diárias de hotéis.

Um levantamento feito pela STR Global aponta que hotéis 
das regiões da América Central e América do Sul tiveram uma 
diminuição de 3,2% na taxa de ocupação em comparação com 
o ano anterior, fi cando em 57,1%. A diária média cresceu 19,0%, 
passando para US$ 98,92, enquanto o RevPar (receita por quarto 
disponível) obteve crescimento de 15,2%, indo para US$ 56,45. 
Na região da América Central, houve queda de 4,3% na taxa de 
ocupação, que fi cou em 56,3%. A diária média subiu 7,3% (US$ 
90,35) e o RevPar aumentou 2,6% (US$ 50,88).

Economic Scenario in Brazil

Infl ation forecasts for 2016 and 2017, collected by the Central 
Bank (BC) according to economists from fi nancial institutions, 
fell. Based on the Focus report, which has more than 100 
fi nancial institutions, the infl ation estimate for 2017 went from 
5.12% to 5.07%, remaining below the ceiling set for the year 
at 6%. As early as 2016, the Secretary of Economic Policy 
decreased the contracting estimate of GDP from 3.1% to 3%.

The Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) 
published the Consumer Price Index - Extended 15 (IPCA-15) 
with the previous o�  cial infl ation in the period from September 
to October. It was the lowest level of the IPCA-15 for the 
month of October since 2009. The index went from 0.23% in 
September to 0.19 in October, impacted mainly by the food 
and beverage group, with a 0.25% defl ation.

The forecasts for the Gross Domestic Product (GDP) according 
to the fi nancial market show a subtle retraction of 0.01%, going 
from 3.15% to 3.14%. With this estimate, the country registers 
for the fi rst time two consecutive years of fall in the activity 
level of the economy.

The month of October closed the commercial dollar quotation 
at R $ 3.18, with falls of the North American currency. During 
the month, it registered the lowest closing level since July 2 of 
last year, when it was sold at R $ 3.09.
 

Economic scenario in São Paulo

São Paulo’s buying intentions improved in October for the 
fourth consecutive month and reached the highest level 
since July 2015, according to a survey by the Federation of 
Commerce of Goods, Services and Tourism of the State of São 
Paulo (FecomercioSP). However, it still signals dissatisfaction 
with consumption conditions.

The Index of Household Consumption (ICF) reached 73.5 
points in October, up 8% from October 2015, and 5.2% from 
September, according to FecomercioSP. The results of the 
ICF in October show that São Paulo residents are gradually 
improving their economic conditions, but consider that the 
increase does not represent an increase in consumption at the 
moment.

 

Market Outlook

According to a survey carried out by Lafi s Consultoria, the 
travel market may increase prices by 2017. The retraction in 
2016, the adjustment of routes and the focus of the airlines 
on the increase of the average tari�  may mean an average 
readjustment of 5.5% in prices Airline tickets and hotel rates.

A survey by STR Global points out that hotels in the regions 
of Central and South America had a decrease of 3.2% in 
occupancy rate compared to the previous year, standing at 
57.1%. The average daily rate increased 19.0% to US $ 98.92, 
while RevPar (revenue per available room) grew 15.2% to US $ 
56.45. In the Central American region, there was a fall of 4.3% 
in the occupancy rate, which stood at 56.3%. The average 
daily rate increased 7.3% (US $ 90.35) and RevPar increased 
2.6% (US $ 50.88).
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Turismo no Brasil

O aumento da intenção de viagem na faixa de renda mais 
baixa (com rendimento familiar de até R$ 2.100,00) chamou 
a atenção no estudo Sondagem do Consumidor – Intenção 
de Viagem, do  Ministério do Turismo (MTur). Em outubro de 
2015, 8,6% dos entrevistados nessa faixa de renda confi rmaram 
a intenção de viajar. Este ano, o número aumentou para 10,9%, 
um crescimento de 2,3 pontos percentuais. 

De acordo com o estudo, oito em cada dez potenciais viajantes 
(80,9%) pretendem visitar destinos nacionais. Os atrativos do 
Nordeste são os preferidos dos entrevistados. A região deve 
receber 44,4% do total de turistas. O Sudeste fi ca em segundo 
lugar, com 23% das indicações. A região Sul vem a seguir, com 
21%. Os demais entrevistados dispostos a viajar fi zeram opção 
pelo Centro-Oeste (9,9%) e pelo Norte (1,7%).

Com o câmbio favorável, as intenções de viagem para o 
exterior também cresceram, ampliando os negócios do 
segmento internacional no Brasil. No entanto, somente 18,6% 
dos brasileiros pretendem viajar para fora até abril de 2017.

Satisfação nos aeroportos brasileiros

Segundo o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil, o Índice de Satisfação dos Passageiros em relação aos 
aeroportos brasileiros no último trimestre foi de 89%. Este 
estudo tem como objetivo medir a satisfação dos viajantes com 
os terminais que, juntos, movimentam 80% dos passageiros 
no país. Em uma escala de 1 a 5, a média de satisfação nos 
aeroportos pesquisados foi de 4,24, um crescimento de 1,2% 
em relação ao trimestre passado. O estudo também revelou 
que 80% dos indicadores pesquisados alcançaram médias 
acima de 4, sendo que 63% registraram as melhores notas da 
série histórica.

Queda em voos domésticos

A demanda por voos domésticos no Brasil manteve queda 
em setembro, segundo a Associação Brasileira das Empresas 
Aéreas (ABEAR). Em relação ao mesmo mês de 2015, a baixa 
é de 4,4% - a 14ª queda consecutiva. Paralelamente, a oferta 
das aéreas Latam, Gol, Azul e Avianca, que fazem parte da 
associação, recuou 5% - o que leva a um aprimoramento de 
0,53 ponto percentual do fator de aproveitamento da oferta 
em relação a setembro do ano passado, passando para 80,11%.

Balanço dos meios de hospedagem

De acordo com índices revelados pela ABIH (Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis) em sua representação nacional, 
o desempenho numérico da ocupação em empreendimentos 
do país serve como espelho para a crise econômica que assola 
o mercado brasileiro desde 2014. Em dados que revelam o 
preenchimento de quartos em empreendimentos associados, 
a entidade mostrou que a realidade entre 2011 e 2013 era de 
ocupação média oscilando entre 62% e 63%. Com a entrada 
da temporada seguinte, a instabilidade política/econômica e a 
Copa do Mundo, os indicativos caíram para 59%. 

Em 2016, os hotéis experimentaram uma queda de 5,7% na taxa 
de ocupação, chegando a 55,0%. No entanto, a diária média 
subiu 27,8% (R$ 362,95) e o RevPar cresceu 20,5% (R$ 199,67). 
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos ajudaram a alcançar três 
registros signifi cativos em agosto: diária média de R$ 493,34, 
RevPar de R$ 283,65 e receita total de R$ 2,1 bilhões. A oferta 
cresceu pelo menos 2,0% em onze trimestres consecutivos.

  

fonte:  Lafi s Consultoria, STR Global, MTur, Ministério dos Transportese, ABEAR, ABIH e DCI, 2016
source: Lafi s Consulting, STR Global, MTur, Ministry of Transport, ABEAR, ABIH and DCI, 2016

Tourism in Brazil

The increase in travel intent in the lower income bracket (with 
family income of up to R $ 2,100.00) was highlighted in the 
study of the Consumer Survey - Intent of Travel, of the Ministry 
of Tourism (MTur). In October 2015, 8.6% of those interviewed 
in this income bracket confi rmed their intention to travel. 
This year, the number increased to 10.9%, a growth of 2.3 
percentage points.

According to the study, eight out of ten potential travelers 
(80.9%) intend to visit national destinations. The attractions of 
the Northeast are preferred by the interviewees. The region 
should receive 44.4% of the total tourists. The Southeast is in 
second place, with 23% of the indications. The South region 
comes next, with 21%. The other interviewees willing to travel 
chose the Central West (9.9%) and the North (1.7%).

With the favorable exchange rate, the intentions of travel 
abroad also grew, expanding the business of the international 
segment in Brazil. However, only 18.6% of Brazilians intend to 
travel abroad until April 2017.

Satisfaction at Brazilian Airports

According to the Ministry of Transport, Ports and Civil Aviation, 
the Passenger Satisfaction Index in relation to Brazilian airports 
in the last quarter was 89%. This study aims to measure the 
satisfaction of travelers with the terminals that, together, move 
80% of the passengers in the country. On a scale of 1 to 5, the 
average satisfaction at the airports surveyed was 4.24, a growth 
of 1.2% over the previous quarter. The study also revealed that 
80% of the indicators surveyed reached averages above 4, with 
63% registering the best scores in the historical series.

Fall in domestic fl ights

Demand for domestic fl ights in Brazil fell in September, 
according to the Brazilian Association of Airline Companies 
(ABEAR). In relation to the same month of 2015, the fall is 
4.4% - the 14th consecutive fall. At the same time, the supply 
of Latam, Gol, Azul and Avianca airlines, which are part of the 
association, fell by 5% - which leads to an improvement of 0.53 
percentage points in the supply factor compared to September 

last year, To 80.11%.

Balance of the means of hosting

According to indexes disclosed by ABIH (Brazilian Association 
of Hotel Industry) in its national representation, the numerical 
performance of the occupation in Brazilian enterprises serves 
as a mirror for the economic crisis that plagues the Brazilian 
market since 2014. In data that reveal the fi lling Of rooms 
in associated enterprises, the entity showed that the reality 
between 2011 and 2013 was of average occupancy oscillating 
between 62% and 63%. With the entry of the next season, 
political / economic instability and the World Cup, the callsign 
fell to 59%.

In 2016, hotels experienced a fall of 5.7% in the occupancy 
rate, reaching 55.0%. However, the average daily rate increased 
by 27.8% (R $ 362.95) and RevPar increased by 20.5% (R $ 
199.67). The Olympic and Paralympic Games helped to achieve 
three signifi cant records in August: average daily R $ 493.34, 
RevPar of R $ 283.65 and total revenue of R $ 2.1 billion. 
The o� er grew at least 2.0% in eleven consecutive quarters.
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Terminais Rodoviários

Como refl exo da baixa do turismo corporativo, os terminais 
rodoviários que atendem à cidade de São Paulo tiveram em 
outubro deste ano 7,8% de redução no número de chegadas 
de passageiros em relação ao mesmo mês de 2015.

O número de chegadas de ônibus também seguiu com baixa 
em outubro: 7,0%  de decréscimo em relação ao mesmo mês 
de 2015. Os números fornecidos pela Socicam Terminais 
Rodoviários e Representações Ltda evidenciam que o declínio 
foi verifi cado nos três terminais, sendo mais expressivo no 
terminal Barra Funda (-7,5%), seguido por Tietê (-7,0%) e 
Jabaquara (-6,0%).

Meios de hospedagem

De acordo com o levantamento mensal realizado pelo OTE, 
o desempenho dos meios de hospedagem paulistanos sofreu 
uma leve queda no mês de outubro. Os dados mostram que a 
performance dos hotéis teve baixa de 1% na taxa de ocupação 
(T.O.) com relação ao mesmo mês de 2015, enquanto as diárias 
médias (D.M.) caíram 7,9% no mesmo período.

O resultado dos hostels revela um cenário positivo quanto à 
T.O., com aumento de 44,68% para 53,88% no comparativo 
entre outubro de 2015 e 2016, e queda da D.M. de R$54 
para R$52 no mesmo comparativo. Os dados representaram 
crescimento de 20,6% e retração de 2,9%, respectivamente.

Na comparação com o mês anterior (outubro/setembro 
de 2016), os indicadores de desempenho dos hotéis 
permaneceram estáveis na T.O. e tiveram aumento de 5,7% na 
D.M.. Nos hostels, os indicadores tiveram retração de 1,8% na 
ocupação e 12% na D.M..

2015

44,68%

R$ 54
53,88% R$ 53

2015 2016

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

62,94%
R$ 317

62,33% R$ 292

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

OUTUBRO
OCTOBER

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

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

2016
OUTUBRO
OCTOBER

fonte:  Socicam e OTE, 2016.
source: Socicam and OTE, 2016.
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57.025

1.338.219
1.233.129 2015 2016
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OCTOBER

OUTUBRO
OCTOBER

2015 2016

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - COMPARATIVO OUTUBRO 2015/2016
BUS TERMINALS MOVEMENT - COMPARISON OCTOBER 2015/ 2016

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

INDICADORES DO TURISMO EM SÃO PAULO
TOURISM INDICATORS IN SÃO PAULO

Road Terminals

Refl ecting the drop in corporate tourism, the bus terminals 
serving the city of São Paulo had a reduction of 7.8% in 
passenger arrivals in October compared to the same month 
of 2015.

The number of bus arrivals also followed a drop in October: 
a decrease of 7.0% in relation to the same month of 2015. 
The fi gures provided by Socicam Terminais Rodoviários and 
Representações Ltda show that the decline was verifi ed in 
the three terminals, being more expressive In the Barra Funda 
terminal (-7.5%), followed by Tietê (-7.0%) and Jabaquara 
(-6.0%).

Means of hosting

According to the monthly survey carried out by OTE, the 
performance of the lodging facilities in São Paulo fell slightly 
in October. The data show that hotel performance dropped by 
1% in the occupancy rate (T.O.) compared to the same month 
of 2015, while the average daily (D.M.) fell by 7.9% in the same 
period.

The result of the hostels reveals a positive scenario regarding 
the T.O., with an increase from 44.68% to 53.88% in the 
comparison between October 2015 and 2016, and D.M. From 
R $ 54 to R $ 52 in the same comparison. Data represented 
growth of 20.6% and retraction of 2.9%, respectively.

In comparison with the previous month (October / September 
2016), hotel performance indicators remained stable in T.O. And 
had an increase of 5.7% in D.M .. In the hostels, the indicators 
had a retraction of 1.8% in the occupation and 12% in D.M ..
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Imposto Sobre Serviços (ISS) - Grupo 13/Turismo

O  valor arrecadado com o Grupo 13 (Turismo) do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) em outubro deste ano representou um 
montante de R$ 21,7 milhões, uma retração de 4,5% em relação 
ao mesmo mês de 2015. Em comparação com setembro, 
houve recuo de 14,7%. Dos R$ 986 milhões arrecadados no 
município, o Grupo 13 foi responsável por 2,3% da quantia.

O setor de serviços no estado de São Paulo faturou R$ 20,9 
bilhões em agosto desse ano, impactando uma queda de 7,1% 
quando comparado com o mesmo mês de 2015. As áreas de 
turismo e eventos apresentaram resultados favoráveis, sendo 
uma das poucas no setor de serviços com saldo positivo na 
cidade. Os dados extraídos da Pesquisa Conjuntural do Setor 
de Serviços (PCSS) da FecomércioSP revelam que o setor teve 
crescimento na casa de dois dígitos (22,8%).

Centrais de Informação Turística (CITs)

As Centrais de Informação Turística (CITs) da cidade de São Paulo 
tiveram variação negativa de 1,7% no total de atendimentos 
realizados o mês de outubro de 2016 em comparação com o  
ano anterior. O número de serviços prestados á população local 
aumentou 16,4%. E o serviços prestados a turistas estrangeiros 
apresentou queda de 21,3%.

Na comparação set/out de 2016, as CITs apresentaram redução 
de 12,4% no total de atendimentos. O número de serviços 
prestados a turistas estrangeiros apresentou retração de  12,9% 
e à população de São Paulo caiu 16,4%.

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

As informações mais buscadas em outubro nas CITs foram 
sobre localização (24,9%), transportes (17,1%), arte e cultura 
(13,8%) e serviços (11,3%). Seguindo o crescimento dos meses 
anteriores, o Circular Turismo Sightseeing já representa 7,3% 
das buscas nas CITs.

fonte: Secretaria Municipal de  Finanças, FecomércioSP e OTE, 2016 
source: Municipal Secretary of Finance, FecomércioSP and OTE, 2016

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

2016 VARIAÇÃO / VARIATION2015

        OUTUBRO / OCTOBER   22.768.219,91 21.746.814,17 -4,5

Services Tax (ISS) - Group13/ Tourism

The amount collected from Group 13 (Tourism) of the Tax on 
Services (ISS) in October of this year represented an amount 
of R $ 21.7 million, a decrease of 4.5% compared to the 
same month of 2015. Compared with September, there was 
a decrease of 14.7%. Of the R $ 986 million collected in the 
municipality, Group 13 accounted for 2.3% of the amount.

The services sector in the state of São Paulo earned R $ 20.9 
billion in August of this year, impacting a drop of 7.1% when 
compared to the same month of 2015. The tourism and 
events areas presented favorable results, one Of the few in 
the services sector with a positive balance in the city. Data 
extracted from the Conjuncture Survey of the Service Sector 
(PCSS) of FecomércioSP show that the sector had double digit 
growth (22.8%).

Tourist Information Centers (CITs)

The Tourism Information Centers (CITs) in the city of São Paulo 
had a negative variation of 1.7% in the total number of visits 
performed in October 2016 compared to the previous year. The 
number of services provided to the local population increased 
by 16.4%. And the services provided to foreign tourists dropped 
by 21.3%.

In the comparison set / out of 2016, CITs showed a reduction 
of 12.4% in total attendance. The number of services provided 
to foreign tourists declined by 12.9% and the population of São 
Paulo fell by 16.4%.

In the list of the main emitters of tourists to the city in the 
month of October 2016, they led among the international 
tourists, Brazilians and paulistas, respectively, Argentina, São 
Paulo and Campinas.

The most sought information in October in the CITs was on 
location (24.9%), transport (17.1%), art and culture (13.8%) and 
services (11.3%). Following the growth of the previous months, 
Circular Turismo Sightseeing already represents 7.3% of the 
searches in the CITs.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
FINAL CONSIDERATIONS

Cresceu, em outubro, o percentual de brasileiros 
dispostos a viajar nos próximos seis meses, período que 
inclui férias escolares, festas de fi m de ano e Carnaval. 
Em comparação ao mesmo mês do ano passado, houve 
expansão na intenção de viagem de 22,4% para 26,3%, 
segundo pesquisa realizada pelo MTur nas principais 
capitais do país. O resultado do último mês foi o melhor 
de 2016. Em janeiro, o percentual de intenção de viagem 
era de 19,1%.

A pesquisa verifi cou ainda o aumento da intenção de 
viagem de avião em todas as faixas de renda. Entre 
os entrevistados com rendimento mensal de até R$ 
2.100,00, 40% deverão utilizar o avião nas próximas 
viagens, crescimento de 7,7 pontos percentuais em 
relação ao mesmo período de 2015, o maior registrado 
entre todas as faixas de renda ouvidas. 

O transporte aéreo continua sendo o principal meio 
de locomoção dos turistas brasileiros, com 53,2% das 
intenções dos viajantes, o que sinaliza viagens mais 
longas em relação ao ano anterior quando 49,6% 
optaram por avião. O carro, como segunda opção, tem 
31% e o ônibus vem em terceiro lugar, com 12,5%.

A Organização Mundial do Turismo (OMT) se 
comprometeu a fornecer informações exclusivas 
ao Brasil para traçar estratégia que impulsione o 
segmento. Durante uma das maiores feiras do turismo 
do mundo, a World Travel Market Londres (WTM-
Londres), o secretário-geral da OMT, Taleb Rifai, fi rmou 
o compromisso de trabalhar em parceria com o país 
para desenvolver o setor de viagens. A isenção de vistos, 
o aumento da conectividade, o fomento aos cruzeiros 
marítimos e a liberação de cassinos integrados à resorts 
entraram na pauta como alternativas para ajudar o país 
alavancar o turismo.

Em entrevista concedida ao DCI (Diário Comércio 
Indústria e Serviços), executivos das redes Accor e 
Atlantica revelaram que, com a demanda de hospedagem 
enfraquecida pela queda do turismo corporativo, receitas 
adicionais ganham relevância no mercado hoteleiro. De 
eventos e festas gratuitas a promoções em restaurantes 
e parceria com food trucks, as redes se reinventam para 
alavancar as vendas com alimentos e bebidas, ação que 
continuará mesmo no pós-crise.

A Black Friday, que acontece no próximo dia 25 de 
novembro, deverá aquecer o comércio em um ano de 
vendas fraco. Para Ricardo Bove, diretor da blackfriday.
com.br que organiza o evento no Brasil,  o fl uxo de 
vendas neste ano deve ser 30% superior em relação a 
2015. É esperado que o faturamento atinja a cifra de R$ 
2 bilhões. O destaque será a expansão dos descontos 
para o setor de serviços, como hotéis, passagens aéreas 
e restaurantes, o que poderá benefi ciar diretamente o 
setor turístico.

O OTE continuará monitorando o desempenho do 
mercado turístico, realizando análises setoriais e 
acompanhando as tendências para os próximos meses.

fonte: MTur, OMT, DCI, blackfriday.com.br e OTE, 2016
source: MTur, UNWTO, DCI, blackfriday.com.br and OTE, 2016

In October, the percentage of Brazilians who were willing to 
travel in the next six months grew, including school vacations, 
year-end parties and Carnival. Compared to the same month 
last year, there was an increase in travel intent from 22.4% 
to 26.3%, according to a survey conducted by MTur in the 
country’s main capitals. The result for the last month was the 
best of 2016. In January, the percentage of travel intent was 
19.1%.

The survey also found increased air travel intent across all 
income brackets. Among those interviewed with a monthly 
income of up to R $ 2,100.00, 40% will use the plane on the 
next trips, an increase of 7.7 percentage points over the same 
period of 2015, the highest among all the income brackets 
heard.

Air travel continues to be the main means of locomotion of 
Brazilian tourists, with 53.2% of travelers’ intentions, which 
indicates longer trips compared to the previous year when 
49.6% opted for air travel. The car, as a second option, has 31% 
and the bus comes in third place, with 12.5%.

The World Tourism Organization (WTO) is committed to 
providing exclusive information to Brazil to outline strategy 
that drives the segment. During one of the biggest tourism fairs 
in the world, World Travel Market London (WTM-London), the 
UN Secretary-General Taleb Rifai, has signed a commitment 
to work in partnership with the country to develop the travel 
industry. Visa waiver, increased connectivity, the promotion of 
ocean cruises, and the liberation of casinos integrated into the 
resorts have been on the agenda as alternatives to help the 
country leverage tourism.

In an interview with DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços), 
executives from the Accor and Atlantica networks revealed 
that, with the demand for lodging weakened by the fall in 
corporate tourism, additional revenues gain relevance in 
the hotel market. From free events and parties to restaurant 
promotions and partnering with food trucks, networks reinvent 
themselves to leverage food and beverage sales, a move that 
will continue even in the post-crisis.

Black Friday, which takes place next November 25, is expected 
to heat up the trade in a weak year of sales. For Ricardo Bove, 
director of blackfriday.com.br that organizes the event in 
Brazil, sales fl ow this year should be 30% higher than in 2015. 
It is expected that the billing reaches the fi gure of R $ 2 billion. 
The highlight will be the expansion of discounts to the service 
sector, such as hotels, air tickets and restaurants, which may 
directly benefi t the tourism sector.

The OTE will continue to monitor the performance of the 
tourism market, conducting sector analyzes and tracking 
trends for the coming months.
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