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PRINCIPAIS INDICADORES ANUAIS - 2019
MAIN ANNUAL INDICATORS - 2019

R$ 378.921.654,77
valor de arrecadação

R$ 340,35

R$ 52,8768,56%

57,29%

diária média praticada nos hotéis

diária média praticada nos hostels

DESEMPENHO NOS HOTÉIS
PERFORMANCE IN HOTELS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
ARRECADAÇÃO COM TURISMO (G-13)

ocupação hoteleira 

ocupação nos hostels 

82.440

34.176

CENTRAIS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA

pessoas atendidas

turistas brasileiros

14.901
turistas estrangeiros

hotel occupancy

hostel occupancy

340,35 BRL: hotel average daily rate

379 million BRL: tax collecting

53 BRL: hostel average daily rate

TAX OVER TOURISM SERVICES (G-13)

people assisted

brazilian tourists

TOURIST INFORMATION CENTERS

foreign tourists

15.751.733

TRANSPORTES

passageiros nos terminais rodoviários 
Tietê, Barra Funda e Jabaquara

passengers on Tietê, Barra Funda and 
Jabaquara bus terminals

TRANSPORTATION

31.828
população de São Paulo

residents of São Paulo

DESEMPENHO NOS HOSTELS
PERFORMANCE IN THE HOSTELS

0,6%

14,8%

8,3%

4,3%

5,8%

RODOVIÁRIO
BUS TERMINALS

AÉREO
AIRPORTS

75.550.866
passageiros nos aeroportos de
Congonhas, Guarulhos e Viracopos
passengers on Congonhas, Guarulhos
and Viracopos airports

3,9%

HOSPEDAGEM
ACCOMMODATION

0,2%

SERVIÇOS
SERVICES

41,0%

31,5%

41,6%

50,2%



O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de 

São Paulo (OTE), núcleo de pesquisa e inteligência de 

mercado da SPTuris, apresenta a edição da Central de 

Monitoramento do Turismo com o fechamento de 2019.

Neste documento, o OTE traz análises e resultados dos 

principais indicadores do turismo na capital paulista no 

ano de 2019, uma breve descrição do cenário econômico 

do país e as perspectivas do setor para os próximos meses.

O painel anterior mostra um resumo do desempenho 

dos principais indicadores monitorados pelo OTE em 

comparação com 2018. Na sequência, o relatório traz 

mais detalhes da atividade turística em São Paulo.

The Tourism and Events Observatory of the City of São 
Paulo (OTE), research and market intelligence center of 
SPTuris, presents the edition of the Tourism Monitoring 
Center report with the 2019 closing.

In this document, OTE brings analysis and results of 
the main indicators of tourism in the city of São Paulo 
in 2019, a brief description of the country’s economic 
scenario and the perspectives of the sector for the 
coming months.

The previous panel shows a summary of the performance 
of the main indicators monitored by OTE compared to 
2018. The report then gives more details of the tourist 
activity in São Paulo.

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

Vale do Anhangabaú
Foto/Photo: José Cordeiro/SPTuris
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A economia brasileira em 2019

A economia brasileira mostra sinais  de retomada do 
crescimento, apesar do desempenho econômico não 
ter sido uniforme durante todos os meses. Ao longo do 
ano, ocorreram diversas causas – como o rompimento 
da barragem de Brumadinho, a crise na Argentina e a 
desaceleração global – que impediram um processo mais 
firme de recuperação. Fatores pontuais impulsionaram 
o crescimento, especialmente no segundo semestre, 
como a liberação dos saques do FGTS/PIS, estimulando 
as vendas, favorecendo a expansão do crédito e 
incrementando o consumo das famílias. Além disso, 
os investimentos também ganharam força no período, 
beneficiados pela elevação da confiança dos empresários 
após a aprovação da reforma da Previdência e o anúncio 
de uma agenda de novas medidas, como a reforma 
tributária, o pacto federativo e a reforma administrativa.

Crescimento / PIB

A estimativa é de que a expansão do PIB (Produto Interno 
Bruto) brasileiro em 2019 feche em 1,12%, segundo a 
Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da 
Economia. Entre 2010 e 2019, o PIB do país cresceu a 
um ritmo de apenas 1,39% ao ano, tornando a última 
década a pior desde 1900. Para 2020, a expectativa de 
crescimento é de 2,4%.

Dólar

O fluxo cambial no Brasil ficou negativo em mais de 16 
bilhões de dólares apenas em dezembro, o que coloca 
o país a caminho de uma saída recorde de moeda 
estrangeira no mês e premia 2019 com o título de ano com 
maior debandada de dólares já registrada, assinalando a 
saída líquida de mais de 43 bilhões de dólares. O saldo 
de dez/2019 foi pior que o já considerável déficit de 
12,756 bilhões de dólares do mesmo mês de 2018. A 
cotação da moeda atingiu seu maior valor na história em 
27/nov/2019, chegando a R$4,2584.

Bolsa de valores

O Ibovespa, índice formado pelas ações mais 
negociadas na Bolsa de Valores brasileira, subiu 31,6% 
em 2019, atingindo 115.645 pontos. Para profissionais 
de mercado, a queda da taxa básica de juros (Selic) para 
a mínima histórica afetou o rendimento das aplicações 
relacionadas ao CDI, que perdeu atratividade. Alguns 
exemplos de investimentos vinculados ao CDI são CDBs, 
fundos de renda fixa e alguns títulos do Tesouro Direto. 
Esse fator levou mais brasileiros a procurarem aplicações 
na Bolsa, em busca de maior rentabilidade. O número de 
pessoas físicas aplicando em renda variável superou 1,5 
milhão, quase dobrando o número registrado em 2018.

CENÁRIO ECONÔMICO
ECONOMIC ENVIROMENT

The Brazilian economy in 2019

The Brazilian economy shows signs of a resumption of 
growth, despite the fact that economic performance 
has not been uniform during all months. Throughout 
the year, there were several causes - such as the rupture 
of the Brumadinho dam, the crisis in Argentina and the 
global slowdown - that prevented a firmer recovery 
process. Punctual factors drove growth, especially in 
the second semester, such as the release of withdrawals 
from FGTS/PIS, stimulating sales, favoring credit 
expansion and increasing household consumption. 
In addition, investments also gained momentum in 
the period, benefiting from the increase in business 
confidence after the approval of the pension reform and 
the announcement of an agenda for new measures, such 
as tax reform, the federal pact and administrative reform.

Growth / GDP

The estimate is that the expansion of the Brazilian GDP 
(Gross Domestic Product) in 2019 will close at 1.12%, 
according to the Economic Policy Secretariat (SPE) of 
the Ministry of Economy. Between 2010 and 2019, the 
country’s GDP grew at a rate of just 1.39% per year, 
making the last decade the worst since 1900. For 2020, 
growth is expected to be 2.4%.

Dollar

The exchange rate flow in Brazil was negative by more 
than 16 billion dollars in December alone, which puts 
the country on the way to a record outflow of foreign 
currency in the month and awards 2019 with the title of 
year with the largest stampede of dollars ever recorded, 
marking the net outflow of more than $ 43 billion. 
The balance of Dec/2019 was worse than the already 
considerable deficit of 12.756 billion dollars in the same 
month of 2018. The currency price reached its highest 
value in history on 27/Nov/2019, reaching BRL4.2558.

Stock Exchange

The Ibovespa, an index formed by the most traded shares 
on the Brazilian Stock Exchange, rose 31.6% in 2019, 
reaching 115,645 points. For market professionals, the fall 
in the basic interest rate (Selic) to the historic low affected 
the yield on investments related to the CDI, which lost its 
attractiveness. Some examples of investments linked to 
the CDI are CDBs, fixed income funds and some of the 
Treasury Direct securities. This factor led more Brazilians 
to look for investments on the Stock Exchange, in 
search of greater profitability. The number of individuals 
investing in variable income surpassed 1.5 million, almost 
doubling the number registered in 2018.

fontes/sources: SulAmérica Investimentos, Ministério 
da Economia, UOL, R7, Valor Econômico, 2019/2020.
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Desemprego

A taxa média de desemprego no país caiu para 11,9% 
em 2019, percentual inferior ao registrado em 2018, que 
foi 12,3%. A média anual de desocupados completou 
2019 com menos 215 mil pessoas em relação ao ano 
anterior, que com o recuo de 1,7% ficou em 12,6 milhões 
de brasileiros. Os trabalhadores por conta própria 
cresceram 4,1% comparados a 2018, atingindo 24,2 
milhões. O número de empregados sem carteira assinada 
subiu 4% na média anual, o que significa mais 446 mil 
pessoas em relação ao ano anterior. Já na categoria de 
empregados com carteira de trabalho assinada, a alta 
ficou em 1,1% na média anual, alcançando 33,2 milhões 
de trabalhadores,  um crescimento de 356 mil pessoas 
formalmente empregadas.

Combustíveis

Segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis), o preço médio do etanol nos 
postos brasileiros subiu 11,5% no ano passado. O diesel 
foi o segundo combustível com maior alta no ano (8,7%), 
motivada por reajustes promovidos pela Petrobras no 
preço nas refinaria. Já o preço da gasolina subiu 4,8% 
entre a última semana de 2018 e a última de 2019, 
quando custou, em média R$ 4,555 por litro.

Risco-país

O risco-país do Brasil caiu a 96 pontos em 2019, menor 
nível marcado desde 2010. A queda é resultado da 
melhora das perspectivas para a economia brasileira, além 
da redução da tensão comercial entre China e Estados 
Unidos, que também favoreceu os países emergentes em 
suas transações internacionais. As negociações entre os 
dois países se estenderam ao longo de 2019, chegando 
a um primeiro acordo em dezembro e animando ainda 
mais o mercado internacional. A princípio, as primeiras 
medidas foram o cancelamento de tarifas que passariam 
a incidir sobre US$ 160 bilhões em produtos chineses, 
além da redução de 15% para 7,5% das taxas sobre outros 
US$ 120 bilhões em importações da China.

CENÁRIO ECONÔMICO
ECONOMIC ENVIROMENT

fontes/sources: Época Negócios, Agência Brasil e 
Folha de São Paulo, 2019/2020.

Unemployment

The average unemployment rate in the country fell to 
11.9% in 2019, a percentage lower than that recorded 
in 2018, which was 12.3%. The annual average of 
unoccupied people completed 2019 with 215 thousand 
fewer people compared to the previous year, which 
with the decrease of 1.7% was 12.6 million Brazilians. 
Self-employed workers grew 4.1% compared to 2018, 
reaching 24.2 million. The number of employees 
without a formal contract rose 4% in the annual average, 
which means 446 thousand more people in relation to 
the previous year. In the category of employees with 
a formal contract, the increase was 1.1% in the annual 
average, reaching 33.2 million workers, an increase of 
356 thousand people formally employed.

Fuels

According to data from the National Petroleum, Gas and 
Biofuels Agency (ANP), the average price of ethanol at 
Brazilian gas stations rose 11.5% last year. Diesel was the 
second fuel with the highest increase in the year (8.7%), 
motivated by readjustments promoted by Petrobras in 
the price at refineries. Gasoline price rose 4.8% between 
the last week of 2018 and the last of 2019, when it cost 
an average of BRL4.555 per liter.

Country risk

Brazil’s country risk fell to 96 points in 2019, the lowest 
level since 2010. The drop is the result of an improvement 
in the outlook for the Brazilian economy, in addition to 
a reduction in trade tension between China and the 
United States, which also favored emerging countries. 
in their international transactions. Negotiations between 
the two countries extended throughout 2019, reaching 
a first agreement in December and enlivening the 
international market further. At first, the first measures 
were the cancellation of tariffs that would be imposed 
on US$ 160 billion in Chinese products, in addition to the 
reduction of 15% to 7.5% of the rates on other US$ 120 
billion in imports from China.
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Crescimento do número de turistas no mundo 
desacelerou em 2019

O aumento do número de turistas pelo mundo diminuiu 
em 2019, crescendo apenas 4%. Em 2017 e 2018, o 
número de turistas internacionais havia aumentado, 
respectivamente, em 7% e 6%. Entre os motivos 
elencados pela Organização Mundial do Turismo (OMT) 
estão o enfraquecimento da economia mundial, as 
incertezas geopolíticas e o Brexit (saída do Reino Unido 
da União Europeia).

A OMT contabilizou 1,5 bilhão de chegadas de turistas 
internacionais em 2019. França, Espanha e Estados 
Unidos devem permanecer à frente da lista de países 
mais visitados, exatamente nessa ordem, conforme os 
números provisórios divulgados pelo órgão.

Hotelaria brasileira

A ultima edição do InFOHB, informativo desenvolvido 
pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) 
que contempla 430 hotéis de redes associadas em 
todo o país, mostra que houve aumento em todos os 
indicadores avaliados, sendo 4,1% na taxa de ocupação, 
6,5% na diária média e 10,9% no RevPAR (revenue per 
available room ou receita de hospedagem por quarto 
disponível), dados que confirmam o desempenho 
positivo da cadeia hoteleira brasileira no último ano.

Brasil registra aumento de 3,7% em empregos no 
turismo

O número de empregos nos segmentos de Alimentação 
e Alojamento, atividades ligadas ao setor de turismo, 
cresceu 3,7% em 2019 em comparação com 2018, 
segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD Contínua) do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística). Os dois ramos ocuparam um 
total de 5,5 milhões de trabalhadores no último ano, 
avanço este associado principalmente aos serviços de 
alimentação. O resultado é o maior entre todos os grupos 
avaliados no levantamento, que considera Serviços, 
Indústria, Agropecuária, Construção e Transporte.
 
A categoria ‘Outros Serviços’, que também inclui 
atividades relacionadas ao turismo, segundo classificação 
do IBGE, também apresentou alta de 19,9%, em relação a 
2014, no número de trabalhadores. 

TURISMO
TOURISM

fontes/sources: Ministério do Turismo, FOHB, G1 e 
UNWTO (Organiazação Mundial do Turismo), 2019/2020.

Growth in the number of tourists worldwide 
slowed in 2019

The increase in the number of tourists around the world 
slowed in 2019, growing by only 4%. In 2017 and 2018, the 
number of international tourists had increased by 7% and 
6%, respectively. Among the reasons listed by the World 
Tourism Organization (UNWTO) are the weakening of 
the world economy, geopolitical uncertainties and Brexit 
(the UK’s withdrawal from the European Union).

The UNWTO calculated 1.5 billion international tourist 
arrivals in 2019. France, Spain and the United States 
should remain ahead of the list of most visited countries, 
in exactly that order, according to the provisional data 
released by the agency.

Brazilian hospitality

The latest edition of InFOHB, informative developed by 
the Forum of Hotel Operators of Brazil (FOHB), which 
includes 430 hotels from associated chains across the 
country, shows that there was an increase in all the 
indicators evaluated, with 4.1% in the occupancy rate, 
6.5% in the average daily rate and 10.9% in the RevPAR 
(revenue per available room), data that confirm the 
positive performance of the Brazilian hotel industry in 
the last year.

Brazil registers 3.7% increase in tourism 
jobs

The number of jobs in the Food and Accommodation 
segments, activities linked to the tourism sector, grew 
3.7% in 2019 compared to 2018, according to the 
Continuous National Survey by Household Sample (PNAD 
Continuous) of IBGE (Brazilian Institute of Geography 
and Statistics). The two segments employed a total of 5.5 
million workers in the last year, a growth related mainly 
to the food services. The result is the highest among all 
groups evaluated in the survey, which considers Services, 
Industry, Agriculture, Construction and Transport.

The category ‘Other Services’, which also includes 
activities related to tourism, according to the IBGE 
classification, also increased by 19.9%, in relation to 
2014, in the number of workers.
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2018 2019

HOTÉIS - TAXA DE OCUPAÇÃO E DIÁRIA MÉDIA
HOTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES

Balanço dos meios de hospedagem

Os dados do OTE em 2019 mostram que a taxa de 
ocupação (T.O.) e a diária média (D.M.) cresceram 0,6%   
e 8,3%, respectivamente, com relação ao ano de 2018. 

Os finais de semana apresentaram T.O. estável e D.M. 
acima inclusive dos valores mostrados para a média geral 
do mês, correspondendo a uma movimentação turística 
maior nestes dias. Considerando apenas as sextas-feiras 
e sábados, o ano de 2019 marcou 62,71% de ocupação 
e R$ 305,78 de diária, representando um aumento de 
1,01% e de 10,1% respectivamente com relação ao ano 
de 2018.

Estes índices chancelam o crescimento previsto pelo 
OTE para o setor hoteleiro ao longo de 2019, bem como 
para o turismo como um todo na capital paulista.

Os hostels registraram números positivos, acenando para 
uma estimada estabilização deste nicho. No comparativo 
2018 x 2019, os avanços registrados ficaram em 4,03% 
e 5,84%, respectivamente para T.O. e D.M. no mercado 
hosteleiro.

Balance of the means of lodging

OTE data for 2019 shows that the occupancy rate 
(TO) and the average daily (DM) grew 0,6% and 8,3%, 
respectively, in relation 2018. 

The weekends presented T.O. stable and D.M. above 
including the values   shown for the general average of 
the month, corresponding to a larger tourist movement 
in these days. Considering only Fridays and Saturdays, 
the year 2019 marked 62,71% of occupancy and R$ 
305,78 of daily, representing an increase of 1,01% and 
10,1% respectively comparing to 2018.

These indexes chancel the growth predicted by OTE for 
the hotel sector throughout 2019, as well as for tourism 
as a whole in the state capital.

The hostels registered positive numbers, waving to an 
estimated stabilization of this niche. Compared with 
2018 x 2019, the advances recorded were 4,03% and 
5,84%, respectively for T.O. and D.M. in the hosteleiro 
market.

INDICADORES DO TURISMO NA CIDADE DE SÃO PAULO
TOURISM INDICATORS IN THE CITY OF SÃO PAULO

fonte: OTE, 2019
source: OTE, 2019

HOSTELS - TAXA DE OCUPAÇÃO E DIÁRIA MÉDIA
HOSTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES

ANO
YEAR

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

68,1564,87

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

340,35314,17

(R$)

2018 2018

ANO
YEAR

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

57,2955,07

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

55,96
52,87

(R$)

TAXA DE OCUPAÇÃO - FINS DE SEMANA
OCCUPANCY RATES - WEEKENDS

62,7162,08

(%)

DIÁRIA MÉDIA - FINS DE SEMANA
DAILY AVERAGE RATES - WEEKEND

305,78277,74

(R$)
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Atendimentos nas Centrais de Informação Turística (CITs)

No comparativo anual, houve queda no total de 
atendimentos de  -41%: caiu de 139.481 em 2018 para 
82.440  em 2019. O atendimento a turistas nacionais, 
cairam -31,5%, turistas internacionais cairam -41,6% e 
o atendimento à população moradora da cidade caiu 
-50,2%.

Attendance at the Tourist Information Centers (CITs)

In the annual comparison, there was a drop in the total 
number of attendances of -41%: it dropped from 139,481 
in 2018 to 82,440 in 2019. The attendance to national 
tourists drop -31.5%, international tourists drop -41.6% 
and the attendance to the city’s resident population drop 
-50.2%.

fonte: OTE e SMF, 2019
source: OTE and SMF, 2019

INDICADORES DO TURISMO NA CIDADE DE SÃO PAULO
TOURISM INDICATORS IN THE CITY OF SÃO PAULO

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

VARIAÇÃO / VARIATION

Arrecadação de Impostos (ISS)

Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal da 
Fazenda (SMF), o valor arrecadado em 2019 no Grupo 
13 (Turismo) representou 2,3% do montante do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) da cidade de São Paulo. 

O montante de R$ 378.921.654,77 arrecadado aponta 
acréscimo de 14,8% quando comparado ao arrecadado 
no ano de 2018 (que foram R$ 329.972.830,97) o que 
comprova o reaquecimento do setor na capital.

Tax Collection (ISS)

According to data provided by the Municipal Finance 
Department (SMF), the amount collected in 2019 in 
Group 13 (Tourism) represented 2.3% of the amount of 
the Tax on Services (ISS) of the city of São Paulo. 

The total figure of R$ 378.921.654,77 shows an increase 
of 14,8% when compared to the same month of 2018.
(that was R$ 329.972.830,97) which bought the reheating 
of the sector in the capital.

CITS - ATENDIMENTOS REALIZADOS
CITS - ATTENDANCE

ATENDIMENTOS CITS
ATTENDANCE

2018 2019

Turistas internacionais
international tourists

25.549 14.901

Turistas nacionais
national tourists

49.938 34.176

População de São Paulo
Local population

63.994 31.828

Total
Total

139.481 82.440

ANO
YEAR

ANO / YEAR 329.972.830,97 378.921.654,77 +14,8%

2018 2019
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MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS MOVEMENT

Movimentação nos terminais rodoviários

Acompanhando a série histórica do segmento, o 
desempenho geral dos terminais tiveram uma leve 
diminuição nos índices: o comparativo anual 2018 x 2019 
registra queda de -0,21% no número de passageiros (de  
15.784.595 em 2018 à 15.751.733 em 2019) e de -0,23% 
nas chegadas de ônibus (642.584 em 2018 à 641.122 em 
2019).

Considerando os desembarques por terminal (Tietê, 
Barra Funda e Jabaquara), em 2019 houve variação, 
respectivamente de: -0,20%, -0,76% e +0,54%, se 
comparados ao ano anterior. No mesmo comparativo, 
as chegadas de ônibus tiveram variação de +0,5%, 
-2,1% e +1,8%, demonstrando pouca variação e certa 
estabilidades nos índices.

Handling at the city’s bus terminals

Following the historical series of the segment, the general 
performance of the terminals had a slight decrease in 
the indexes: the annual comparison 2018 x 2019 shows 
a drop of -0.21% in the number of passengers (from 
15,784,595 in 2018 to 15,751,733 in 2019 ) and -0.23% in 
bus arrivals (642,584 in 2018 to 641,122 in 2019).

Considering landings by terminal (Tietê, Barra Funda and 
Jabaquara), in 2019 there was variation, respectively: 
-0.20%, -0.76% and + 0.54%, compared to the previous 
year. In the same comparison, bus arrivals varied by + 
0.5%, -2.1% and + 1.8%, showing little variation and some 
stability in the indexes.

fonte: Infraero, Viracopos Aeroportos Brasil,
GRU Airport, SOCICAM e OTE, 2019
source: Infraero, Viracopos Aeroportos Brasil,
GRU Airport, SOCICAM and OTE, 2019

INDICADORES DO TURISMO NA CIDADE DE SÃO PAULO
TOURISM INDICATORS IN THE CITY OF SÃO PAULO

Movimentação nos aeroportos

O Aeroporto de Congonhas (CGH) registrou um total de 21.963.729 
passageiros e 217.256 aeronaves em sua movimentação aeroportuária 
em 2019. Isso representa um aumento de 3,35% no total de embarques 
e desembarques e uma queda de -2,28% no número de pousos e 
decolagens com relação ao ano de 2018. Os  números do Aeroporto 
de Viracopos (VCP) apresentam crescimento na comparação com o 
ano de 2018. Respectivamente, foram 114.459 pousos e decolagens 
(+6,3%) e 10.585.018 embarques e desembarques (+14,7%), valendo 
destacar que, houve um aumento de 45% no número de embarques e 
desembarques internacionais nesse aeroporto.

Em Guarulhos, a movimentação de passageiros cresceu 1,82% em 
relação ao ano de 2018 (43.002.119 pax em 2019), porém houve uma 
queda de -5,4% quanto ao número de pousos e decolagens (276.521 
aeronaves em 2019).

No comparativo anual 2018 x 2019, considerando a movimentação 
dos três principais aeroportos que servem a cidade de São Paulo, 
houve aumento de 3,9% no número de passageiros (75.550.866 pax) e 
queda de -2,3% no total de aeronaves (608.236).

Airport Handling 
Congonhas Airport (CGH) recorder a total of 21,963,729 passengers and 

217,256 aircraft in its airport movement in 2019. This represents a 3.35% 

increase in the total number of departures and arrivals and a drop of  

-2.28% on number of landings and takeoffs from 2018. The numbers of 

Viracopos Airport (VCP) increased compared to 2018. Respectively, there 

were 114,459 landings and takeoffs (+ 6.3%) and 10,585,018 arrivals and 

departures (+ 14.7%), worth noting whereas, there was a 45% increase in 

the number of international arrivals and departures at that airport.

In Guarulhos, passenger traffic grew 1.82% compared to 2018 (43,002,119 

pax in 2019), but there was a -5.4% drop in the number of landings and 

takeoffs (276,521 aircraft in 2019).

In the 2018 x 2019 annual comparison, considering the movement of the 

three main airports serving the São Paulo city, there was an increase of 3.9% 

in the number of passengers (75,550,866 pax) and a decrease of -2.3% in 

the total of aircraft (608,236).

15.751.73315.784.595

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

641.122642.584

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

2018 2019
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MOVIMENTOS NOS AEROPORTOS
AIRPORT MOVEMENT

72.707.174

PASSAGEIROS
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608.236
622.252

AERONAVES
AIRPLANES
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75.550.866
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As perspectivas para o fechamento do ano de 2019, 
apesar das suas variações, se confirmaram pelos estudos 
do OTE. Alguns números mantiveram crescimento como 
da hotelaria paulistana, alguns outros demonstraram 
queda como dos atendimentos nas Centrais de 
informação Turística, que vinha apresentando altas 
desde 2014. Tudo isso chancela a lenta recuperação da 
ecônomia e do turismo na cidade de São Paulo, voltando 
a atingir números similares aos apresentados antes da 
crise econômica enfrentada pelo país nos indicadores 
sondados pelo núcleo de pesquisa e inteligência de 
mercado da SPTuris.

Acompanhe abaixo um breve resumo dos fechamentos 
dos índices no ano de 2019 e as previsões para 2020. 

Meios de Hospedagem
Hotéis
Fechamento: crescimento de 0,6% na T.O. e 8% na D.M.
Previsão: crescimento de 3,5% na T.O. e 4,5% na D.M.

Hostels
Fechamento: aumento de 4% na T.O. e de 5% na D.M.
Previsão: aumento de 2,5% na T.O. e de 1,5% na D.M.

ISS/Grupo 13
Fechamento: aumento de 14% na arrecadação
Previsão: aumento de 10% na arrecadação

Passageiros nos terminais 
Rodoviárias
Fechamento: queda de -0,2%
Previsão: crescimento de 1%

Aeroportos
Fechamento: número 3,9% maior
Previsão: número até 4% maior

fonte: OTE, 2019
source: OTE, 2019

The prospects for the end of 2019, despite their 
variations, were confirmed by OTE studies. Some 
numbers continued to grow like in the São Paulo hotel 
industry, some others showed a drop in the number 
like of visits on Tourist Information Centers, which had 
been increasing since 2014. All of this confirms the 
slow economic and tourism recovery in the São Paulo 
city, reaching similar numbers again to those presented 
before the economic crisis faced by the country in 
the indicators surveyed by the research and market 
intelligence nucleus of SPTuris.

Below is a brief summary of the indexes’ closings in 
2019 and forecasts for 2020.

Means of Hosting
Hosting
Closing: 0,6% growth in T.O. and 8% in D.M.
Prediction: 3% growth in T.O. and 4,5% in D.M.

Hostels
Closing: 4% increase in T.O. and 5% in D.M.
Prediction: 2,5% increase in T.O. and 1,5% in D.M.

ISS / Group 13
Closing: 14% increase in collection
Prediction: 10% increase in collection

Passengers at the terminals
Road works
Closing: drop of -0,2%
Forecast: growth of 1%

Airports
Closing: number 3.9% higher
Forecast: number up to 4% higher
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Considerando o cenário econômico e o turismo, as 
estimativas do mercado são positivas para 2020.

Expectativas para a economia em 2020

Pelo prisma do consumo, o fortalecimento crescente 
do mercado formal de trabalho favorece a ampliação 
da massa real de salários da economia. A expansão do 
crédito deve ser outra força a impulsionar o consumo. 
O custo dos empréstimos deve recuar, acompanhando 
as baixas taxas de inflação, a Selic em patamar reduzido 
e as regulamentações do Banco Central, visando 
diminuir custos e ampliar a competitividade bancária. 
Os investimentos já se beneficiam da expansão da 
construção civil puxada pela demanda de pessoa física, 
atraída pela redução dos custos de financiamento 
resultantes da queda dos juros. O setor produtivo 
privado ainda lida com elevada ociosidade, limitando os 
gastos empresariais. O crescimento em 2020 também 
não contará com contribuição positiva do setor externo. 
A expansão das exportações encontra limitações diante 
do desaquecimento dos principais mercados brasileiros, 
como China, União Europeia e Argentina, além da queda 
nos preços internacionais das commodities. Por sua vez, 
as importações devem mostrar melhor performance, 
alinhada com o fortalecimento da demanda doméstica.

Tendências para o turismo

Ao invés de escolher apenas um tema para as viagens, 
os turistas devem buscar experiências mais amplas, em 
destinos que ofereçam um grande leque de atrações. Mais 
de metade (58%) dos brasileiros dizem querer fazer uma 
viagem mais longa a apenas um destino, considerando 
que os principais atrativos e suas atividades favoritas 
estejam próximos, segundo pesquisa da Booking.com. 
As viagens multigeracionais também são uma grande 
têndencia, já que o número de idosos ativos no país não 
para de crescer e aumentará significativamente até 2035, 
levando os empreendimentos a criar as mais diversas 
condições de acessibilidade.

Segundo relatório da Hotelinvest, a economia em 
recuperação deve estimular o crescimento da diária 
média praticada pelos meios de hospedagem no 
Brasil. A previsão da entidade é de que em 2020 sejam 
inaugurados 74 novos hotéis no Brasil, pertencentes a 35 
marcas e 21 redes, gerando um aumento de 10.767 novas 
UHs na oferta hoteleira e R$ 2,8 bilhões em investimentos 
no setor. Os números abrangem apenas hotéis de rede, 
foco da pesquisa realizada. Mais do que nunca, será 
necessário que redes hoteleiras e companhias aéreas 
invistam em vendas online para garantir presença em 
motores de busca e redes sociais, visto que o número de 
brasileiros que utiliza o mobile para pesquisar e escolher 
os destinos, serviços e equipamentos turísticos de suas 
viagens continua em amplo crescimento.

Para mais informações, acesse:
observatoriodoturismo.com.br

Considering the economic scenario and tourism, the 
market estimates are positive for 2020.

Expectations for the economy in 2020

From the perspective of consumption, the growing 
strengthening of the formal labor market favors the 
expansion of the real mass of wages in the economy. 
Credit expansion should be another driving force for 
consumption. The cost of loans is expected to decline, 
in line with low inflation rates, the Selic at a low level and 
the regulations of the Central Bank, in order to reduce 
costs and expand bank competitiveness. Investments 
already benefit from the expansion of civil construction 
driven by the demand for individuals, attracted by the 
reduction in financing costs resulting from the drop in 
interest rates. The private productive sector still deals 
with high idleness, limiting business spending. Growth 
in 2020 will also lack a positive contribution from the 
external sector. The expansion of exports is limited by 
the slowdown in the main Brazilian markets, such as 
China, the European Union and Argentina, in addition 
to the fall in international commodity prices. In turn, 
imports should show better performance, in line with 
the strengthening of domestic demand.

Trends for tourism

Rather than choosing just one theme for their travels, 
tourists should look for broader experiences, in 
destinations that offer a wide range of attractions. More 
than half (58%) of Brazilians say they want to take a 
longer trip to just one destination, considering that the 
main attractions and their favorite activities are close, 
according to a survey by Booking.com. Multigenerational 
travel is also a major trend, as the number of active 
elderly people in the country continues to grow and 
will increase significantly until 2035, leading enterprises 
to create the most diverse conditions of accessibility.

According to a report by Hotelinvest, the recovering 
economy should stimulate the growth of the average 
daily rate practiced by the lodging facilities in Brazil. 
The entity’s forecast for this year is that 74 new hotels 
will be inaugurated in Brazil, belonging to 35 brands 
and 21 chains, generating an increase of 10,767 new 
UHs in the hotel offer and BRL2.8 billion in investments 
in the sector. The figures cover only chain hotels, the 
focus of the survey. More than ever, it will be necessary 
for hotel chains and airlines to invest in online sales 
to guarantee presence in search engines and social 
networks, given that the number of Brazilians who use 
mobile to search for and choose destinations, services 
and tourist equipment of their travels continue to grow 
widely.

For more information access:
observatoriodoturismo.com.br

fonte/sources: SulAmérica Investimentos, Hotelinvest
e Brasilturis, 2019/2020.
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