
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 da SPTuris, apresenta o 
31º relatório da Central de Monitoramento do Turismo.

Nesta publicação, o OTE traz o resultado e análise dos 
principais indicadores do turismo no mês de fevereiro, 
uma descrição do cenário econômico do país e um 
panorama  do setor para os próximos meses.

O documento traz ainda o Índice Municipal de Turismo 
(IMTUR), um indicador inédito para o setor na cidade 
de São Paulo que visa acompanhar o desempenho 
segmento na capital paulista.

Trata-se do 1o observatório do Brasil a contar com esse 
tipo de indicador, possibiltando uma análise mais precisa 
da evolução do setor em relação aos mais diversos 
ramos de atividade do turismo. Veja mais na página 4 
deste documento.
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The São Paulo Tourism and Events Observatory (OTE), 
research and intelligence department of SPTuris, presents 
the 31st report of the Tourism Monitoring Center.

In this publication, OTE brings the result and analysis of 
the main indicators of tourism in the month of February, 
a description of the country’s economic scenario and a 
panorama of the sector for the coming months.

The document also includes the Municipal Tourism Index 
(IMTUR), an unprecedented indicator for the sector 
in the city of São Paulo that aims to monitor segment 
performance in the state capital.

It is the first observatory in Brazil to count on this type 
of indicator, enabling a more precise analysis of the 
evolution of the sector in relation to the most diverse 
branches of tourism activity. See more on page 4 of this 
document.
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Cenário econômico no Brasil

No inicio desse mês, o boletim Focus (Banco Central) 
reduziu a expectativa da inflação para 2017, chegando a 
4,65%. Dessa forma, espera-se que na próxima reunião 
do COPOM a taxa básica de juros da economia caía 
pelo menos 0,5 pontos percentuais, chegando a 9,45% 
ao final de 2017. Para o Produto Interno Bruto (PIB) é 
esperado o crescimento de 0,5%. Já a projeção para o 
dólar também se reduziu para R$3,39 ao final do ano.

Os números acima trazem poucas novidades no âmbito 
econômico com nível de atividade que começa a ensaiar 
sinais de retomada. Desta forma, é possível que o PIB 
cresça no primeiro trimestre, revertendo uma longa 
sequência de taxas negativas.

Segundo o boletim Macro IBRE/FGV (Instituto Brasileiro 
de Economia/ Fundação Getúlio Vargas) os indicadores 
de atividade econômica continuam a confirmar o cenário 
de crescimento de 0,4% em 2017, o qual contempla uma 
aceleração gradual do PIB até o fim do ano. A expectativa 
é que a taxa de crescimento de forma otimista atinja 
2,5% no quarto trimestre, em termos anualizados. 
Enquanto a agropecuária e, em menor grau, a indústria 
devem contribuir positivamente para o PIB deste ano, o 
o setor de serviços ainda deverá registrar pequena queda 
(-0,2%), em parte motivada pelo baixo desempenho 
esperado para o consumo das famílias.

A liberação do saque das contas inativas do FGTS, deverá 
proporcionar um impulso apenas moderado ao consumo 
em 2017, de maneira que o crescimento esperado para 
este ano é positivo, porém modesto.

fonte:  FGV, IBRE, IPCA, FecomercioSP, BC, IBGE e OTE, 2017
source: FGV, IBRE, IPCA, FecomercioSP, BC, IBGE and OTE, 2017

CENÁRIO ECONÔMICO
ECONOMIC ENVIROMENT

Economic scenario in Brazil

At the beginning of this month, the Focus bulletin 
(Central Bank) reduced the expectation of inflation 
to 2017, reaching 4.65%. Thus, it is expected that 
at the next COPOM meeting, the basic interest 
rate of the economy would fall by at least 0.5 
percentage points, reaching 9.45% at the end 
of 2017. For the Gross Domestic Product (GDP) 
Growth of 0.5%. The projection for the dollar also 
dropped to R $ 3.39 at the end of the year.

The numbers above bring little news in the 
economic sphere with activity level that begins 
to rehearse signs of recovery. In this way, it is 
possible that GDP will grow in the first quarter, 
reversing a long sequence of negative rates.

According to the Bulletin Macro IBRE / FGV 
(Brazilian Institute of Economics / Getúlio 
Vargas Foundation) economic activity indicators 
continue to confirm the scenario of growth of 
0.4% in 2017, which contemplates a gradual 
acceleration of GDP until the end of the year . The 
growth rate is expected to rise optimistically to 
2.5% in the fourth quarter on an annualized basis. 
While agriculture and, to a lesser extent, industry 
are expected to contribute positively to GDP this 
year, the services sector is still expected to decline 
slightly (-0.2%), partly due to the low expected 
performance for household consumption.

The release of the withdrawal from inactive FGTS 
accounts is expected to provide only a modest 
boost to consumption by 2017, so the expected 
growth for this year is positive but modest.

Foto/ Photo: José Cordeiro, 2017
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Impacto de políticas imigratórias e viagens

A Organização Mundial do Turismo (OMT) expressou sua profunda 
preocupação e forte condenação pela recente proibição de 
viagens dos Estados Unidos da América aos nacionais de países 
africanos e do Oriente Médio

A proibição de viajar, baseada na nacionalidade, é contrária aos 
princípios de liberdade de viagem promovidos pela comunidade 
internacional de turismo e prejudicará os imensos benefícios 
do sector do turismo em termos de crescimento económico 
e criação de emprego para muitos países, incluindo os Estados 
Unidos.

“Os desafios globais exigem soluções globais e os desafios de 
segurança que enfrentamos hoje não devem nos levar a construir 
novos muros. “, disse Taleb Rifai, secretário-geral da OMT.

“Além do impacto direto, a imagem de um país que impõe 
proibições de viagem de uma forma tão hostil certamente será 
afetada entre os visitantes de todo o mundo e há risco de dumping 
de viagens de demanda para os EUA”, acrescentou Rifai. Estima-
se que o prejuízo imediato ao setor de turismo deva chegar aos 
10% ainda em 2017.

Turismo e o Carnaval

O Carnaval é uma das datas mais importantes para o turismo 
nacional. A folia movimenta a economia, gera empregos e 
atrai visitantes dispostos a curtir desde as superproduções dos 
camarotes, passando pelos trios elétrico até os blocos de rua. 

Na maioria dos destinos nordestinos, os índices de ocupação 
hoteleira registraram uma média de 90% no período. Em 
Alagoas, 90% dos 31 mil leitos ficaram ocupados no feriadão, 
mesmo índice registrado em Sergipe. Na Paraíba, 200 mil 
turistas foram responsáveis pela ocupação de cerca de 95%. 
O Ceará recebeu cerca de 112 mil turistas com o impacto 
de aproximadamente R$ 140 milhões de receita direta na 
economia estadual. Em toda a cadeia produtiva do turismo 
cearense foram gerados R$ 230 milhões, um aumento de 
cerca de 10% em relação a 2016. A taxa de ocupação da rede 
hoteleira ficou na casa dos 84% durante o período.

Em Salvador, um dos principais destinos da festa, a ocupação 
hoteleira chegou a 95% no período, gerando 200 mil empregos 
temporários. A estimativa da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur) 
é de que 600 mil turistas tenham passado pela capital baiana, um 
aumento de 9% em relação a 2016. Destes, 10% são estrangeiros. 
Em todo o estado foram registrados cerca de 2 milhões de 
visitantes, que injetaram R$ 1,5 bilhão na economia baiana. 

Na a cidade de São Paulo, o Carnaval Explodiu. Os gastos dos 
foliões que curtiram a festa na capital, em 2017, cresceram 55% 
na comparação com a festa de 2016. O gasto médio subiu de R$ 
617 para R$ 957 em três dias de folia. Também foi registrado um 
crescimento de 167,5% no número de turistas no Sambódromo 
e de 203% no carnaval de rua. São Paulo viu crescer de 7,7%, em 
2016, para 20,6% a participação de turistas na festa mais popular 
do país.

TURISMO
TOURISM

Impact of immigration policies and travel

The World Tourism Organization (UNWTO) expressed 
deep concern and strong condemnation of the recent ban 
on United States travel to nationals of African countries 
and the Middle East

The travel ban, based on nationality, is contrary to 
the principles of freedom of travel promoted by the 
international tourism community and will undermine 
the immense benefits of the tourism sector in terms of 
economic growth and job creation for many countries, 
including the United States.

“Global challenges require global solutions and the 
security challenges we face today should not lead us to 
build new walls. “Said Taleb Rifai, UN Secretary-General.

Tourism and the Carnival

Carnival is one of the most important dates for national 
tourism. The folia moves the economy, generates jobs and 
attracts visitors willing to enjoy from the overproductions 
of the cabins, through the electric trios to the blocks of 
street.

In most of the Northeastern destinations, hotel occupancy 
rates registered an average of 90% in the period. In Alagoas, 
90% of the 31 thousand beds were occupied in the holiday, 
even registered index in Sergipe. In Paraíba, 200 thousand 
tourists were responsible for occupying about 95%. Ceará 
received about 112 thousand tourists with the impact of 
approximately R $ 140 million of direct revenue in the 
state economy. R $ 230 million were generated in the 
entire production chain of Ceará, an increase of around 
10% compared to 2016. The occupancy rate of  the hotel 
chain was 84%   during the period.

In Salvador, one of the main destinations of the party, hotel 
occupancy reached 95% in the period, generating 200 
thousand temporary jobs. The estimate by the Secretariat 
of Tourism of Bahia (SETUR) is that 600,000 tourists have 
passed through the capital of Bahia, an increase of 9% 
compared to 2016. Of these, 10% are foreigners. Around 2 
million visitors were registered in the state, which injected 
R $ 1.5 billion into the Bahian economy.

In the city of São Paulo, Carnaval exploded. The expenses 
of partygoers who enjoyed the party in the capital in 
2017 grew 55% compared to the festival of 2016. Average 
spending rose from R $ 617 to R $ 957 in three days. 
There was also a growth of 167.5% in the number of 
tourists in the Sambódromo and 203% in the street 
carnival. São Paulo grew from 7.7% in 2016 to 20.6% 
the participation of tourists in the most popular party 
in the country.

fonte:  MTur, Embratur, CNC e OTE, 2017
source: MTur, Embratur, CNC and OTE, 2017
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Balanço dos meios de hospedagem

Nos índices referentes ao desempenho hoteleiro da 
cidade de São Paulo, fevereiro apresentou um aumento 
na Taxa de Ocupação (T.O.), fechando o mês em 60,52%, 
sendo  5,6% superior ao registrado no mesmo mês de 
2016. A Diária Média (D.M.) apresentou queda de 7,8% 
quando comparada ao mesmo período de 2016 e 
encerrou fevereiro em R$289,19.

Analisando os últimos 12 meses da taxa de ocupação 
hoteleira, pode-se perceber que foi a variação positiva 
mais significativa do período, bem como o melhor mês 
de fevereiro dos últimos 3 anos. Já a diária média do mês 
têm oscilado abaixo dos R$ 290.

Os hostels continuam com taxas de ocupação próximas 
aos 45%, mas acima do registado em 2016, com 46,29% 
ou 2,7% acima do período anterior. As diárias médias dos 
hostels acompanham a baixa registrada para os hotéis, 
mas com uma variação ainda maior, acima de 11%.

Balance of the means of lodging

In the indices referring to hotel performance in the 
city of São Paulo, February showed an increase in the 
Occupancy Rate (TO), closing the month at 60.52%, 
5.6% higher than that registered in the same month 
of 2016. The Average Daily (DM) decreased by 7.8% 
when compared to the same period of 2016 and ended 
February at R $ 289.19.

Analyzing the last 12 months of the hotel occupancy 
rate, it can be seen that it was the most significant 
positive variation of the period, as well as the best 
month of February in the last 3 years. The average daily 
rate for the month has fluctuated below R $ 290.

The hostels continue with occupancy rates close to 
45%, but higher than in 2016, with 46.29% or 2.7% 
over the previous period. Average hostel prices follow 
the low registered for hotels, but with an even greater 
variation, above 11%.

INDICADORES DO TURISMO EM SÃO PAULO
TOURISM INDICATORS IN SÃO PAULO

Baseando-se em 6 importantes indicadores de turismo 
coletados mensalmente, o OTE criou o Índice Municipal 
de Turismo, um termômetro que visa identificar o 
desempenho de mercado do setor na capital paulista em 
relação ao ano anterior.

Fluxo de passageiros nos terminais rodoviários, 
aeroportuários, arrecadação de impostos com turismo, 
taxas de ocupação dos meios de hospedagem (hotéis 
e hostels) e atendimentos nas Centrais de Informação 
Turística compôem a metodologia de cálculo para o índice.

Os dados referentes a 2016 demonstraram um crescimento 
do setor turístico de 0,4 pontos para a capital paulista em 
relação ao ano de 2015.

Based on 6 important tourism indicators collected 
monthly, OTE created the Municipal Tourism Index, a 
thermometer that aims to identify the sector’s market 
performance in the state of São Paulo in relation to the 
previous year.

Passenger flow in the road terminals, airports, tax 
collection with tourism, occupancy rates of the 
lodging facilities (hotels and hostels) and services in the 
Tourist Information Centers compose the calculation 
methodology for the index.

The data for 2016 showed a growth of the tourist sector 
of 0.4 points for the capital of São Paulo in relation to 
the year 2015.

ÍNDICE MUNICIPAL DE TURISMO (IMTUR)
SÃO PAULO TOURISM INDEX 
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Movimentação nos terminais rodoviários da cidade

Em fevereiro, o fluxo nos três terminais rodoviários 
que atendem à cidade de São Paulo registraram o 
desembarque de 1.103.911 passageiros. O número 
reflete uma retração de 13,5% em relação ao mesmo 
mês de 2016.

Os desembarques de passageiros dos terminais 
rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara apresentaram, 
respectivamente, variação de -16,5%, -13,1% e -16,6% 
se comparados ao mesmo mês de 2016. A queda no 
número de passageiros também ocasionou um ajuste 
na oferta de chegadas de ônibus, passando de 53,7 mil 
em 2016 para 48,7 mil em 2017 ou uma variação de 
10,2% para o período. 

Handling at the city’s bus terminals

In February, the flow in the three road terminals that serve 
the city of São Paulo registered the landing of 1,103,911 
passengers. The number reflects a retraction of 13.5% in 
relation to the same month of 2016.

The passenger landings of the Tietê, Barra Funda and 
Jabaquara terminals showed respectively a variation of 
-16.5%, -13.1% and -16.6% compared to the same month 
of 2016. The decrease in the number of passengers Also 
caused an adjustment in the supply of bus arrivals, going 
from 53.7 thousand in 2016 to 48.7 thousand in 2017 or 
a variation of 10.2% for the period.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - TURISMO (R$)
TAX OVER TOURISM SERVICES (BRL) 2017 VARIAÇÃO / VARIATION2016

        FEVEREIRO / FEBRUARY   23.096.063 21.430.229 -7,2%

Arrecadação de Impostos (ISS)

O valor arrecadado em fevereiro com o Grupo 13 - 
Turismo representou 2,3% do montante do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) da cidade de São Paulo. Foram R$ 
21.430.229,65 arrecadados no mês, estabelecendo uma 
variação negativa de 7,2% em relação a 2016.
 
Este é o menor valor arrecadado dos últimos 12 meses, 
reflexo de dois fatores importantes: a influência de fatores 
econômicos que demonstram um início de recuperação 
e que se refletirá no setor de serviços durante os próximo 
meses e o feriado de carnaval com data para o final de 
fevereiro, o que empurra os faturamentos recorrentes da 
data para março.

Tax Collection (ISS)

The amount collected in February with Group 13 - 
Tourism represented 2.3% of the amount of the Service 
Tax (ISS) of the city of São Paulo. R $ 21,430,229.65 were 
collected in the month, establishing a negative variation 
of 7.2% in relation to 2016.
 
This is the lowest value in the last 12 months, reflecting 
two important factors: the influence of economic factors 
that demonstrate a beginning of recovery and that will 
be reflected in the service sector during the next months 
and the carnival holiday with a date for the end February, 
which pushes the recurring billings of the date for March.

fonte:  SMF, SOCICAM e OTE, 2017
source: SMF, SOCICAM and OTE, 2017
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
FINAL CONSIDERATIONS

Atendimentos nas Centrais de Informação Turística (CITs)

O total de atendimentos realizados nas Centrais de 
Informação Turística (CITs) da São Paulo Turismo em 
fevereiro variaram em -9,0%, quando comparado com 
o mesmo mês de 2016. Embora o número de turistas 
brasileiros tenha aumentado em 15%, o número 
de estrangeiros atendidos diminuiu quase 35%. Os 
atendimentos aos moradores de São Paulo cresceram 
1%. 

Na lista dos principais emissores de turistas para a 
cidade no mês, os argentinos, chilenos e franceses 
foram os que mais procuraram as centrais entre os 
estrangeiros. Já entre os brasileiros, cariocas e mineiros 
lideram a lista. No Estado de São Paulo, Campinas, São 
José dos Campos e Santos foram as principais cidades 
a enviar turistas para a capital.

fonte:  OTE, 2017
source: OTE, 2017

O turismo paulistano no mês de ferereiro foi marcado 
pelo sucesso do Carnaval e seu retorno em receitas 
estimadas em mais de R$ 460 milhões, beneficiando 
toda a cadeia produtiva do setor na capital paulista.

Contudo, os ganhos referentes ao feriado prolongado 
devem ficar evidentes, do ponto de vista econômico, 
somente no mês de março, já que o Carnaval de 2017 
aconteceu no final do segundo período de fevereiro. Este 
fator impactou nos números coletados pelo OTE em 
diversos segmentos, que ainda sofrem com a recessão do 
último ano.

Movimentos de passageiros em terminais de transporte 
ainda estão em baixa, mas as previsões de retomada da 
economia, ainda que tímidas, assim como a autorização 
de saques das contas inativas do FGTS pelos trabalhadores 
podem impulsionar o mercado de turismo no próximo 
trimestre

Este fato é demonstrado pelo crescimento em 12,8% 
das intenções de vagens por brasileiros nos próximos 
meses, de acordo com os relatórios de intenção de 
viagem do Ministério do Turismo/ FGV. Levando-se em 
conta também o início do calendário de eventos e feiras 
de negócios na cidade de São Paulo, o OTE projeta um 
crescimento na ocpuação hoteleira de até 10% e do setor 
como um todo de 6% para os próximos três meses.
 
Como parte do desenvolvimento de novos indicadores de 
desempenho do setor no município, o OTE criou o Índice 
Municipal de Turismo (IMTur), com base nos diversos 
indicadores mencionados. O resultado de 0,4 pontos para 
o ano de 2016 em comparação com 2015 demonstra a 
forte capacidade de resiliência da economia do turismo 
local, que conseguiu, dentro de uma situação econômica 
adversa, manter um desempenho, no mínimo, estável. 

O OTE continuará monitorando o desempenho do 
mercado turístico, realizando análises setoriais e 
acompanhando as tendências. Veja mais em www.
observatoriodoturismo.com.br e cadastre-se para receber 
nossos estudos.

Attendance at the Tourist Information Centers (CITs)

The total number of visits made in São Paulo Turismo 
Tourist Information Centers (CITs) in February varied 
by -9.0% when compared to the same month of 2016. 
Although the number of Brazilian tourists increased by 
15%, the number Of foreigners attended decreased by 
almost 35%. The attendance to the residents of São 
Paulo grew by 1%.

In the list of the main emitters of tourists to the city in 
the month, the Argentines, Chileans and French were 
the ones that more looked for the central ones among 
the foreigners. Among the Brazilians, locals and miners 
are already leading the list. In the State of São Paulo, 
Campinas, São José dos Campos and Santos were the 
main cities to send tourists to the capital.

fonte:  MTUR e OTE, 2017
source: Mtur and OTE, 2017

São Paulo tourism during the month of the month 
was marked by the success of Carnival and its return 
in revenues estimated at more than R $ 460 million, 
benefiting the entire productive chain of the sector in 
the state capital.

However, the gains for the extended holiday should be 
evident from the economic point of view only in the 
month of March, since the Carnival of 2017 happened 
at the end of the second period of February. This factor 
impacted the numbers collected by OTE in several 
segments, which still suffer from last year’s recession.

Passenger movements at transportation terminals are 
still low but forecasts of economic recovery, albeit timid, 
as well as the authorization of withdrawals from inactive 
FGTS accounts by workers can boost the tourism market 
in the next quarter

This fact is demonstrated by the growth of 12.8% in the 
intentions of pods by Brazilians in the coming months, 
according to the travel intention reports of the Ministry 
of Tourism / FGV. Taking into account also the beginning 
of the calendar of events and trade fairs in the city of São 
Paulo, OTE projects a growth in hotel occuação of up to 
10% and the sector as a whole of 6% for the next three 
months.
 
As part of the development of new sector performance 
indicators in the municipality, OTE created the Municipal 
Tourism Index (IMTur), based on the various indicators 
mentioned. The result of 0.4 points for the year 2016 
compared to 2015 demonstrates the strong resilience 
of the local tourism economy, which managed, in 
an adverse economic situation, to maintain a stable 
performance at least.

The OTE will continue to monitor the performance of the 
tourism market, conducting sector analyzes and tracking 
trends. See more at www.observatoriodoturismo.com.br 
and sign up to receive our studies.
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