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O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de 
São Paulo (OTE), núcleo de pesquisa e inteligência de 
mercado da SPTuris, apresenta a 36ª edição do relatório 
da Central de Monitoramento do Turismo.

Neste documento, o OTE traz análises e resultados dos 
principais indicadores do turismo na capital paulista em 
julho, uma breve descrição do cenário econômico do 
país e um panorama do setor para os próximos meses.

O painel acima mostra um resumo do desempenho 
dos principais indicadores monitorados pelo OTE no 
mês em comparação com julho de 2016. Na sequência, 
o relatório traz as informações mais detalhadas do 
comportamento da atividade turística em São Paulo.
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The Tourism and Events Observatory of the City of São 
Paulo (OTE), research and market intelligence center 
of SPTuris, presents the 36th edition of the Tourism 
Monitoring Center report.

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

The panel above shows a summary of the performance 
of the main indicators monitored by OTE in the month 
compared to July 2016. The report then gives the most 
detailed information on the behavior of the tourist 
activity in São Paulo.
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Segundo semestre começa com incerteza

O segundo semestre de 2017 inicia em meio a um nível 
elevado de incerteza. Se, por um lado, não se nota uma 
deterioração das perspectivas para a economia brasileira, 
tampouco identifica-se uma recuperação mais vigorosa 
da atividade.

De fato, o cenário continua prescrevendo cautela, em um 
contexto onde a combinação de ampla capacidade ociosa 
e inflação em queda favorecem um viés de afrouxamento 
das condições monetárias. Ainda assim, espera-se que 
a recuperação da economia brasileira seja gradual ao 
longo dos próximos trimestres. Por ora, as projeções de 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) seguem em 
0,20% e 2,00% para 2017 e 2018, respectivamente.

Inflação volta a registrar alta

O Índice do Custo de Vida (ICV), calculado pelo Dieese 
no município de São Paulo, teve alta de 0,13% em julho, 
após registrar deflação no mês anterior.

Com variações de 0,95% e 0,12%, respectivamente, os 
grupos Habitação e Alimentação foram responsáveis 
por 0,25 ponto percentual, enquanto Transporte 
(-0,71%) teve impacto de menos 0,10 ponto. No ano, o 
ICV-Dieese varia 0,92%. Em 12 meses, está acumulado 
em 2,09%.

Confiança de varejistas paulistas tem ligeira queda

A confiança dos empresários paulistas sofreu uma ligeira 
queda em julho, apontou o Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (Icec) elaborado pela Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP), antecipado pelo Broadcast, 
serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Foi 
verificada uma queda de 0,20% na medição de julho 
(104,00 pontos) ante o mês anterior (104,20 pontos).

Entre os componentes do Icec, foi apurada uma 
melhora do indicador que mede a percepção dos 
empresários sobre as condições atuais - o Índice das 
Condições Atuais do Empresário do Comércio (Icaec). 
Foi verificada alta de 76,80 pontos em junho para 77,20 
pontos em julho - a maior pontuação desde maio de 
2014. Já na comparação com o mesmo mês do ano 
passado, quando o Icaec apontava 40,70 pontos, houve 
crescimento de 89,80%.

Quanto às expectativas futuras, apuradas pelo Índice de 
Expectativa do Empresário do Comércio (IEEC), houve 
queda marginal de 1,40% em julho, para 147,90 pontos. 
Em comparação a julho de 2016, porém, o indicador 
apresenta alta de 6,50%.

fontes: Itaú Asset Management, Dieese,
FecomercioSP e OTE, 2017
sources: Itaú Asset Management, Dieese,
FecomercioSP and OTE, 2017

CENÁRIO ECONÔMICO
ECONOMIC ENVIROMENT

Second semester begins with uncertainty

The second half of 2017 begins amid a high level of 
uncertainty. If, on the one hand, there is no deterioration 
of the outlook for the Brazilian economy, neither does it 
identify a more vigorous recovery of the activity.

In fact, the scenario continues to prescribe caution, in a 
context where the combination of ample idle capacity 
and declining inflation favors a bias towards loosening 
monetary conditions. Still, the recovery of the Brazilian 
economy is expected to be gradual over the coming 
quarters. For the time being, growth projections for the 
Gross Domestic Product (GDP) remain at 0.2% and 2.0% 
for 2017 and 2018, respectively.

Inflation returns to record high

The Cost of Living Index (LCI), calculated by Dieese in the 
city of São Paulo, increased 0.13% in July, after registering 
deflation in the previous month.

With variations of 0.95% and 0.12%, respectively, the 
Housing and Food groups accounted for 0.25 percentage 
points, while Transport (-0.71%) had an impact of minus 
0.10 points. In the year, the ICV-Dieese varies by 0.92%. In 
12 months, it is accumulated at 2.09%.

Retailers confidence in São Paulo has slight drop

The confidence of São Paulo businessmen fell slightly 
in July, according to the Confidence Index of the 
Businessman of Commerce (Icec) prepared by the 
Federation of Commerce of Goods, Services and Tourism 
of the State of São Paulo (FecomercioSP), anticipated 
by Broadcast, service of Real-time news from Grupo 
Estado. There was a 0.2% drop in July measurement 
(104.0 points) compared to the previous month (104.2 
points).

Among the components of the Icec, an improvement 
of the indicator that measures the perception of the 
entrepreneurs on the current conditions - the Index 
of the Present Conditions of the Entrepreneur of the 
Commerce (Icaec) was found. It was up from 76.8 points 
in June to 77.2 points in July - the highest score since 
May 2014. Compared with the same month last year, 
when the Icaec had 40.7 points, there was a growth of 
89 , 8%.

Regarding the future expectations, ascertained by the 
Commercial Employee Expectation Index (IEEC), there 
was a marginal drop of 1.4% in July, to 147.9 points. 
Compared to July 2016, however, the indicator is up 
6.5%.
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O gasto do brasileiro nas férias

Os brasileiros gastaram 1.878,90 bilhão de dólares em 
viagens e turismo no exterior em Julho, um dos meses 
mais fortes de férias por aqui, informa o Banco Central 
do Brasil. Com o montante, o mês de julho atingiu um 
novo máximo desde Janeiro de 2015.

Relativamente ao mesmo mês em 2016, os gastos 
aumentaram 38,00%, ou seja,  mais de 500 milhões de 
dólares, elevando assim média deste ano. Os números 
de julho também fazem a despesa cambial de 2017 
ultrapassar os dez bilhões de dólares, atingindo os U$$ 
10.684,24 bi.

Um dos grandes influenciadores do aumento da despesa 
cambial tem sido a desvalorização do dólar, que chegou a 
valer R$ 3,11 no mês passado, tornando os gastos exterior 
mais atrativos e estimulando as viagens para fora do país.

Intenção de viagem

Segundo a pesquisa do MTur de Sondagem do Consumidor 
e Intenção de Viagem, no mês de junho deste ano, quase 
20,00% dos entrevistados que afirmaram planejar viajar 
nos próximos 6 meses pretendiam realizar uma viagem 
internacional. Em relação à junho do ano passado, o 
número de turistas brasileiros que pretendiam viajar 
para o exterior no horizonte de 6 meses correspondia a 
16,00% do total.

Receita cambial

Já os gastos dos estrangeiros no Brasil tiveram queda 
em julho deste ano, em relação ao mesmo mês de 2016. 
Como se mostrou previsível, a receita cambial obteve o 
percentual negativo de 5,54%, correspondendo ao valor 
de U$$ 440 milhões.

A queda não foi surpresa, visto que os dados do mês de 
julho no ano de 2016 foram fortemente impulsionados 
pela realização dos Jogos Olímpicos no País.

Aumenta a procura dos brasileiros por serviços de 
aviação

Os serviços de aviação estão sendo mais procurados 
pelos viajantes brasileiros. Dados da Associação Brasileira 
das Empresas Aéreas (ABEAR) mostram que em julho 
deste ano, houve um crescimento de 3,83% na busca por 
voos domésticos e de 4,43% no volume de passageiros 
transportados, somando 8,6 milhões viagens realizadas.

A pesquisa fez um comparativo entre julho de 2017 e 
o mesmo período em 2016. Além da procura, a oferta 
de transporte oferecida por companhias como Avianca, 

TURISMO
TOURISM

The Brazilian spending on vacations

Brazilians spend 1,878.90 billion dollars in travel and 
tourism abroad in July, one of the strongest months of 
vacations here, reports the Central Bank of Brazil. With 
the amount, the month of July reached a new high since 
January 2015.

For the same month in 2016, spending increased 38.00%, 
or more than 500 million dollars, thus raising the average 
of this year. The July numbers also make the exchange 
rate of 2017 exceed ten billion dollars, reaching US $ 
10,684.24 billion.

One of the major influencers of the increase in foreign 
exchange spending has been the devaluation of the 
dollar, which came to be worth R $ 3.11 last month, 
making foreign spending more attractive and stimulating 
trips abroad.

Intention to travel

According to the MTur survey of Consumer Survey 
and Travel Intent, in June of this year, almost 20.00% 
of respondents who said they planned to travel within 
the next 6 months intended to travel internationally. In 
relation to June of last year, the number of Brazilian 
tourists who wanted to travel abroad in the 6-month 
horizon corresponded to 16.00% of the total.

Foreign Exchange Revenue

On the other hand, the expenses of foreigners in Brazil 
fell in July of this year, as compared to the same month of 
2016. As shown foreseeable, foreign exchange revenue 
obtained a negative percentage of 5.54%, corresponding 
to U $$ 440 million.

The fall was not surprising, since the data of the month 
of July in the year 2016 were strongly boosted by the 
accomplishment of the Olympic Games in the Country. 

Increases the demand of Brazilians for aviation services

Aviation services are being sought out by Brazilian 
travelers. Data from the Brazilian Association of Airline 
Companies (ABEAR) show that in July of this year, there 
was a growth of 3.83% in the search for domestic flights 
and 4.43% in the volume of passengers transported, 
totaling 8.6 million trips.

The survey made a comparison between July 2017 and 
the same period in 2016. In addition to the demand, the 
transport offer offered by companies such as Avianca, 

fontes: BlogPanrotas/Jeanine Pires e MTur, 2017
sources: BlogPanrotas/Jeanine Pires and
Ministry of Tourism, 2017
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Gol, Latam e Azul teve um aumento de 4,59% em relação 
a julho do ano passado.

Lançado em abril pelo governo federal, o Brasil + Turismo 
prevê o aumento da divulgação dos destinos nacionais 
com o objetivo de estimular o turismo interno e chegar 
a marca de 100 milhões de brasileiros viajando em 2022. 
Atualmente, esse número é de 60 milhões.

“Números como este comprovam a importância do turismo 
para o crescimento da economia nacional em razão de 
seu alto potencial para a geração de emprego e renda. Por 
isso, o Ministério do Turismo tem investido em uma série 
de ações para fortalecer o setor tanto em investimento de 
infraestrutura como também em qualificação profissional”, 
afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Além do aumento da promoção, o Brasil + Turismo 
prevê ainda a abertura do capital de companhias 
aéreas nacionais e a entrada de 100% estrangeiras, 
desde que tenham sede no Brasil e sejam constituídas 
pela lei nacional. A medida, que está em tramitação no 
Congresso Nacional, tem como objetivo aumentar a 
conectividade aérea do país, ampliando o número de 
voos e rotas para beneficiar o turismo doméstico. 

Pesquisa mostra crescimento na aprovação de
itens de infraestrutura e serviços

O Ministério do Turismo divulgou pesquisa realizada com 
37.634 turistas internacionais que estiveram o Brasil em 
2016. Os estrangeiros avaliaram 16 itens de infraestrutura 
e serviços turísticos, como: hospitalidade, alojamento, 
gastronomia, aeroportos, segurança, limpeza, 
sinalização turística, entre outros. À exceção da categoria 
‘telefonia e internet’, que foi aprovada por 69,60% dos 
entrevistados, os demais 15 itens tiveram avaliações 
superiores à 72,00%, com destaque para hospitalidade 
(98,00%), alojamento (95,70%), gastronomia (95,40%) e 
restaurantes (95,00%). A avaliação final da experiência no 
Brasil foi muito positiva para 87,70% dos entrevistados e 
95% dos estrangeiros têm intenção de voltar ao Brasil.

Se considerada a série histórica, 14 itens superaram 
as avaliações do questionário aplicado há cinco 
anos, com destaque para os aeroportos que, em 
2012, foram aprovados por 73,00% dos turistas e, em 
2016, conseguiram atingir 89,90% de aprovação, um 
crescimento de 23,00%.

“As obras de infraestrutura e as iniciativas de qualificação, 
adotadas principalmente para os grandes eventos, já estão 
dando frutos. Essa pesquisa demonstra que nossos destinos 
estão mais estruturados para receber os turistas. Com isso, 
o Brasil se torna cada vez mais competitivo no cenário 
global”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

TURISMO
TOURISM

Gol, Latam and Azul had an increase of 4.59% compared 
to July last year .

Launched in April by the federal government, Brazil 
+ Turismo plans to increase the spread of national 
destinations with the objective of stimulating domestic 
tourism and reaching the mark of 100 million Brazilians 
traveling in 2022. Currently, this number is 60 million.

“Figures like this prove the importance of tourism to 
the growth of the national economy because of its 
high potential for employment and income generation. 
Therefore, the Ministry of Tourism has invested in a series 
of actions to strengthen the sector in both infrastructure 
investment and professional qualification, “said Tourism 
Minister, Marx Beltrão.

In addition to the increase in promotion, Brasil + Turismo 
also plans to open the capital of domestic airlines and 
the entry of 100% foreign, provided they are based in 
Brazil and are constituted by national law. The measure, 
which is being processed by the National Congress, aims 
to increase the country’s air connectivity, increasing the 
number of flights and routes to benefit domestic tourism. 

Research shows growth in approval of
Infrastructure items and services

The Ministry of Tourism published a survey of 37,634 
international tourists that visited Brazil in 2016. Foreigners 
evaluated 16 items of infrastructure and tourist services, 
such as hospitality, accommodation, gastronomy, 
airports, security, cleaning, tourist signs, among others. 
With the exception of the category ‘telephony and 
internet’, which was approved by 69.60% of respondents, 
the remaining 15 items had evaluations above 72.00%, 
with emphasis on hospitality (98.00%), accommodation 
(95.70%), %), Gastronomy (95.40%) and restaurants 
(95.00%). The final evaluation of the experience in Brazil 
was very positive for 87.70% of respondents and 95% of 
foreigners intend to return to Brazil.

If one considers the historical series, 14 items exceeded 
the evaluations of the questionnaire applied five years 
ago, especially the airports that in 2012 were approved 
by 73.00% of tourists and in 2016 managed to reach 
89.90% of approval , An increase of 23.00%.

“The infrastructure works and the qualification initiatives, 
adopted mainly for the big events, are already bearing 
fruit. This research shows that our destinations are more 
structured to receive tourists. With this, Brazil becomes 
increasingly competitive in the global scenario, “said 
Tourism Minister, Marx Beltrão.

fontes: BlogPanrotas/Jeanine Pires e MTur, 2017
sources: BlogPanrotas/Jeanine Pires and
Ministry of Tourism, 2017
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2016 2017JULHO
JULY

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

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

59,15
65,06

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

295,30 273,84

(R$)

Balanço dos meios de hospedagem

Os dados do OTE em julho mostram o melhor índice de 
taxa de ocupação (T.O.) dos últimos quatro anos para 
o mês: 65,06%, alta de 10,00% com relação a 2016. Já 
a diária média (D.M.) de R$273,84 apresentou queda, 
tanto na comparação com julho/2016 quanto com 
junho/2017: 7,30% e 6,81%, respectivamente.

Estes índices apontam para uma readequação do 
setor, ajustando os valores de acordo com a realizdade 
econômica atual do país e obtendo melhores ocupações 
nos estabelecimentos da capital.

Os finais de semana seguem T.O. dentro do esperado 
para o período. Considerando apenas as sextas-feiras 
e sábados, o mês de julho de 2017 marcou 57,56% de 
ocupação, um bom índice considerando o período de 
férias escolares.

Os hostels registraram em julho um aumento tanto na 
T.O. quanto na D.M. se comparado ao mês anterior: 8,30% 
e 9,61% respectivamente. No entanto, no comparativo 
com o mesmo mês de 2016, a T.O. caiu 13,70% e a D.M. 
subiu 13,40%.

Balance of the means of lodging

OTE data in July show the best occupancy rate (TO) 
in the last four years for the month: 65.06%, a high of 
10.00% in relation to 2016. Mean R (DM) $ 273.84 fell in 
comparison with July / 2016 and June / 2017: 7.30% and 
6.81%, respectively.

These indices point to a readjustment of the sector, 
adjusting the values according to the current economic 
reality of the country and obtaining better occupations 
in the establishments of the capital.

The weekends follow T.O. Within the expected period. 
Considering only the Fridays and Saturdays, the month 
of July of 2017 marked 57.56% of occupation, a good 
index considering the period of school vacations.

The hostels registered in July an increase in both the 
T.O. And D.M. Compared to the previous month: 8.30% 
and 9.61% respectively. However, in comparison with the 
same month of 2016, the T.O. fell 13.70% and D.M. rose 
13.40%.

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

fonte: OTE, 2017
source: OTE, 2017

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

2016 2017JULHO
JULY

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

63,50

54,78

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

52,87 59,97

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

As Centrais de Informação Turística (CITs) da São Paulo 
Turismo em julho de 2017 fizeram mais de dez mil 
atendimentos, sendo 1.868 a turistas internacionais, 
4.075 a turistas nacionais e 4.845 a moradores da capital 
paulista. O número total registrou aumento de 5,70% se 
comparado com o mesmo período de 2016. O destaque 
fica por conta dos atendimentos aos turistas nacionais, 
com aumento expressivo no mesmo comparativo: 11,30%.

Na lista dos principais emissores de turistas para a 
cidade, permanecem na liderança, entre os turistas 
internacionais, brasileiros e paulistas, respectivamente 
Argentina, Rio de Janeiro (UF) e Campinas.

Attendance at the Tourist Information Centers (CITs)

The São Paulo Tourism Information Centers (CITs) of São 
Paulo Turismo in July 2017 made more than ten thousand 
visits, of which 1,868 were international tourists, 4,075 
were domestic tourists and 4,845 were residents of the 
city of São Paulo. The total number recorded an increase 
of 5.70% when compared to the same period of 2016. 
The highlight is the attendance of domestic tourists, with 
a significant increase in the same comparison: 11.30%.

In the list of the main emitters of tourists to the city, 
they remain in the lead among the international tourists, 
Brazilians and paulistas, respectively, Argentina, Rio de 
Janeiro (UF) and Campinas.

fonte: OTE e SMF, 2017
source: OTE and SMF, 2017

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)

2017 variação / VARIATION2016

Arrecadação de Impostos (ISS)

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

A cifra de R$ 23.386.034,88 aponta incremento de 1,1% 
quando comparado ao mesmo mês de 2016. O valor, 
em comparação com o mês anterior, junho/2017, 
apresentou queda de 7,80%.

O aumento na arrecadação de impostos que incidem em 
serviços de viagem apontam, assim como demais índices 
do turismo, para uma estagnação do setor neste início 
do segundo semestre de 2017. Vale ressaltar que parte 
da arrecadação destes impostos incidem sobre compra 
de viagens por paulistanos, o que representa também 
a confirmação das tendências apontadas nos últimos 
meses para um movimento de turistas que residem na 
cidade de São Paulo viajando pelo Brasil, impulsionando 
as economias locais dos destinos do país.

Tax Collection (ISS)

According to data provided by the Municipal Finance 
Department (SMF), the amount collected in July in Group 
13 (Tourism) represented 2.2% of the amount of the Tax 
on Services (ISS) of the city of São Paulo.

The figure of R $ 23,386,034.88 shows an increase of 
1.1% when compared to the same month of 2016. The 
value, compared to the previous month, June / 2017, 
showed a decrease of 7.80%.

The increase in taxes collected on travel services, as well 
as other tourism indices, points to a stagnation of the 
sector at the beginning of the second half of 2017. It is 
worth mentioning that part of the collection of these 
taxes are on the purchase of trips by Paulistas, Which 
is also confirmation of the trends pointed out in recent 
months for a movement of tourists residing in the city 
of São Paulo traveling through Brazil, boosting the local 
economies of the destinations of the country.

JULHO / JULY 23.138.191 23.386.034 +1,1%

CITS - ATENDIMENTOS REALIzADOS E PRINCIPAIS EMISSORES - JULHO/2017
CITS - ATTENDANCE AND MAIN ISSUERS OF TOURISTS - JULY 2017

ATENDIMENTOS REALIzADOS NAS CITS
ATTENDANCE

Turistas internacionais
international tourists

1868

Turistas nacionais
national tourists

4075

População de São Paulo
Local population

4845

Total
Total

10788

PRINCIPAIS EMISSORES DE TURISTAS ATENDIDOS NAS CITS
MAIN ISSUERS OF TOURISTS ATTENDED

INTERNACIONAIS
INTERNATIONAL

NACIONAIS
NATIONAL

ESTADO DE SP
SãO PAULO STATE 

Argentina Rio de Janeiro Campinas

França Minas Gerais Ribeirão Preto

Colômbia Rio Grande do Sul São José dos Campos

Chile Paraná São Bernardo do Campos

Peru Pernambuco Jundiai
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MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS MOVEMENT

1.364.791
1.429.356

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

55.88555.087

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

2016 2017JULHO
JULY

Movimentação nos terminais rodoviários

Em julho, o fluxo nos três terminais rodoviários 
que atendem à cidade de São Paulo registraram o 
desembarque de 1.429.356 passageiros. O número reflete 
um aumento de 4,73% em relação ao mesmo mês de 
2016. Acompanhando a série histórica do segmento, o 
desempenho geral dos terminais segue sem oscilações 
relevantes: esta é a quarta alta seguida no ano, porém o 
comparativo jan-jul 2016 x jan-jul 2017 segue negativo 
em 1,55%.

Os desembarques de passageiros dos terminais 
rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara apresentaram, 
respectivamente, variação de +23,46%, +18,82% e +11,53% 
se comparados ao mês anterior. No mesmo período, as 
chegadas de ônibus tiveram variação de +8,57%, +9,92% e 
+4,71, mostrando que a disponibilização de assentos segue 
adequando-se à demanda de passageiros, acompanhando 
tendência dos últimos meses.

Handling at the city’s bus terminals

In July, the flow at the three road terminals that serve 
the city of São Paulo registered the landing of 1,429,356 
passengers. The number reflects an increase of 4.73% 
in relation to the same month of 2016. Following the 
historical series of the segment, the overall performance 
of the terminals follows without significant oscillations: 
this is the fourth high followed in the year, but the 
comparative jan-mai 2016 x jan-mai 2017 follows 
negative at 1.55%.

The passenger landings of the Tietê, Barra Funda and 
Jabaquara terminals presented a variation of + 23.46%, 
+ 18.82% and + 11.53%, respectively, when compared 
to the previous month. In the same period, bus arrivals 
increased by + 8.57%, + 9.92% and +4.71, showing that 
seat availability continues to meet passenger demand, 
following the trend of recent months.

fonte: Abear, SOCICAM e OTE, 2017
source: Abear, SOCICAM and OTE, 2017

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

Movimentação nos aeroportos

Com crescimento de 3,83% em relação ao mesmo mês 
de 2016, a demanda1 por serviços aéreos domésticos 
oferecidos pelas companhias associadas à ABEAR 
completou o quinto mês consecutivo de avanço em julho. 
Por sua vez, a oferta2 de transporte teve ampliação um 
pouco superior, de 4,59%, em igual base de comparação. 
A expansão da oferta em nível superior ao da demanda 
apurada levou a uma leve deterioração do fator de 
aproveitamento dos voos, de 0,62 ponto percentual, que 
ficou situado ainda em saudáveis 83,97% de ocupação 
no mês. O volume de passageiros transportados evoluiu 
em linha com os demais indicadores, apresentando alta 
de 4,43% sobre julho de 2016, somando 8,6 milhões de 
viagens realizadas.

Em números absolutos, ainda que as estatísticas de 
oferta, demanda e volume de passageiros tenham 
sido superiores às registradas no mesmo mês de 2016, 
seguem ainda abaixo dos valores apurados em julho de 
2015, último mês antes do recente ciclo de retração da 
aviação doméstica (de agosto/15 a março/17).

Airport Handling

With growth of 3.83% in relation to the same month 
of 2016, demand1 for domestic air services offered by 
the companies associated with ABEAR completed the 
fifth consecutive month of advance in July. In turn, the 
supply2 of transport had a slightly higher increase, of 
4.59%, on the same basis of comparison. The expansion 
of supply at a higher level than the demand verified led 
to a slight deterioration of the factor of use of flights, of 
0.62 percentage point, which was still in a healthy 83.97% 
occupancy in the month. The volume of passengers 
transported was in line with the other indicators, showing 
a rise of 4.43% over July 2016, totaling 8.6 million trips.

In absolute numbers, although the statistics on supply, 
demand and volume of passengers were higher than 
those recorded in the same month of 2016, they are 
still below those recorded in July 2015, the last month 
before the recent domestic aviation retraction cycle 
(from August/15 to March/17).
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CONSIDERAÇõES FINAIS
FINAL CONSIDERATIONS

A cidade de São Paulo está acompanhando a recuperação 
do setor de turismo. Os principais indicadores analisados 
pelo OTE em julho/2017 apontam que, mesmo com a 
incerteza e instabilidade do ambiente politico-econômico, 
os sinais são positivos, mesmo que em menor escala.

Houve crescimento na maioria dos índices levantados: 
ocupação hoteleira, diária média dos hostels, arrecadação 
do ISS do turismo, demanda nos aeroportos, ônibus e 
passageiros nos terminais rodoviários. Assim como nos 
últimos meses, houve melhora também no volume de 
negócios e eventos corporativos na capital paulista, 
considerando o mês de julho como baixa temporada 
devido ao período de férias escolares .

O incremento nos principais indicadores, após consulta 
realizada pelo OTE com diversos players do mercado, 
deve-se especialmente ao aumento na realização de 
eventos na capital paulista durante o mês, os quais 
fizeram a diferença, favorecendo os números do setor e 
incrementando a economia local.

Para este terceiro trismetre de 2017, as expectativas 
seguem positivas, apesar de menores do que no segundo 
trismestre do ano. O ambiente econômico mantém 
as expectativas de aumento no volume de negócios 
e consequente impacto positivo, mesmo que menor 
do que o imaginado anteriormente, nas receitas com 
turismo da cidade de São Paulo.

Mais informações, acesse:
observatoriodoturismo.com.br

Siga e curta o OTE nas redes sociais:
facebook.com/observatoriodeturismoeeventos
linkedin.com/company-beta/10952948

fonte: OTE, 2017
source: OTE, 2017

The city of São Paulo is following the recovery of the 
tourism sector. The main indicators analyzed by the OTE 
in July / 2017 indicate that, even with the uncertainty and 
instability of the politico-economic environment, the 
signs are positive, albeit to a lesser extent.

There was growth in most of the indexes surveyed: hotel 
occupancy, average hostel rates, tourism ISS collection, 
demand at airports, buses and passengers at the road 
terminals. Just as in recent months, there was also an 
improvement in the volume of business and corporate 
events in the state capital, considering the month of July 
as a low season due to the school holidays.

The increase in the main indicators, after consulting OTE 
with several players in the market, is due in particular 
to the increase in events held in the city of São Paulo 
during the month, which made the difference, favoring 
the sector’s numbers and increasing the local economy .

For this third trismetre of 2017, the expectations follow 
positive, although smaller than in the second trismestre 
of the year. The economic environment maintains the 
expectations of an increase in the volume of business and 
consequent positive impact, even if lower than previously 
thought, in tourism revenues in the city of São Paulo.

For more information, access:
observatoriodoturismo.com.br

Follow and enjoy OTE in social media:
facebook.com/observatoriodeturismoeeventos
linkedin.com/company-beta/10952948
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