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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 35ª edição do relatório 
da Central de Monitoramento do Turismo.

Nesta edição, o OTE traz uma breve descrição do 
cenário econômico do país e um panorama do setor 
para os próximos meses, além de análises e resultados 
dos principais indicadores do turismo na capital paulista 
em junho.

No painel acima está um resumo do desempenho dos 
principais indicadores monitorados pelo OTE no mês 
e a comparação com junho 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 35th edition of the Tourism 
Monitoring Center report.

In this edition, OTE provides a brief description of the 
country’s economic scenario and a panorama of the 
sector for the coming months, as well as analyzes and 
results of the main indicators of tourism in the city of São 
Paulo in June.

In the panel above is a summary of the performance 
of the main indicators monitored by OTE in the month 
and the comparison with June 2016. The report then 
provides more detailed information on the behavior of 
the tourist activity in São Paulo.

Quer conhecer os estudos do Observatório?
Acesse o nosso site: observatoriodoturismo.com.br
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Micro e pequena indústria vê melhora em junho

Segundo pesquisa do Datafolha, encomendada pelo 
Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo, 
para 34% dos entrevistados, a situação do ambiente dos 
negócios era ótima ou boa em junho, ante 29% em maio. 
Houve redução entre aqueles que avaliaram a situação 
como ruim ou péssima, passando de 39% em maio para 
31% em junho. Consideraram regular, em junho, 36%, 
ante 32% no mês de maio. A pesquisa ouviu empresários 
de São Paulo

Apesar da melhora no indicador, a crise econômica 
continua prejudicando o desempenho das indústrias. Para 
71% dos entrevistados, a crise ainda afeta os negócios.

Varejo online tem queda de 1,1% nos preços em junho

Produtos vendidos na internet registraram queda média 
de 1,07% nos preços em junho ante o verificado em maio, 
segundo indicador de inflação da internet do Instituto 
Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo 
(Ibevar) e do Programa de Administração de Varejo (Provar).

Entre as dez categorias pesquisadas, cinco tiveram queda 
nos preços na margem: Eletrodomésticos (-1,97%), CD’s e 
DVD’s (-3,63%), Livros (-3,35%), Perfumaria e Cosméticos 
(-5,00%) e Eletroeletrônicos (-5,76%). Já os grupos de 
Cine e Foto (9,56%), Brinquedos (1,71%), Informática 
(0,83%), Medicamentos (1,87%) e Telefonia e Celulares 
(2,13%) registraram elevação de preços.

Indicador mostra aumento de incerteza na economia

O Indicador de Incerteza da Economia, medido pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), cresceu 14,4 pontos 
entre maio e junho, e chegou a 142,5 pontos. Segundo 
a FGV, o clima de incerteza da economia ainda reflete a 
crise política.

De acordo com a FGV, com o resultado de junho, o 
indicador volta ao mesmo nível de incerteza do período 
pré-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Dos três componentes que compõem o Indicador de 
Incerteza, o principal responsável pelo crescimento foi 
aquele que mede a influência da mídia, que subiu 14,8 
pontos. Já o componente que mede a expectativa de 
especialistas subiu 11,3 pontos. O componente que avalia 
o mercado foi o único que teve queda na incerteza, de 
12,1 pontos.

fonte: DataFolha, Ibevar/Provar, FGV e OTE, 2017
source: DataFolha, Ibevra/Provar, FGV and OTE, 2017

CENÁRIO ECONÔMICO
ECONOMIC ENVIROMENT

Micro and small industry sees improvement in June

According to a Datafolha survey, commissioned by the 
São Paulo Micro and Small Industry Union, for 34% of 
respondents, the business environment was good or 
good in June, compared to 29% in May. There was a 
reduction among those who evaluated the situation as 
bad or bad, going from 39% in May to 31% in June. They 
considered regular, in June, 36%, compared to 32% in 
May. The survey heard entrepreneurs from São Paulo

Despite the improvement in the indicator, the economic 
crisis continues to hamper the performance of industries. 
For 71% of respondents, the crisis still affects business.

Online retail falls by 1.1% in June prices

Products sold on the Internet registered an average fall 
of 1.07% in prices in June compared to May, according 
to the Internet Inflation Indicator of the Brazilian Institute 
of Retail and Consumer Market Executives (Ibevar) and 
the Retail Administration Program ( Prove).

Among the ten categories surveyed, five fell in prices 
in the margin: Appliances (-1.97%), CD’s and DVD’s 
(-3.63%), Books (-3.35%), Perfumery and Cosmetics (-5, 
00%) and Electronics (-5.76%). Meanwhile, the Cine and 
Photo groups (9.56%), Toys (1.71%), Informatics (0.83%), 
Medications (1.87%) and Telephony and Cell phones 
(2.13%) registered Prices.

Indicator shows increased uncertainty in the economy

The Economy Uncertainty Indicator, measured by the 
Getulio Vargas Foundation (FGV), grew 14.4 points 
between May and June, reaching 142.5 points. According 
to the FGV, the uncertain economic climate still reflects 
the political crisis.

According to the FGV, with the June result, the indicator 
returns to the same level of uncertainty in the pre-
impeachment period of former President Dilma Rousseff.

Of the three components that compose the Uncertainty 
Indicator, the main one responsible for growth was the 
one that measures the influence of the media, which 
increased by 14.8 points. Already the component that 
measures the expectation of specialists rose 11.3 points. 
The component that evaluates the market was the only 
one that had decrease in the uncertainty, of 12.1 points.
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Brasil cada vez mais perto de argentinos e uruguaios

Estudos da Organização Mundial de Turismo (OMT) 
apontam que o grande fluxo de turistas que viajam 
para outros países se concentra dentro dos próprios 
continentes. A França, por exemplo, tem como principais 
emissores os vizinhos Inglaterra, Alemanha e Itália.

O mesmo acontece com o Brasil: juntos, Argentina, 
Uruguai, Chile e Paraguai respondem por quase 50% do 
fluxo de estrangeiros para o país. A recíproca também é 
verdadeira: a presença de brasileiros nos países vizinhos 
é expressiva e grande parte dessas chegadas acontece 
em aeroportos administrados pela Corporacion América, 
que no Brasil é holding da Inframerica, administradora 
dos aeroportos de Brasília e Natal.

Daniel Ketchibachian, presidente da concessionária, 
esteve reunido com o ministro do Turismo brasileiro para 
propor uma parceria voltada à promoção dos destinos 
nacionais e ampliação da malha aérea entre os países. Ele 
ressaltou a importância dessa união para a construção 
de roteiros integrados entre os países e informou que, 
com a chegada da Azul Linhas Aéreas ao Uruguai em 
setembro, o fluxo de voos para o Brasil deverá dobrar.

Millennials preferem hostels a hotéis

Segundo dados de pesquisa realizada pela Phocuswright, 
70% dos viajantes no mundo que reservam um hostel 
são millennials (jovens de 20 a 36 anos nascidos entre  
1980 e da década de 90). 

Com base nisso, a Decolar, agência online (OTA) líder 
da América Latina, preparou um estudo para determinar 
quais foram os hábitos de consumo dos brasileiros que 
reservaram hostels em 2016 e como é distribuída essa 
oferta atualmente. 

A geração millenium tem um poder de compra estimado 
em torno de US$ 2,45 trilhões. Questiona padrões, busca 
formas de romper barreiras e tem como prioridade a 
expansão do conhecimento.

De acordo com os registros de reservas em hostels 
durante 2016, janeiro, fevereiro e dezembro são os 
meses com maior número de reservas no Decolar.com. 
São datas que coincidem com férias de verão, além de 
datas comemorativas como Réveillon, Carnaval e Natal, 
o que aumenta a procura por viagens.

Hospedar-se uma noite em um hostel no Brasil é 32% mais 
barato do que pagar uma diária em um hotel 2 estrelas. 
Cerca de 45% dos brasileiros pagam a hospedagem no 
próprio destino. Além disso, dados mostram que o Rio de 
Janeiro é a cidade que mais oferece opções de hostels, 
seguida por São Paulo e Florianópolis.

TURISMO
TOURISM

Brazil becoming closer to Argentines and Uruguayans

Studies by the World Tourism Organization (UNWTO) 
point out that the large influx of tourists traveling to other 
countries is concentrated within the continents. France, 
for example, has as main emitters the neighboring 
England, Germany and Italy.

The same happens with Brazil: together, Argentina, 
Uruguay, Chile and Paraguay account for almost 50% of 
the flow of foreigners to the country. The reciprocal is also 
true: the presence of Brazilians in neighboring countries 
is significant and a large part of these arrivals take place 
at airports administered by Corporacion América, which 
in Brazil is the holding company of Inframerica, which 
manages Brasília and Natal airports.

Daniel Ketchibachian, president of the concessionaire, 
met with the Brazilian Tourism Minister to propose a 
partnership aimed at promoting national destinations and 
expanding the network between countries. He stressed 
the importance of this union for the construction of 
integrated roadmaps between countries and reported 
that with the arrival of Azul Linhas Aéreas to Uruguay in 
September, the flow of flights to Brazil should double.

Millennials prefer hostels to hotels

According to survey data by Phocuswright, 70% of the 
world’s travelers booking a hostel are millennials (20-36 
year olds born between 1980 and the 1990s).

Based on this, Decolar, the leading online agency (OTA) 
in Latin America, has prepared a study to determine the 
consumption habits of Brazilians who booked hostels in 
2016 and how this offer is currently distributed.

The millenium generation has estimated purchasing 
power of around $ 2.45 trillion. It questions patterns, 
seeks ways to break down barriers and has as a priority 
the expansion of knowledge.

According to hostel booking records during 2016, 
January, February and December are the months with 
the highest number of reservations at Decolar.com. 
These are dates that coincide with summer vacations, as 
well as celebratory dates such as New Year, Carnival and 
Christmas, which increases the demand for travel.

Staying overnight in a hostel in Brazil is 32% cheaper than 
paying a night in a 2 star hotel. About 45% of Brazilians 
pay for accommodation at their destination. In addition, 
data show that Rio de Janeiro is the city that offers the 
most options of hostels, followed by São Paulo and 
Florianópolis.

fonte: OMT, MTur e Decolar.com, 2017
source: UNWTO, Ministry of Tourism and
Decolar.com, 2017
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2016 2017

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

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

67,78 65,27

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

296,09 293,85

(R$)

Balanço dos meios de hospedagem

Dados levantados pelo OTE revelam leve queda nos 
índices registrados em junho de 2017.

A Taxa de Ocupação dos hotéis (T.O.) foi de 65,27%, 
representando baixa de 3,7% se comparada a junho 
de 2016. Já a Diária Média (D.M.) praticada pelos 
estabelecimentos foi de R$293,85, quase 1% abaixo do 
ano anterior.

Os finais de semana seguem com bons índices. 
Considerando apenas as sextas-feiras e sábados, a T.O. 
do mês de junho de 2017 apontou índice de 57,85% e a 
D.M. ficou em R$262,56, -2,60% e +1,25% comparado a 
junho/2016.

Apesar do cenário econômico no país ainda turbulento, 
o reaquecimento do setor de eventos em São Paulo 
aparentemente motivou, de acordo com consulta do 
OTE junto a alguns players do setor, o reestabelecimento 
demonstrado pelo patamar observado nos indicadores 
da hotelaria.

Hostels registraram em junho uma pequena recuperação 
nos seus índices: aumento de 2,4% na T.O. e de 15,0% 
na D.M. se comparado ao mesmo mês de 2016. Este é 
também um bom indicador de retomada do setor de 
hospedagem na cidade.

Balance of the means of lodging

Data collected by OTE show a slight decrease in the rates 
recorded in June 2017.

The Occupancy Rate of the hotels (TO) was 65.27%, 
representing a decrease of 3.7% compared to June 
2016. The average daily rate (DM) practiced by the 
establishments was R $ 293.85, almost 1% Below the 
previous year.

Weekends follow with good rates. Considering only the 
Fridays and Saturdays, the T.O. Of June of 2017 showed 
an index of 57.85% and D.M. Stood at R $ 262.56, -2.60% 
and + 1.25% compared to June / 2016.

In spite of the country’s still turbulent economic 
scenario, the resurgence of the event sector in São Paulo 
apparently motivated, according to OTE’s consultation 
with some players in the sector, the reestablishment 
shown by the level observed in the indicators of the 
hotel industry.

Hostels registered a slight recovery in their indexes in 
June: a 2.4% increase in T.O. And 15.0% in D.M. Compared 
to the same month of 2016. This is also a good indicator 
of the resumption of the lodging sector in the city.

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 - JUNHO
HOSTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES - JUNE

2016 2017

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

49,40 50,58

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

47,56

54,71
(R$)
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Atendimentos nas Centrais de Informação Turística (CITs)

As Centrais de Informação Turística (CITs) da São Paulo 
Turismo fizeram 8.584 atendimentos em junho de 2017, 
sendo 1.258 a turistas internacionais, 2.861 a turistas 
nacionais e 4.465 a moradores da capital paulista. O 
número total registrou alta de 16,6% se comparado com 
o mesmo período de 2016, além de aumento de 4,2% 
no comparativo com o mês anterior. Os atendimentos 
à população local seguem registrando aumento mês a 
mês: em junho, a alta ficou em 1,5%.

Na lista dos principais emissores de turistas para a capital 
paulista, 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 Tourist Information Centers 
(CITs) made 8,584 calls in June 2017, 1,258 of which 
were international tourists, 2,861 to national tourists and 
4,465 to residents of the state capital. The total number 
registered a 16.6% increase when compared to the same 
period in 2016, in addition to an increase of 4.2% in 
comparison with the previous month. The attendances 
to the local population continue to increase month by 
month: in June, the increase was 1.5%.

In the list of the main emitters of tourists to the city of São 
Paulo, Brazil, Rio de Janeiro (UF) and Campinas continue 
to be the leaders among the international tourists, 
Brazilians and Paulistas.

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 maio no Grupo 
13 (Turismo) representou 2,4% do montante do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) da cidade de São Paulo.

A cifra de R$ 25.364.029,55 aponta incremento de 4,4% 
quando comparada ao mesmo mês de 2016. O valor, em 
comparação com o mês anterior (maio/2017), apresentou 
alta de 5,4%.

É fundamental destacar que, apesar do aumento na 
arrecadação de impostos que incidem em serviços de 
viagem apontar para a recuperação do setor neste primeiro 
semestre de 2017, parte da arrecadação destes impostos 
incide sobre compra de viagens por paulistanos, o que 
pode ajudar a confirmar as tendências de crescimento  
apontadas nos últimos meses para um movimento de 
turistas que residem na cidade de São Paulo viajando pelo 
Brasil, impulsionando o turismo interno no país.

Tax Collection (ISS)

According to data provided by the Municipal Finance 
Department (SMF), the amount collected in May in Group 
13 (Tourism) represented 2.4% of the amount of the Tax 
on Services (ISS) of the city of São Paulo.

The figure of R $ 25,364,029.55 shows an increase of 
4.4% when compared to the same month of 2016. The 
value, compared to the previous month (May / 2017), 
increased by 5.4%.

It is important to highlight that, despite the increase in 
tax collection that affects travel services, the recovery of 
the sector in the first half of 2017, part of the collection of 
these taxes is related to the purchase of trips by Paulistas, 
which may help confirm the Growth trends pointed out 
in recent months to a movement of tourists residing in 
the city of São Paulo traveling through Brazil, boosting 
domestic tourism in the country.

JUNHO / JUNE 24.303.327 25.364.030 +4,4%

CITS - ATENDIMENTOS REALIzADOS E PRINCIPAIS EMISSORES - JUNHO/2017
CITS - ATTENDANCE AND MAIN ISSUERS OF TOURISTS - JUNE 2017

ATENDIMENTOS REALIzADOS NAS CITS
ATTENDANCE

Turistas internacionais
international tourists

1258

Turistas nacionais
national tourists

2861

População de São Paulo
Local population

4465

Total
Total

8584

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

Chile Minas Gerais São José dos Campos

Colômbia Rio Grande do Sul  Ribeirão Preto

França Bahia Santos

Peru Paraná São Bernardo do Campo
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MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - JUNHO
BUS TERMINALS MOVEMENT - JUNE

1.089.022
1.183.125

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

51.552
50.195

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

2016 2017

Movimentação nos terminais rodoviários

Em junho, o fluxo nos três terminais rodoviários que 
atendem à cidade de São Paulo (Tietê, Barra Funda e 
Jabaquara) registraram o desembarque de 1.183.125 
passageiros. O número reflete um aumento de 8,6% 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 terceira alta 
neste ano, porém o comparativo jan-jun 2016 (7.693.796) 
versus jan-jun 2017 (7.488.950) segue negativo em 2,7%.

Os desembarques de passageiros em Tietê, Barra Funda 
e Jabaquara apresentaram, respectivamente, variação de 
+5,1%, +3,4% e +43,4% se comparados ao ano anterior. No 
mesmo período, as chegadas de ônibus tiveram variação 
de +0,9%, +0,8% e +17,1, mostrando que a disponibilização 
de assentos praticamente acompanhou a curva da 
demanda, aumentando sem exageros que comprometam 
o mercado.

Handling at the city’s bus terminals

In June, the flow at the three bus terminals that serve 
the city of São Paulo (Tietê, Barra Funda and Jabaquara) 
recorded the arrival of 1,183,125 passengers. The 
number reflects an increase of 8.6% 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 third 
high this year, however the comparative January-June 
2016 (7,693,796) versus Jan-Jun 2017 (7,488,950) is 
negative at 2.7%.

The passenger landings in Tietê, Barra Funda and 
Jabaquara had + 5.1%, + 3.4% and + 43.4%, respectively, 
when compared to the previous year. In the same 
period, bus arrivals changed by + 0.9%, + 0.8% and +17.1, 
showing that the availability of seats practically followed 
the demand curve, increasing without exaggerations 
that would compromise the market.

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

A demanda consolidada por transporte aéreo doméstico 
pelas empresas aéreas associadas à Abear em junho foi 
1,96% superior ao registrado no mesmo mês do ano 
passado. Essa é a quarta alta consecutiva do indicador 
após intervalo de 19 meses em baixa. A cada novo 
relatório, entretanto, o percentual de crescimento tem 
sido inferior ao apurado no mês imediatamente anterior. 
Diante dessa instabilidade, a oferta, que também vinha 
sendo ampliada desde março, apresentou em junho 
recuo de 0,68% na mesma base de comparação.

O quadro de pequena alta da demanda em oposição à 
leve retração da oferta proporcionou, todavia, melhora 
de 2,08 pontos percentuais no fator de aproveitamento 
no mês, resultando em uma taxa de ocupação de 80,24% 
- desempenho saudável para indústria em termos de 
eficiência. O melhor aproveitamento das operações 
possibilitou o crescimento de 3,70% do número de 
viagens realizadas, que somaram pouco mais de 6,9 
milhões em junho.

Em valores absolutos, a oferta total é a mais baixa para o 
mês de junho desde 2011; à exceção de 2016, demanda 
e volume de passageiros transportados têm os valores 
mais baixos para o mês de junho desde 2012. O fator de 
ocupação, por sua vez, é o mais elevado para o mês pelo 
menos desde 2007.

Airport Handling

The consolidated demand for domestic air transportation 
by airlines associated with ABEAR in June was 1.96% 
higher than that registered in the same month last year. 
This is the fourth consecutive high of the indicator after 
a 19-month low. With each new report, however, the 
percentage of growth has been lower than the one 
verified in the immediately previous month. Faced with 
this instability, the offer, which had also been increasing 
since March, showed a 0.68% drop in June on the same 
basis of comparison.

The small increase in demand as opposed to the 
slight reduction in supply provided, however, a 2.08 
percentage point improvement in the profit factor in 
the month, resulting in an occupancy rate of 80.24% - 
healthy performance for industry in terms Efficiency. The 
best use of operations enabled the growth of 3.70% in 
the number of trips made, which totaled just over 6.9 
million in June.

In absolute terms, the total supply is the lowest for the 
month of June since 2011; With the exception of 2016, 
demand and volume of passengers transported have 
the lowest values   for the month of June since 2012. The 
occupancy factor, in turn, is the highest for the month at 
least since 2007.
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CONSIDERAÇõES FINAIS
FINAL CONSIDERATIONS

A cidade de São Paulo mostra que está recuperando 
sua atividade turística no primeiro semestre de 2017. 
Os principais indicadores do setor analisados pelo OTE 
no período apontam movimento positivo: o semestre 
apresentou números com leve crescimento na maioria 
dos índices levantados, além da melhora no volume de 
negócios e eventos na capital paulista. Para o segundo 
semestre deste ano, a tendência é que, mesmo em ritmo 
lento, a recuperação deva continuar.

As previsões para o setor turístico no mundo são de alta 
nos valores. De acordo com a quarta edição anual do 
2018 Global Travel Forecast (Perspectiva Global para 
Viagens em 2018), os preços de viagem deverão subir 
de forma acentuada no ano que vem, atingindo altas de 
quase 4% em alguns setores.

No setor aéreo, uma análise mais ampla da América do 
Sul sinaliza um aumento de 20% nos voos programados 
até o final de 2019. Além disso, novas aeronaves mais 
eficientes entrarão em operação, reduzindo custos 
operacionais em 2018.

Considerando o setor de hospedagem na América 
Latina, o preço dos hotéis deve cair 1,2%, com quedas 
acentuadas no Brasil (- 8,7%) e Argentina (-2,7%). 
No entanto, espera-se que o Peru e o Chile tenham 
aumentos de 7,7% e 5,5%, respectivamente. O aumento 
da capacidade acontece em toda a região, com alta 
estimada em 57% na oferta. Acomodações da economia 
de compartilhamento ainda não são muito populares 
em viagens corporativas na América Latina devido a 
problemas básicos de segurança.

Já para os transportes terrestres, os preços deverão 
aumentar ligeiramente (1%) em toda a América Latina. 
Brasil e México antecipam aumento da demanda de 
aluguel de carros em 2018 com a recuperação de suas 
economias. A Uber tem apostado alto em seu negócio 
na América Latina, especialmente após sua recente saída 
do mercado chinês. Empresas regionais e internacionais 
de aluguel de carros continuam crescendo e os preços 
devem se estabilizar.

“O preço mais alto é um reflexo da economia mais forte e 
da crescente demanda”, disse Kurt Ekert, presidente e CEO 
da Carlson Wagonlit Travel, uma das líderes do estudo.

Mais informações, acesse:
observatoriodoturismo.com.br

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

fonte: Carlson Wagonlit Travel, GBTA Foundation e OTE, 2017
source: Carlson Wagonlit Travel, GBTA Foundation and OTE, 2017

The city of São Paulo shows that it is recovering its tourism 
activity in the first half of 2017. The main indicators of the 
sector analyzed by the OTE in the period point positively: 
the semester showed stable and positive numbers in 
most of the indices surveyed, besides the improvement 
in the volume of Business and events in the state capital. 
For the second half of this year, the trend is that, even at 
a slow pace, recovery should continue.

The forecasts for the tourism industry in the world are 
high in values. According to the fourth annual 2018 
Global Travel Forecast, travel prices are expected to rise 
sharply next year, reaching almost 4% increases in some 
sectors.

In the air sector, a broader analysis of South America 
signals a 20% increase in scheduled flights by the end of 
2019. In addition, new, more efficient aircraft will be in 
operation, reducing operating costs by 2018.

Considering the hotel sector in Latin America, hotel 
prices are expected to fall by 1.2%, with sharp declines 
in Brazil (-8.7%) and Argentina (-2.7%). However, Peru 
and Chile are expected to increase by 7.7% and 5.5%, 
respectively. The increase in capacity occurs throughout 
the region, with an estimated 57% increase in supply. 
Sharing economy accommodations are still not very 
popular in corporate travel in Latin America due to basic 
security issues.

For land transport, prices are expected to increase 
slightly (1%) throughout Latin America. Brazil and Mexico 
anticipate increased demand for car rentals in 2018 with 
the recovery of their economies. Uber has been betting 
heavily on its business in Latin America, especially after 
its recent exit from the Chinese market. Regional and 
international car rental companies continue to grow and 
prices should stabilize.

“The higher price is a reflection of the stronger economy 
and the growing demand,” said Kurt Ekert, president and 
CEO of Carlson Wagonlit Travel, one of the leaders of 
the study.

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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