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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 34ª edição do relatório 
da Central de Monitoramento do Turismo.

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

No painel acima está um resumo do desempenho dos 
principais indicadores monitorados pelo OTE no mês 
em comparação com maio 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 34th edition of the Tourism 
Monitoring Center report.

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

In the panel above is a summary of the performance 
of the main indicators monitored by OTE in the month 
compared to May 2016. The report then gives the most 
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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A nova crise político-econômica deflagrada no país

A atual crise política acentuou o risco, até então aventado 
por poucos economistas, de que o Brasil mergulhe 
em uma nova recessão sem nem ter saído da que se 
estendeu por 11 trimestres, até o fim de 2016.

Esse perigo existe porque as causas para o otimismo 
incipiente em relação ao Brasil – inflação e juros em 
queda e expectativa de aprovação de reformas – podem 
sofrer um revés com a percepção de possível saída do 
presidente Michel Temer.

Confiança do comércio e empresariado segue positiva

O comerciante brasileiro ficou mais otimista na passagem 
de abril para maio, segundo a Confederação Nacional do 
Comercio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Índice 
de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) cresceu 
2,7%, alcançando 103 pontos no mês de maio.

O resultado confirma o indicador na zona positiva 
alcançada no mês anterior, acima dos 100 pontos da zona 
de indiferença. Na comparação com maio do ano passado, 
a confiança dos comerciantes obteve a maior taxa positiva 
da série histórica do indicador, um salto de 30%.

Já o Índice de Confiança Empresarial (ICE) avançou 
1,2 ponto em maio ante abril, alcançando 86,4 pontos, 
segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado 
representa o maior nível desde dezembro de 2014, 
quando estava em 87,7 pontos.

A confiança empresarial manteve em maio a tendência 
de alta observada desde o início do ano. A boa notícia 
é a redução virtuosa da distância, ainda grande, entre o 
nível dos indicadores que medem a percepção sobre o 
presente e os de expectativas.

A má notícia é que a maior parte da coleta de dados para 
o fechamento deste mês já havia sido realizada quando 
uma nova crise politico-econômica deflagrada no país 
em 17 de maio. O aumento da incerteza provocado por 
eventos desta natureza tende a impactar negativamente 
as expectativas

Redução na estimativa de crescimento do PIB

O mercado financeiro reduziu a estimativa de crescimento 
do PIB em 2017 de 0,50 para 0,41%. A informação está 
no Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. 
Para 2018, a projeção de avanço da economia brasileira 
caiu levemente de 2,4 para 2,3%.

Na semana passada, uma série de instituições revisou 
as estimativas para a atividade econômica do país. As 
projeções foram afetadas pelas incertezas geradas pela 
crise política e pelo resultado do PIB no primeiro trimestre, 
concentrado no desempenho do setor agropecuário.

fonte: CNC, FGV, BC e OTE, 2017
source: CNC, FGV, BC and OTE, 2017

CENÁRIO ECONÔMICO
ECONOMIC ENVIROMENT

The new political-economic crisis triggered
in the country

The current political crisis has accentuated the risk, 
hitherto held by few economists, that Brazil plunged into 
a new recession without even coming out right from the 
one that lasted for 11 quarters until the end of 2016.

This danger exists because the causes for incipient 
optimism toward Brazil - inflation and falling interest 
rates and expectation of approval of reforms - may 
suffer a setback with the perception of possible exit from 
President Michel Temer.

Confidence in trade and business follows positive

The Brazilian trader was more optimistic in the passage 
from April to May, according to the National Confederation 
of Trade in Goods, Services and Tourism (CNC). The 
Confidence Index of the Entrepreneur of Commerce (Icec) 
grew by 2.7%, reaching 103 points in May.

The result confirms the indicator in the positive zone 
reached in the previous month, above the 100 points of 
the zone of indifference. In comparison with May last 
year, traders confidence obtained the highest positive 
rate of the historical indicator series, a 30% jump.

The Business Confidence Index (ICE) advanced 1.2 points 
in May to April, reaching 86.4 points, according to the 
Getulio Vargas Foundation (FGV). The result represents 
the highest level since December 2014, when it was at 
87.7 points.

Business confidence in May kept the upward trend 
observed since the beginning of the year. The good 
news is the virtuous reduction of the still large distance 
between the level of the indicators that measure the 
perception on the present and the expectations.

The bad news is that most of the data collection for the 
closing of this month had already been held when a new 
political-economic crisis triggered in the country on May 
17. The increase in uncertainty caused by events of this 
nature tends to negatively impact expectations

Reduction in estimated GDP growth

The financial market reduced the estimated GDP growth 
in 2017 from 0.50 to 0.41%. The information is in the Focus 
Bulletin released today by the Central Bank. By 2018, 
the Brazilian economy’s projection of improvement fell 
slightly from 2.4 to 2.3%.

Last week, a number of institutions revised the estimates 
for the country’s economic activity. Projections were 
affected by the uncertainties generated by the political 
crisis and the result of GDP in the first quarter, focused 
on the performance of the agricultural sector.
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Turismo 2.0: novos hábitos dos viajantes redefinem 
identidade dos destinos

A presença das agências de viagem online gerou uma 
mudança em relação à interpretação dos interesses 
e hábitos dos viajantes. Com o uso de questionários, 
feedbacks, fotos e comentários em redes sociais ou 
contato na central de atendimento ao cliente, o turista 
começa a ganhar voz. Atentas a essas considerações, as 
agências disponibilizam melhores ofertas de produtos, de 
acordo com a demanda do usuário.

Entre muitas tendências que podem ser destacadas, 
segundo a Decolar.com, dois comportamentos diferentes 
costumam determinar a identidade do destino:

1. Viagem personalizada: quem utiliza a internet para 
montar seu próprio pacote de viagem, escolhendo 
destino, hotel, horário de voo de sua preferência e 
combinando diversos produtos numa única compra. A 
oferta tradicional, de um pacote de viagem fechado, não 
interessa mais. O usuário quer escolher cada detalhe da 
sua viagem, sem a intervenção de terceiros. 
 
2. Viagem por recomendação: o viajante que, a partir 
de sugestões e comentários, modela a identidade do 
destino. Ex.: um usuário deixa de comprar um tour 
tradicional para fazer um passeio diferente no destino, de 
acordo com indicações e boas notas de outros viajantes. 
 

Turismo no Brasil ainda tem muito para crescer

Pesquisa encomendada pelo MTur reforça a percepção 
de que os atrativos do país são bem avaliados, mas 
que há margem para crescimento econômico: 80% 
dos brasileiros acreditam que é imenso o potencial do 
turismo a ser melhor explorado no país.

De acordo com a pesquisa, oito em cada dez brasileiros 
acreditam que o potencial turístico de nosso país é de 
médio para muito alto, mas 59,8% entendem que esse 
potencial não é aproveitado de forma adequada. Ainda 
assim, 79,7% apontam que gostariam de passar as 
próximas férias em destinos nacionais.

De acordo com o estudo, 47% dos brasileiros avaliam 
as condições de turismo no país como ótimas ou boas. 
A percepção de 42% é de que o turismo aumentou no 
Brasil nos últimos anos.

Na opinião da população brasileira, os principais benefícios 
do turismo são a impulsão da economia e dos negócios 
(59%) e a geração de empregos (27,4%). Sobre os hábitos 
cotidianos, quase metade (49%) afirmou que costumar 
viajar a turismo pelo Brasil ao menos uma vez por ano.

TURISMO
TOURISM

Tourism 2.0: new habits of travelers redefine
identity of destinations

The presence of online travel agencies generated a 
change in the interpretation of travelers’ interests and 
habits. With the use of questionnaires, feedbacks, photos 
and comments in social networks or contact in the 
customer service center, the tourist begins to gain voice. 
With this in mind, the agencies offer better product 
offerings according to user demand.

Among many trends that can be highlighted, two 
different behaviors usually determine the identity of 
the destination:

1. Personalized travel: who uses the internet to set up 
their own travel package, choosing destination, hotel, 
flight schedule of your choice and combining several 
products in one purchase. The traditional offer, of an 
enclosed travel package, does not matter anymore. The 
user wants to choose every detail of his trip, without the 
intervention of third parties.
 
2. Travel by recommendation: the traveler who, based 
on suggestions and comments, models the identity of 
the destination. Eg a user stops buying a traditional tour 
to take a different tour in the destination, according to 
indications and good notes of other travelers.
 

Tourism in Brazil still has a lot to grow

Research commissioned by MTur reinforces the 
perception that the country’s attractions are well 
evaluated, but that there is scope for economic growth: 
80% of Brazilians believe that tourism is immense 
potential to be better explored in the country.

According to the survey, eight out of ten Brazilians 
believe that the tourism potential of our country is 
from medium to very high, but 59.8% understand that 
this potential is not used properly. Nevertheless, 79.7% 
indicated that they would like to spend their next 
vacations in national destinations.

According to the study, 47% of Brazilians evaluate 
tourism conditions in the country as good or good. The 
perception of 42% is that tourism has increased in Brazil 
in recent years.

In the opinion of the Brazilian population, the main 
benefits of tourism are the boost of economy and 
business (59%) and job creation (27.4%). About daily 
habits, almost half (49%) said they used to travel to Brazil 
for tourism at least once a year.

fonte: Decolar.com e MTur, 2017
source: Decolar.com and Ministry of Tourism, 2017
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2016 2017MAIO
MAY

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

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

63,09
68,88

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

293,97
309,89

(R$)

Balanço dos meios de hospedagem

Dados do OTE reforçam a maturidade do mercado 
hoteleiro paulistano, que já vem sendo mostrada há 
alguns meses: em maio, foram registrados os melhores 
índices (Taxa de ocupação - T.O., diária média - D.M. 
e Receita por apartamento - RevPar) dos últimos seis 
meses para o setor.

Em maio deste ano, a T.O. foi de 68,88%, representando 
alta de 9,2% se comparada a maio de 2016. Foi a melhor 
T.O. registrada para o mês desde 2014. Essa é uma 
demonstração de que o setor turístico na cidade de São 
Paulo está apontando para uma retomada.

Os finais de semana seguem com boa T.O.. Considerando 
apenas as sextas-feiras e sábados, o mês de maio de 
2017 seguiu marcando índice superior a 60%.

Apesar de toda a turbulência econômica demonstrada 
no país, o bom patamar observado nos indicadores 
da hotelaria demonstra recuperação, motivada pelo 
reaquecimento do turismo em geral, em especial no 
setor de eventos.

Já os hostels registraram em maio uma queda de 
25,8% na T.O. se comparado ao mesmo mês de 2016. 
Em compensação, a D.M. subiu 28,8% no mesmo 
comparativo. Considerando o paralelo abr x mai/17, os 
indicadores de desempenho dos hostels apresentam 
queda de 18,4% na T.O. e aumento de 14,7% na D.M..

Balance of the means of lodging

OTE data reinforce the maturity of the hotel market in São 
Paulo, which has already been shown in some reports: 
this month, the best indexes (T.O., D.M. and RevPar) of 
the last six months for the sector were recorded.

In May this year, the T.O. was 68.88%, representing a 
9.2% increase compared to May 2016. It was the best T.O. 
registered for May since 2014. This is a demonstration 
that the tourism sector in the city of São Paulo is pointing 
to a resumption.

The weekends continue with good T.O. considering only 
Fridays and Saturdays, the month of May 2017 continued 
to mark index higher than 60%.

In spite of all the economic turbulence demonstrated in 
the country, the good level observed in hotel indicators 
still shows a recovery, motivated by the recovery of 
tourism in general, especially in the sector of events.

The hostels registered a 25.8% drop in T.O. Compared to 
the same month of 2016. In contrast, D.M. rose 28.8% in 
the same comparison. Considering the parallel of Apr / 
May / 17, the performance indicators of the hostels show 
a drop of 18.4% in T.O. and an increase of 14.7% in D.M..

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 2017MAIO
MAY

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

54,90

40,70

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

45,47

58,58

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

As Centrais de Informação Turística (CITs) da São Paulo 
Turismo em maio de 2017 fizeram 8.238 atendimentos, 
sendo 1.468 a turistas internacionais, 2.373 a turistas 
nacionais e 4.397 a moradores da capital paulista. O 
número total registrou queda de 1,3% se comparado 
com o mesmo período de 2016, porém apresenta 
aumento de 3,1% no comparativo com o mês anterior. 
Os atendimentos à população local seguem registrando 
aumento mês a mês: em maio, a alta ficou em 24,4%.

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 Tourism Information Centers (CITs) of São Paulo 
Turismo in May 2017 made 8,238 visits, 1,468 of which 
were international tourists, 2,373 to national tourists and 
4,397 to residents of the state capital. The total number 
registered a drop of 1.3% when compared to the same 
period of 2016, however, it presents an increase of 3.1% in 
comparison with the previous month. The attendances to 
the local population continue to register increase month 
by month: in May, the increase was in 24.4%.

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 maio no Grupo 
13 (Turismo) representou 2,5% do montante do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) da cidade de São Paulo.

A cifra de R$ 24.091.757,40 aponta incremento de 9,9% 
quando comparado ao mesmo mês de 2016. O valor, em 
comparação com o mês anterior, abril/2017, apresentou 
queda de 1,7%.

O aumento na arrecadação de impostos que incidem 
em serviços de viagem apontam, assim como os índices 
dos meios de hospedagem, para recuperação do setor  
neste primeiro 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 May in 
Group 13 (Tourism) represented 2.5% of the amount of 
the Service Tax (ISS) of the city of São Paulo.

The figure of R $ 24,091,757.40 shows an increase of 
9.9% when compared to the same month of 2016. The 
value, compared to the previous month, April / 2017, 
decreased by 1.7%.

The increase in taxes collected on travel services, 
as well as the indices of lodging facilities, for the 
recovery of the sector in the first half of 2017. It is worth 
mentioning that part of the collection of these taxes are 
on purchases of travel by Paulistanos, which represents 
too the 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.

MAIO / MAY 21.929.215 24.091.757 +9,9%

CITS - ATENDIMENTOS REALIzADOS E PRINCIPAIS EMISSORES - MAIO/2017
CITS - ATTENDANCE AND MAIN ISSUERS OF TOURISTS - MAY 2017

ATENDIMENTOS REALIzADOS NAS CITS
ATTENDANCE

Turistas internacionais
international tourists

1468

Turistas nacionais
national tourists

2373

População de São Paulo
Local population

4397

Total
Total

8238

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

Chile Rio Grande do Sul São José dos Campos

Estados Unidos Paraná Santo André

Colômbia Bahia Americana
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MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS MOVEMENT

1.219.188
1.221.541

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

53.23653.678

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

2016 2017MAIO
MAY

Movimentação nos terminais rodoviários

Em maio, o fluxo nos três terminais rodoviários 
que atendem à cidade de São Paulo registraram o 
desembarque de 1.221.541 passageiros. O número reflete 
um aumento de 0,2% 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 segunda alta neste ano, porém o 
comparativo jan-mai 2016 x jan-mai 2017 segue negativo.

Os desembarques de passageiros dos terminais 
rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara apresentaram, 
respectivamente, variação de -3,6%, -5,8% e +40,2% se 
comparados ao mês anterior. No mesmo período, as 
chegadas de ônibus tiveram variação de -2,4%, -2,1% e 
+11,1, mostrando que a disponibilização de assentos segue 
diminuindo,acompanhando tendência dos últimos meses. 
A exceção ficou por conta do terminal Jabaquara, que 
registrou alta tanto nos assentos quando nos passageiros, 
porém sem nenhuma motivação confirmada.

Handling at the city’s bus terminals

In May, the flow in the three road terminals that serve 
the city of São Paulo registered the landing of 1,221,541 
passengers. The number reflects an increase of 0.2% 
compared to the same month of 2016. Following the 
historical series of the segment, the overall performance 
of the terminals follows no relevant oscillations: this is 
the second high this year, but the comparison jan-mai 
2016 X jan-mai 2017 follows negative.

The passenger landings of the Tietê, Barra Funda and 
Jabaquara terminals presented a variation of -3.6%, 
-5.8% and + 40.2%, respectively, when compared to the 
previous month. In the same period, bus arrivals changed 
by -2.4%, -2.1% and +11.1, showing that the availability of 
seats continues to decrease, following the trend of recent 
months. The exception was the Jabaquara terminal, 
which registered high in both seats and passengers, but 
with no confirmed motivation.

fonte: Iata, SOCICAM e OTE, 2017
source: IATA, 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 global por viagens aéreas domésticas e 
internacionais teve aumento de 10,7% em abril em 
relação ao mesmo mês do ano passado. De acordo com 
a Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA, na 
sigla em inglês), foi o ritmo de crescimento mais rápido 
em seis anos. A oferta de assentos, por sua vez, mostrou 
expansão de 7,1% na mesma base de comparação. O 
fator de aproveitamento da ocupação nas aeronaves foi 
recorde para o mês de abril ao se situar em 82%, alta de 
2,7 pontos percentuais.

Nos quatro primeiros meses do ano, a demanda 
global por viagens aéreas acumula expansão de 7,9%, 
em relação ao mesmo período de 2016. A oferta de 
assentos acumula crescimento de 5,9% na mesma base 
de comparação. O aproveitamento das aeronaves teve 
alta de 1,5 pontos percentuais, para 85%.

O mercado doméstico brasileiro registrou aumento de 3% 
em abril, diante de igual mês do ano passado. A oferta teve 
crescimento de 2,2% na mesma base de comparação. 
O aproveitamento se situou em 79,9%, alta de 0,6 
ponto percentual. “O cenário político no Brasil continua 
extremamente frágil, mas a recuperação econômica 
continua”, avaliou a IATA por meio do seu relatório.

Airport Handling

Global demand for domestic and international air travel 
increased by 10.7% in April, compared to the same 
month last year. According to the International Air 
Transport Association (IATA), it was the fastest pace of 
growth in six years. The supply of seats, in turn, showed 
expansion of 7.1% on the same basis of comparison. 
The utilization factor was a record for April at 82%, up 
2.7 percentage points.

In the first four months of the year, global demand for 
air travel increased 7.9% over the same period of 2016. 
The number of seats accumulated growth of 5.9% on the 
same comparison basis. The use of aircraft increased by 
1.5 percentage points, to 85%.

The Brazilian domestic market recorded an increase of 
3% in April, compared to the same month last year. The 
offer grew by 2.2% on the same basis of comparison. 
The utilization was 79.9%, up 0.6 percentage points. “The 
political scenario in Brazil remains extremely fragile, but 
economic recovery continues,” IATA said in its report.
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CONSIDERAÇõES FINAIS
FINAL CONSIDERATIONS

A cidade de São Paulo está a caminho da recuperação 
do setor de turismo. Os principais indicadores analisados 
pelo OTE em maio/2017 apontam que, mesmo com o 
novo ambiente politico-econômico instável, os sinais 
são positivos e os empresários seguem otimistas.

Houve crescimento na maioria dos índices levantados: 
ocupação, diária média e RevPar hoteleiro, diária média 
nos hostels e passageiros nos terminais rodoviários. 
Assim como nos últimos meses, houve melhora no 
volume de negócios e eventos corporativos na capital 
paulista.

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 de maio: 
feiras como Apas, Hospitalar e outros eventos realizados 
nos principais espaços da cidade (Expo Center Norte, 
Anhembi, Transamérica, WTC, São Paulo Expo e 
Centro de Convenções Rebouças) fizeram a diferença, 
favorecendo os números do setor e incrementando a 
economia local.

A melhora também refletiu na arrecadação de Impostos 
Sobre Serviços em turismo: o aumento de 9,9% em 
relação a maio de 2016 é expressivo e demonstra um 
fôlego importante na entrada de recursos provindos 
dos serviços em hotéis, agências, eventos, lazer e 
assemelhados.

Para o fechamento do mês de junho e do primeiro 
semestre de 2017, as expectativas ainda são positivas. 
O ambiente econômico segue otimista, mesmo 
com o ambiente político desfavorável, mantendo as 
expectativas de aumento no volume de negócios e 
consequente impacto positivo, mesmo que menor do 
que o imaginado até abril, 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 on its way to the recovery of the 
tourism sector. The main indicators analyzed by OTE in 
May / 2017 point out that, even with the new unstable 
political and economic environment, the signs are 
positive and businessmen are optimistic.

There was growth in most of the indices surveyed: 
occupancy, average daily and RevPar hotel, average room 
rates in hostels, passengers at the road terminals and tax 
collection on services in the tourism activities group. As 
in recent months, there has been an improvement in the 
volume of business and corporate events in the city of 
São Paulo.

The increase in the exchange rate in the last month 
may also have influenced the positive numbers, since 
domestic / domestic tourism is stimulated, favoring 
growth in the data analyzed.

The improvement also reflected in the collection of taxes 
on services in tourism: the 9.9% increase in relation to 
May 2016 is significant and shows a significant increase 
in the inflow of resources from services in hotels, events, 
leisure and the like.

By the end of June and the first half of 2017, expectations 
are still positive. The economic environment remains 
optimistic, even with the unfavorable political 
environment, maintaining expectations of increase in 
business volume and consequent positive impact, even 
if lower than the one imagined until April, 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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