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CIDADE DE SÃO PAULO 
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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 40ª 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 
novembro, 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 novembro 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 40th edition of the Tourism 
Monitoring Center report.

In this document, OTE brings analysis and results of the 
main indicators of tourism in the city of São Paulo in 
November, 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 November 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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Confiança do consumidor cresce pelo 2º mês seguido

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do 
município de São Paulo, laborado mensalmente pela 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (FecomercioSP), atingiu 104,0 
pontos em novembro, alta de 1,1% em relação aos 102,8 
pontos de outubro. Ainda que na comparação com 
o mesmo mês de 2016, quando o indicador marcava 
110,3 pontos, haja uma redução de 5,7%, o fato da 
confiança do consumidor ter crescido pelo segundo 
mês consecutivo abre boas perspectivas de vendas 
para o Natal / fim de ano.

Segundo a assessoria econômica da Federação, as 
percepções médias dos consumidores registraram 
uma ligeira queda enquanto as expectativas voltaram a 
subir, itens que, somados, fizeram o índice aumentar. A 
recuperação da renda e do emprego já dão sinais mais 
sólidos em seus resultados e, segundo a entidade, devem 
acelerar de forma mais consistente o poder de compra 
dos consumidores, trazendo a retomada da confiança 
como consequência.

Inflação dos mais pobres ficou menor

O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda de 
novembro de 2017 aponta que as parcelas da população 
de renda mais baixa foram as que apresentaram as 
menores taxas de inflação. Enquanto a inflação da 
população de renda muito baixa registrou alta de 0,07%, 
nas famílias de renda alta o crescimento foi de 0,34%. 
No ano, a inflação dos mais pobres acumula uma alta de 
1,8%, inferior à registrada pela classe de renda mais alta 
(elevação de 3,2%).

Os alimentos são o item com maior peso nos gastos 
totais das famílias mais pobres e a deflação dos 
alimentos contribuiu para diminuir em 0,16 p.p. a 
inflação dos mais pobres, ao passo que, para a classe 
mais alta, a ajuda foi de 0,05 p.p. Em menor intensidade, 
os transportes também influenciaram, com a queda nas 
tarifas dos ônibus urbanos (0,6%) e interestaduais (1,6%), 
itens de grande peso na inflação dos mais pobres. Em 
contrapartida, nas classes mais ricas, para as quais o 
gasto com combustíveis é bem maior, a alta de 2,9% no 
preço da gasolina fez com que a contribuição do grupo 
transportes fosse positiva.

Entre os itens que tiveram impacto maior sobre as famílias 
menos abastadas, os reajustes das tarifas de energia 
elétrica (4,2%) e do gás de botijão (1,6%) significaram 
um aumento de 0,29 p.p. na inflação dos mais pobres 
– e de 0,11 p.p na dos mais ricos. Nos últimos meses, 
de acordo com a análise, a desaceleração da trajetória 
inflacionária ocorreu de modo significativo em todas as 
faixas de renda.

fontes: FecomércioSP, IPEA e OTE, 2017
sources: Fecomercio, IPEA and OTE, 2017

CENÁRIO ECONÔMICO
ECONOMIC ENVIROMENT

Consumer confidence grows for the 2nd consecutive 
month

The Consumer Confidence Index (ICC) of the municipality 
of São Paulo, worked monthly by the Federation of 
Commerce of Goods, Services and Tourism of the State 
of São Paulo (FecomercioSP), reached 104.0 points 
in November, up 1.1% from 102.8 points in October. 
Although in the comparison with the same month of 
2016, when the indicator marked 110.3 points, there is 
a reduction of 5.7%, the fact that consumer confidence 
has grown for the second consecutive month opens 
good prospects of sales for Christmas / end of the year.

According to the Federation’s economic advisory 
services, the average consumer perceptions registered 
a slight drop while expectations rose again, items that, 
added, made the index increase. The recovery of income 
and employment already give more solid signals in their 
results and, according to the entity, should accelerate 
more consistently the purchasing power of consumers, 
bringing the resumption of confidence as a consequence.

Inflation of the poorest was lower

The Indicator of Inflation by Income Band of November 
of 2017 indicates that the parcels of the population of 
lower income were those that presented the lowest 
rates of inflation. While inflation of the very low income 
population registered a high of 0.07%, in high-income 
families growth was 0.34%. In the year, the inflation of 
the poorest accumulated an increase of 1.8%, lower 
than the one registered by the highest income class 
(increase of 3.2%).

Food is the item with the greatest weight in the total 
expenditures of the poorest families and food deflation 
contributed to decrease the inflation of the poorest by 
0.16 percentage points, while the highest class was 0, 05 
pp In lower intensity, transport also influenced, with the 
drop in the tariffs of urban buses (0.6%) and interstate 
(1.6%), items of great importance in the inflation of the 
poorest. On the other hand, in the richer classes, for 
which the fuel expense is much higher, the 2.9% increase 
in the price of gasoline made the contribution of the 
transport group positive.

Among the items that had the greatest impact on the 
less affluent households, the readjustments of electricity 
tariffs (4.2%) and bottled gas (1.6%) meant a rise of 0.29 
pp in inflation of the poorest - and of 0.11 pp in the 
richest. In recent months, according to the analysis, the 
deceleration of the inflationary trajectory occurred in a 
significant way in all income brackets.
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Novembro registra maior intenção de viagem do ano

Às vésperas do início do período de festas de fim de ano 
e das férias escolares, o brasileiro mostra disposição 
de colocar a viagem em seus planos para os próximos 
meses. Foi o que constatou pesquisa Sondagem do 
Consumidor - Intenção de Viagem (feita mensalmente 
pela Fundação Getulio Vargas para o Ministério do 
Turismo), realizada em novembro, que registra o maior 
aumento do ano na intenção de viagem e as maiores 
perspectivas de deslocamentos para destinos nacionais.

Mais de 27% dos entrevistados manifestaram intenção 
de viajar nos próximos seis meses. Um aumento de 5 
pontos percentuais, comparado ao resultado de janeiro 
deste ano. Outro achado da pesquisa é que a intenção 
de realização de viagens para o exterior nas sete 
capitais ficou em 16,3%, o menor percentual de 2017, 
confirmando uma queda mensal iniciada em julho.

Entre as capitais pesquisadas, o maior aumento do 
desejo de viajar nos próximos seis meses foi registrado 
entre os moradores de Belo Horizonte, na comparação 
com novembro do ano passado. O percentual na capital 
mineira cresceu de 31,1% para 41,6%. Foi verificado 
crescimento de intenção de viagem também em Porto 
Alegre e Rio de Janeiro. Houve queda acentuada em 
Brasília, e mais leve em Recife, Salvador e São Paulo. A 
indicação de viagem doméstica prevalece em todas as 
capitais pesquisadas.

Indicadores apontam recuperação do turismo no país

O turismo brasileiro apresenta sinais de reação. O gasto 
de estrangeiros em território nacional teve salto de 6% 
em outubro, gerando uma receita de R$ 463 milhões. 
Na última pesquisa mensal de serviços, divulgada pelo 
IBGE, as atividades turísticas cresceram 2% no mês de 
setembro em relação a agosto.

Os brasileiros que viajaram para fora do Brasil também 
gastaram mais. Em outubro, R$ 1,6 bi foi o montante 
gasto por brasileiros no exterior. Este valor representa 
aumento de 15%, se comparado ao mesmo período do 
ano anterior.

Os índices da indústria e de serviços mostram a retomada 
do crescimento econômico. Isto se deve a confiança do 
mercado, que vê um avanço do país com as reformas 
que estão sendo implementadas.

O turismo teve crescimento de agosto para setembro 
no Rio de Janeiro (6,3%), Pernambuco (6,2%), Santa 
Catarina (2,7%), Paraná (2,1%), Bahia (1,0%), Distrito 
Federal (0,9%), São Paulo (0,8%), Rio Grande do Sul 
(0,3%) e Minas Gerais (0,2%).

TURISMO
TOURISM

November registers major travel intent of the year

On the eve of the beginning of the holiday season and 
school holidays, the Brazilian shows willingness to 
put the trip in his plans for the coming months. This 
was the result of a survey conducted by the Getulio 
Vargas Foundation for the Ministry of Tourism, held in 
November, which recorded the highest increase in travel 
intentions and the highest prospects for trips to national 
destinations .

Over 27% of respondents expressed their intention to 
travel in the next six months. An increase of 5 percentage 
points, compared to the result of January this year. 
Another finding of the research is that the intention to 
make trips abroad in the seven capitals was 16.3%, the 
lowest percentage of 2017, confirming a monthly decline 
that began in July.

Among the capitals surveyed, the highest increase in 
the desire to travel in the next six months was registered 
among the residents of Belo Horizonte, compared 
to November last year. The percentage in the mining 
capital grew from 31.1% to 41.6%. Growth of intention 
to travel was also verified in Porto Alegre and Rio de 
Janeiro. There was a sharp drop in Brasília, and a lighter 
drop in Recife, Salvador, and São Paulo. The indication of 
domestic travel prevails in all capitals surveyed.

Indicators indicate recovery of tourism in the country

Brazilian tourism shows signs of reaction. The spending 
of foreigners in the national territory had a jump of 6% 
in October, generating a revenue of BRL$ 463 million. 
In the last monthly survey of services, published 
by IBGE, tourism activities grew 2% in September 
compared to August.

Brazilians who traveled outside Brazil also spent more. 
In October, BRL$ 1.6 billion was the amount spent by 
Brazilians abroad. This figure represents an increase 
of 15% when compared to the same period of the 
previous year.

The indices of industry and services show the resumption 
of economic growth. This is due to market confidence, 
which sees a breakthrough in the country with the 
reforms being implemented.

Tourism grew from August to September in Rio de Janeiro 
(6.3%), Pernambuco (6.2%), Santa Catarina (2.7%), Paraná 
(2.1%), Bahia ), Federal District (0.9%), São Paulo (0.8%), 
Rio Grande do Sul (0.3%) and Minas Gerais (0.2%).

fontes: IBGE, FGV, MTur e OTE, 2017
sources: IBGE, FGV, Ministry of Tourism
and OTE, 2017
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2016 2017NOVEMBRO
NOVEMBER

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

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

70,11 71,69

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

307,46 306,73

(R$)

Balanço dos meios de hospedagem

Os dados do OTE em novembro mostram que a taxa de 
ocupação (T.O.) cresceu 2,3% e a diária média (D.M.) caiu 
0,2% com relação a 2016. Na comparação com o mês 
anterior (outubro/2017), houve queda, de 0,9% e 3,0%, 
respectivamente.

Os finais de semana apresentaram T.O. e D.M. dentro do 
padrão que ocorre no período. Considerando apenas 
as sextas-feiras e sábados, o mês de novembro de 2017 
marcou 69,3% de ocupação e R$289,16 de diária.

Estes índices comprovam a recuperação prevista 
anteriormente pelo OTE para o setor hoteleiro, bem 
como para o turismo como um todo na capital paulista.

Os hostels seguem registrando queda na T.O. comparado 
ao ano anterior: -2,1%. Enquanto isso, a D.M. subiu 0,9% no 
mesmo comparativo. Com relação a outubro/2017, houve 
cresimento de 0,9% na T.O. e de 26,2% na D.M..

Balance of the means of lodging

OTE data in November show that the occupancy rate 
(TO) increased by 2.3% and the average daily (DM) 
decreased by 0.2% compared to 2016. In comparison 
with the previous month (October/2017), there were 
down by 0.9% and 3.0%, respectively.

The weekends presented T.O. and D.M. within the pattern 
that occurs in the period. Considering only the Fridays 
and Saturdays, the month of November of 2017 marked 
69.3% of occupation and R $ 289,16 of daily.

These indexes confirm the recovery previously planned 
by OTE for the hotel sector, as well as for tourism as a 
whole in the state capital.

The hostels continue to register a drop in the T.O. 
compared to the previous year: -2.1%. Meanwhile, 
D.M. rose 0.9% in the same comparison. In relation to 
October/2017, there was growth of 0.9% in T.O. and 
26.2% 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 2017

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

52,61 51,48

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

59,54
60,06

(R$)

NOVEMBRO
NOVEMBER
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Atendimentos nas Centrais de Informação Turística (CITs)

A procura pelos serviços das Centrais de Informação 
Turística (CITs) da cidade aumentou 7,4%: os números de 
novembro/2017 foram de 10.799 atendimentos no total, 
contra 10.057 em novembro/2016.

Deste total, 2.025 foram atendimentos a turistas 
internacionais (-0,4%), 4.414 a turistas nacionais (+33,6%)
e 4.360 a moradores da capital paulista (-7,6%).

Attendance at the Tourist Information Centers (CITs)

The demand for services from the city’s Tourist Information 
Centers (CITs) increased by 7.4%: November/2017 
numbers were 10,799 in total, compared to 10,057 in 
November/2016.

Of this total, 2,025 were attended to international tourists 
(-0.4%), 4,414 to national tourists (+ 33.6%) and 4,360 to 
residents of the state capital (-7.6%).

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 fornecidos pela Secretaria Municipal 
da Fazenda (SMF), o valor arrecadado em novembro no 
Grupo 13 (Turismo) representou 2,4% do montante do 
Imposto Sobre Serviços (ISS) da cidade de São Paulo.

A cifra de R$ 26.693.309,93 aponta acréscimo de 19,2% 
quando comparado ao mesmo mês de 2016. O valor, 
em comparação com o mês anterior, outubro/2017, 
também apresentou alta, de 5,6%.

O aumento representativo na arrecadação do Grupo 13 
do ISS em novembro permitiu que a soma da arrecadação 
em 2017 aumente com relação ao mesmo período do 
ano anterior: de R$ 253,9 milhões para R$ 264,4 mi, uma 
alta de 4,1%.

Tax Collection (ISS)

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

The figure of BRL$26,693,309.93 increased 19.2% when 
compared to the same month of 2016. The value, 
compared to the previous month, October/2017, also 
increased 5.6%.

The representative increase in the collection of Group 13 
of the ISS in November allowed the sum of the collection 
in 2017 to increase with respect to the same period of the 
previous year: from BRL$ 253.9 million to BRL$ 264.4 mi, 
a high of 4,1%.

NOVEMBRO / NOVEMBER 22.388.947 26.693.309 +19,2%

CITS - ATENDIMENTOS REALIzADOS - NOVEMBRO/2017
CITS - ATTENDANCE - NOVEMBER 2017

ATENDIMENTOS REALIzADOS NAS CITS
ATTENDANCE

Turistas internacionais
international tourists

2025

Turistas nacionais
national tourists

4414

População de São Paulo
Local population

4360

Total
Total

10799
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MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS MOVEMENT

1.174.803
1.240.050

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

51.59651.263

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

2016 2017

Movimentação nos terminais rodoviários

Em novembro, o fluxo nos terminais rodoviários que 
atendem à cidade de São Paulo registraram índices 
positivos: o desembarque de 1.240.050 passageiros 
em 2017 foi 5,6% maior que em 2016. Acompanhando 
a série histórica do segmento, o desempenho geral 
dos terminais segue sem oscilações relevantes, porém 
positivo: o comparativo jan-nov 2016 x jan-nov 2017 
registra alta de 0,8%.

Os desembarques de passageiros dos terminais 
rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara apresentaram, 
respectivamente, variação de +0,2%, -1,0% e +61,1% se 
comparados ao ano anterior. No mesmo período, as 
chegadas de ônibus tiveram variação de -2,2%, +0,4% e 
+17,1, demonstrando que a disponibilização de assentos 
segue adaptando-se à demanda de passageiros mês a mês.

Handling at the city’s bus terminals

In November, the flow in the road terminals that serve 
the city of São Paulo registered positive rates: the landing 
of 1,240,050 passengers in 2017 was 5.6% higher than 
in 2016. Following the historical series of the segment, 
the overall performance of the terminals follows without 
significant oscillations, but positive: the comparison jan-
nov 2016 x jan-nov 2017 registers an increase of 0.8%.

The passenger landings of the Tietê, Barra Funda and 
Jabaquara terminals presented a variation of + 0.2%, 
-1.0% and + 61.1%, respectively, when compared to the 
previous year. In the same period, bus arrivals changed 
by -2.2%, + 0.4% and +17.1, demonstrating that the 
availability of seats continues to adapt to the demand of 
passengers every month.

fonte: Infraero, Viracopos, SOCICAM e OTE, 2017
source: Infraero, Viracopos, SOCICAM and OTE, 2017

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

Movimentação nos aeroportos

O Aeroporto de Congonhas (CGH) registrou um total 
de 1.842.110 passageiros e 18.528 aeronaves em sua 
movimentação aeroportuária de novembro. Isso 
representa um aumento de 2,3% no total de embarques 
e desembarques e de 4,1% no número de pousos e 
decolagens no mês com relação ao mesmo mês de 2016.

Os números do Aeroporto de Viracopos (VCP) apresentam 
queda no fluxo de aeronaves e de passageiros na 
comparação com novembro de 2016. Respectivamente, 
foram 8.636 pousos e decolagens (-9,0%) e 727.782 
embarques e desembarque (-6,0%).

*Até o fechamento deste relatório, os dados do Aeroporto 
Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU) para novembro/2017 
não estavam disponíveis.

Airport Handling

Congonhas Airport (CGH) recorded a total of 1,842,110 
passengers and 18,528 aircraft in its November airport 
move. This represents a 2.3% increase in total shipments/
landings and 4.1% in the number of landings/departures 
in the month compared to the same month of 2016.

The numbers of Viracopos Airport (VCP) decreased 
in the flow of aircraft and passengers compared 
to November 2016. Respectively, there were 8,636 
landings and departures (-9.0%) and 727,782 departures 
and arrivals (-6.0%).

* Until the closing of this report, data from the São Paulo/Guarulhos 
International Airport (GRU) for November/2017 were not available.

NOVEMBRO
NOVEMBER
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CONSIDERAÇõES FINAIS
FINAL CONSIDERATIONS

Conforme previsto anteriormente pelo OTE, em novembro 
de 2017 o turismo na cidade de São Paulo comprova sua 
recuperação, voltando a atingir números similares aos 
apresentados antes da crise econômica enfrentada pelo 
país nos indicadores sondados pelo núcleo de pesquisa e 
inteligência de mercado da SPTuris. 

Os índices coletados, compilados e analisados pelo OTE 
no mês demonstram essa retomada. A ocupação e diária 
média nos hotéis da cidade mantiveram-se acima de 705 
e R$300, respectivamente. Uma consulta realizada com 
estabelecimentos cadastrados junto ao OTE apontaram 
a realização de eventos na cidade, em especial o GP 
Brasil de F1, durante o mês foi a principal motivação para 
o bom desempenho.

O principal dado que chamou atenção foi a expressiva 
alta na arrecadação do ISS, chegando a quase 20% 
acima do registrado em novembro/2016. Isso representa 
que, além da intensa movimentação turística, cultural e 
de entretenimento na cidade, também os paulistanos 
viajaram mais no último mês, comprovando os 
indicadores positivos mostrados nas últimas pesquisas 
de intenção de viagem realizadas pelo MTur/FGV.

Para o fechamento de 2017, as perspectivas do OTE 
seguem positivas e as principais estimativas estão 
elencadas abaixo:

Meios de Hospedagem
Hotéis - crescimento de 3 a 6%
Hostels - queda de 10 a 12%

ISS/Grupo 13 - aumento de 2 a 5% na arrecadação

Atendimentos nas CITs: incremento de até 2%

Passageiros nos terminais:
Rodoviárias - crescimento de até 3%
Aeroportos - número até 3% maior que 2016

Para mais informações, acesse: observatoriodoturismo.com.br
facebook.com/observatoriodeturismoeeventos
linkedin.com/company-beta/10952948

fonte: FGV, MTur e OTE, 2017
source: FGV, MTur and OTE, 2017

As previously predicted by OTE, in November / 2017 
tourism in the city of São Paulo proves its recovery, 
returning to reach patamates similar to those presented 
before the economic crisis faced by the country.

The indexes collected, compiled and analyzed by the 
OTE in the month demonstrate this resumption. The 
average occupancy and daily rate in the hotels of the 
city remained above 705 and R $ 300, respectively. A 
consultation with establishments registered with OTE 
pointed out the holding of events in the city, especially 
the F1 GP Brazil, during the month was the main 
motivation for good performance.

The main one that attracted attention was the expressive 
increase in the collection of ISS, reaching almost 20% 
above that registered in November / 2016. This means 
that, in addition to the intense tourist, cultural and 
entertainment movement in the city, the paulistanos 
also traveled more in the last month, proving the 
positive indicators shown in the latest MTur / FGV travel 
research.

By the end of 2017, OTE’s outlook remains positive. The 
main estimates prepared by SPTuris’ market intelligence 
and research core are listed below:

Means of Hosting
Hotels - growth of 3 to 6%
Hostels - down from 10 to 12%

ISS / Group 13 - increase of 2 to 5% in the collection

Attendance at ITC: increase of up to 2%

Passengers at the terminals:
Roadways - increase of up to 3%
Airports - number up to 3% higher than 2016

For more information, access: observatoriodoturismo.com.br
facebook.com/observatoriodeturismoeeventos
linkedin.com/company-beta/10952948
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