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CIDADE DE SÃO PAULO 
Tourism Monitoring Center - city of São Paulo

O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de 
São Paulo (OTE), núcleo de pesquisa e inteligência de 
mercado da SPTuris, apresenta a 38ª 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 
setembro, 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 setembro 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 38th 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 
September, 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 September 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

1.281.391

TRANSPORTES

passageiros nos terminais rodoviários 
Tietê, Barra Funda e Jabaquara

passengers on Tietê, Barra Funda and 
Jabaquara bus terminals

TRANSPORTATION

Curta a nossa Fanpage no Facebook
facebook.com/observatoriodeturismoeeventos

3.835
população de São Paulo

residents of São Paulo

PRINCIPAIS INDICADORES MENSAIS - RESUMO DO MÊS DE SETEMBRO / 2017
MAIN MONTHLY INDICATORS - SUMMARY OF SEPTEMBER / 2017

DESEMPENHO NOS HOSTELS
PERFORMANCE IN THE HOSTELS

3,6%

COMPARATIVO: SETEMBRO 2016/2017
COMPARISON: SEPTEMBER 2016/2017

8,1%

3,2%

11,9%

20,6%

31,8%

14,0%

8,1%



2

FMI melhora projeções para economia brasileira

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou 
novamente as projeções para a economia do Brasil 
neste ano, elevando também a previsão de crescimento 
para o próximo. Para 2017, a estimativa de crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 0,3% para 0,7% 
e, para 2018, de 1,3% para 1,5%. 

No documento, o FMI destaca que um desempenho 
forte das exportações e uma redução no ritmo de queda 
da demanda interna permitiram que a economia do 
Brasil voltasse a crescer no começo deste ano, após oito 
trimestres seguidos de queda.

No entanto, a fraqueza nos investimentos e as incertezas 
políticas ainda são apontadas pelo FMI como dificuldades 
previstas para a economia em 2018. O relatório condiciona 
o aumento no ritmo de crescimento a aprovação de 
reformas econômicas e controle dos gastos públicos.

Arrecadação federal tem alta de 8,7%

De acordo com a Receita, a União arrecadou R$ 105,595 
bilhões em setembro de 2017, descontando a inflação 
oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). É o melhor resultado para o mês desde 2015.

A alta na arrecadação em setembro foi motivada pelo 
Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), que 
renegociou dívidas de contribuintes com a União. Apenas 
em setembro, o programa arrecadou R$ 3,401 bilhões. 

O aumento das alíquotas do Programa de Integração 
Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins) sobre os combustíveis 
também contribuiu para reforçar os cofres federais 
em setembro. Além disso, o início de recuperação da 
economia também melhorou a receita de outros tributos 
e contribuiu para a alta na arrecadação federal.

Mais de 34 mil novas vagas de emprego

O país abriu 34.392 novas vagas de emprego com 
carteira assinada em setembro, de acordo com dados 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) divulgados nesta quinta-feira (19/10) pelo 
ministério do Trabalho – alta de 0,1% em relação ao 
estoque de agosto. Foi o melhor resultado para o mês 
desde 2014, quando foram criados 123.785 postos.

O resultado representa a sexta alta consecutiva e sétima 
no ano. Desde o início de 2017, o saldo de novos postos 
chegou a 208.874, aumento de 0,5% em relação ao que 
foi acumulado até dezembro de 2016. Nos últimos doze 
meses, no entanto, o saldo continua negativo. O país 
registrou 466.654 postos a menos no período.

fontes: FMI, Receita Federal, Ministério do
Trabalho e OTE, 2017
sources: IMF, Federal Revenue Service,
Ministry of Labour and OTE, 2017

CENÁRIO ECONÔMICO
ECONOMIC ENVIROMENT

IMF improves projections for Brazilian economy

The International Monetary Fund (IMF) has again 
improved forecasts for Brazil’s economy this year, also 
raising its forecast for growth next year. For 2017, the 
growth estimate of the Gross Domestic Product (GDP) 
went from 0.3% to 0.7% and, for 2018, from 1.3% to 1.5%.

In the document, the IMF points out that a strong export 
performance and a reduction in the pace of falling 
domestic demand allowed Brazil’s economy to rebound 
at the beginning of this year, after eight consecutive 
quarters of decline.

However, weakness in investment and political 
uncertainties are still pointed out by the IMF as predicted 
difficulties for the economy in 2018. The report conditions 
the increase in the pace of growth the approval of 
economic reforms and control of public spending.

Federal revenue up 8.7%

According to Revenue, the Union raised R $ 105.595 
billion in September 2017, discounting official inflation 
by the Broad Consumer Price Index (IPCA). It is the best 
result for the month since 2015.

The increase in the collection in September was motivated 
by the Special Program for Tax Regularization (Pert), 
which renegotiated debts of taxpayers with the Union. In 
September alone, the program raised BRL3 billion.

The increase in the rates of the Social Integration 
Program (PIS) and the Contribution to the Financing 
of Social Security (Cofins) on fuels also contributed to 
reinforce the federal coffers in September. In addition, 
the beginning of the recovery of the economy also 
improved the revenue of other taxes and contributed to 
the increase in the federal revenue.

More than 34,000 new jobs

The country opened 34,392 new jobs with a formal 
contract in September, according to data from the 
General Register of Employed and Unemployed (Caged) 
released on Thursday (19/10) by the Ministry of Labor - 
a rise of 0.1% in relative to the August stock. It was the 
best result for the month since 2014, when 123,785 posts 
were created.

The result represents the sixth consecutive and seventh 
consecutive year high. Since the beginning of 2017, the 
balance of new posts has reached 208,874, an increase 
of 0.5% compared to that accumulated until December 
2016. In the last twelve months, however, the balance 
remains negative. The country recorded 466,654 fewer 
posts in the period.
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Expedia divulga estudo sobre turismo no Brasil

São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Salvador 
são os destinos domésticos mais procurados pelos 
viajantes brasileiros. Esta é a conclusão da plataforma de 
viagens Expedia.com.br, que coletou dados de seu portal 
dos últimos cinco anos — tempo que a companhia está 
no país; aniversário, aliás, celebrado neste mês de outubro.

Já o ranking dos destinos da América Latina mais populares 
na Expedia.com.br são: Santiago (Chile), Buenos Aires 
(Argentina), Lima (Peru), Bogotá (Colômbia) e Cusco (Peru).

São Paulo é eleita a melhor cidade da América Latina 
para LGBTs

Um levantamento do portal Nestpick revelou São Paulo 
como a melhor cidade para pessoas LGBTs morarem 
ou visitarem na América Latina. No ranking geral, que 
inclui as 100 cidades mais inclusivas do mundo, a capital 
paulista ficou em 35º lugar. Na lista latino-americana 
seguem Puerto Vallarta, no México (37º), Rio de Janeiro 
(41º) e Buenos Aires (43º).

A pesquisa levou em conta três fatores, votados por 
moradores de cada local: a facilidade de se relacionar com 
outros LGBTs, a cena noturna e a abertura da população 
à homossexualidade. Também considerou indicadores 
de segurança pública e direitos à população LGBT, 
como adoção, casamento igualitário, criminalização da 
homofobia e a presença de delegacias especializadas.

Demanda doméstica avança 6,6% e tem melhor 
setembro da história

A demanda por voos domésticos cresceu pelo sétimo mês 
consecutivo, em setembro, ao registrar variação positiva 
de 6,6%, em relação ao mesmo mês do ano passado.

Ao todo, foram transportados 7,5 milhões de passageiros 
nos voos dentro do país em setembro – mais de 500 
mil embarques sobre o mesmo mês do ano anterior (alta 
de 8%). No 3º trimestre do ano, a aviação doméstica já 
transportou mais de 1 milhão de passageiros do que de 
julho a setembro do ano passado (alta de 4,6%).

Nas demais indicadores, a oferta registrou o terceiro 
crescimento consecutivo, com alta de 2,9% em relação 
a setembro de 2016, e o fator de aproveitamento dos 
voos ficou em 83%, recorde histórico para o mês (alta de 
2,9 pontos percentuais comparado ao mesmo mês do 
ano anterior).

TURISMO
TOURISM

Expedia releases study on tourism in Brazil

São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre and 
Salvador are the most popular domestic destinations for 
Brazilian travelers. This is the completion of the Expedia.
com travel platform, which has collected data from its 
portal for the last five years - the time the company is in the 
country; anniversary, incidentally, celebrated this October.

Search and compare flights from Santiago de Chile to 
Santiago de Chile, from major cities to Santiago de Chile, 
Santiago de Chile and Santiago de Chile.

São Paulo is elected the best city in Latin America for 
LGBTs

A survey of the Nestpick portal revealed São Paulo as 
the best city for LGBT people to live or visit in Latin 
America. In the overall ranking, which includes the 100 
most inclusive cities in the world, the capital of São 
Paulo ranked 35th. In the Latin American list follow 
Puerto Vallarta, in Mexico (37º), Rio de Janeiro (41º) and 
Buenos Aires (43º).

The research took into account three factors, voted by 
residents of each location: the ease of relating to other 
LGBTs, the night scene and the opening of the population 
to homosexuality. It also considered indicators of public 
safety and LGBT rights, such as adoption, equal marriage, 
criminalization of homophobia and the presence of 
specialized police stations.

Domestic demand up 6.6% and has best September 
of history

Demand for domestic flights grew for the seventh 
consecutive month in September, registering a positive 
change of 6.6% in relation to the same month last year.

In all, 7.5 million passengers were transported on 
domestic flights in September - more than 500,000 
shipments in the same month of the previous year (up 
8%). In 3rd quarter of the year, domestic aviation has 
already transported more than 1 million passengers 
than from July to September last year (up 4.6%).

In the other indicators, supply registered the third 
consecutive increase, with a rise of 2.9% in relation to 
September 2016, and the factor of use of the flights was 
83%, historical record for the month (high of 2.9 points 
compared to the same month of the previous year).

fontes: Expedia, Nestpick, Abear e OTE, 2017
sources: Expedia, Nestpick, Abear and OTE, 2017
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2016 2017SETEMBRO
SEPTEMBER

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

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

62,79
65,05

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

276,07
284,89

(R$)

Balanço dos meios de hospedagem

Os dados do OTE em setembro mostram índices dos 
meios de hospedagem em alta: a taxa de ocupação 
(T.O.) cresceu 3,6% e a diária média (D.M.) aumentou 
3,2% com relação a 2016. Já na comparação com o mês 
anterior (agosto/2017), houve queda, de 4,7% e 2,3%, 
respectivamente.

Estes índices reafirmam a retomada gradativa do setor 
hoteleiro, bem como do turismo como um todo, 
acompanhando o ritmo de recuperação econômica do 
país.

Os finais de semana apresentaram T.O. dentro do padrão 
que ocorre no período. Considerando apenas as sextas-
feiras e sábados, o mês de setembro de 2017 marcou 
58,7% de ocupação, índice 4,0% acima do ano anterior.

Os hostels registraram queda tanto na T.O. quanto na 
D.M. se comparado a setembro/2016: -9,9% e -8,1% 
respectivamente. No entanto, no comparativo com 
agosto/2017, houve cresimento de 13,1% e -14,6%.

Balance of the means of lodging

The OTE data in September show that the average 
lodging rate (TO) increased 3.6% and the average daily 
rate (DM) increased by 3.2% compared to 2016. In 
comparison with the month (August / 2017), there was a 
decrease of 4.7% and 2.3%, respectively.

These indexes reaffirm the gradual recovery of the hotel 
sector, as well as tourism as a whole, following the pace 
of economic recovery in the country.

The weekends presented T.O. within the pattern that 
occurs in the period. Considering only the Fridays and 
Saturdays, the month of September of 2017 marked 
58.7% of occupation, index 4.0% above the previous year.

The hostels registered a decrease in both the T.O. and 
D.M. compared to September / 2016: -9.9% and -8.1% 
respectively. However, in comparison with August / 2017, 
there was growth of 13.1% and -14.6%.

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

54,89

49,45

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

60,16
55,29

(R$)

SETEMBRO
SEPTEMBER
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Atendimentos nas Centrais de Informação Turística (CITs)

A procura pelos serviços das Centrais de Informação 
Turística (CITs) da cidade ampilou: os números de 
setembro/2017 foram de 8.639 atendimentos no total, 
contra 7.164 em 2016 nas mesmas CITs que seguem em 
funcionamento no mês atual (Aeroporto de Congonhas, 
Avenida Paulista, Praça da República, Terminal Tietê, CITs 
móveis e Polo de Ecoturismo).

Destes, 1.671 foram atendimentos a turistas internacionais 
(+4,2%), 3.133 a turistas nacionais (+31,8%)e 3.835 
a moradores da capital paulista (+14,0%). O tipo de 
informação mais solicitada nas CITs é de localização (como, 
por exemplo, onde fica um lugar que a pessoa deseja 
conhecer) e os materiais mais distribuídos são mapas, 
exatamente para auxiliar na localização dos visitantes.

Attendance at the Tourist Information Centers (CITs)

The search for the services of the Tourist Information 
Centers (CITs) of the city has amplified: the numbers 
of September / 2017 were 8,639 calls in total, against 
7,164 in 2016 in the same CITs that continue to operate 
in the current month (Congonhas Airport, Avenida 
Paulista , Republic Square, Tietê Terminal, mobile CITs 
and Ecotourism Polo).

Of these, 1,671 were attended to international tourists 
(+ 4.2%), 3,133 to domestic tourists (+ 31.8%) and 3,835 
to residents of the state capital (+ 14.0%). The most 
requested type of information in the CITs is localization 
(such as where a place is that the person wants to 
know), and the most distributed materials are maps, 
precisely to help locate the visitors.

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

A cifra de R$ 23.443.594,04 aponta decréscimo de 8,1% 
quando comparado ao mesmo mês de 2016. O valor, em 
comparação com o mês anterior, agosto/2017, também 
apresentou baixa: -3,1%.

Apesar do valor de setembro ter ficado abaixo do mesmo 
mês de 2016 após cinco meses de alta consecutiva, 
a soma da arrecadação em 2017 segue maior do que 
no mesmo período do ano anterior, 2016: de R$ 209,8 
milhões, saltou para R$ 212,4 mi, uma alta de +1,2%.

Tax Collection (ISS)

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

The figure of BRL23,443,594.04 shows a decrease of 
8.1% when compared to the same month of 2016. The 
value, compared to the previous month, August / 2017, 
also showed a decrease of -3.1%.

Although the value of September was below the same 
month of 2016 after five months of consecutive high, 
the sum of the collection in 2017 follows greater than in 
the same period of the previous year, 2016: of BRL209.8 
million, jumped to BRL212.4 million, an increase of + 1.2%.

SETEMBRO / SEPTEMBER 25.510.380 23.443.594 -8,1%

CITS - ATENDIMENTOS REALIzADOS E PRINCIPAIS EMISSORES - SETEMBRO/2017
CITS - ATTENDANCE AND MAIN ISSUERS OF TOURISTS - SEPTEMBER 2017

ATENDIMENTOS REALIzADOS NAS CITS
ATTENDANCE

Turistas internacionais
international tourists

1671

Turistas nacionais
national tourists

3133

População de São Paulo
Local population

3835

Total
Total

8639

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

Peru Rio Grande do Sul Santos

França Paraná Ribeirão Preto

Alemanha Bahia Jundiaí
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MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS MOVEMENT

1.144.591

1.281.391

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

52.994
50.721

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

2016 2017

Movimentação nos terminais rodoviários

Em setembro, o fluxo nos terminais rodoviários que 
atendem à cidade de São Paulo registraram aumento: o 
desembarque de 1.281.391 passageiros em 2017 foi 11,9% 
maior que em 2016. Acompanhando a série histórica do 
segmento, o desempenho geral dos terminais segue sem 
oscilações relevantes: o comparativo jan-set 2016 x jan-
set 2017 é negativo em apenas 0,4%.

Os desembarques de passageiros dos terminais 
rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara apresentaram, 
respectivamente, variação de +6,2%, +2,1% e +74,5% 
se comparados ao ano anterior. No mesmo período, as 
chegadas de ônibus tiveram variação de +1,2%, +2,9% e 
+24,5, demonstrando que a disponibilização de assentos 
segue adaptando-se à demanda de passageiros mês a mês.

Handling at the city’s bus terminals

In September, the flow in the road terminals that serve 
the city of São Paulo registered an increase: the arrival 
of 1,281,391 passengers in 2017 was 11.9% higher than 
in 2016. Following the historical series of the segment, 
the overall performance of the terminals follows without 
significant oscillations: the comparison jan-set 2016 x 
jan-set 2017 is only negative 0.4%.

The passenger landings of the Tietê, Barra Funda and 
Jabaquara bus terminals increased + 6.2%, + 2.1% and 
+ 74.5%, respectively, when compared to the previous 
year. In the same period, bus arrivals increased by + 1.2%, 
+ 2.9% and +24.5, 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 1.803.619 passageiros e 18.340 aeronaves em 
sua movimentação aeroportuária de setembro. Isso 
representa um aumento de 3% no total de embarques 
e desembarques e alta de 4% no número de pousos e 
decolagens no mês com relação ao ano anterior.

Os números do Aeroporto de Viracopos (VCP) 
apresentam queda no fluxo de aeronaves e crescimento 
de passageiros na comparação com setembro de 2016. 
Respectivamente, foram 8.686 pousos e decolagens 
(-7,3%) e 761.423 embarques e desembarque (+0,8%).

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

Airport Handling

Congonhas Airport (CGH) recorded a total of 1,803,619 
passengers and 18,340 aircraft in its September airport 
move. This represents a 3% increase in total shipments 
and landings and a 4% increase in the number of landings 
and departures in the month in relation to the previous 
year.

The figures for Viracopos Airport (VCP) show a drop 
in aircraft flow and passenger growth compared to 
September 2016. Respectively, there were 8,686 
landings and take-offs (-7.3%) and 761,423 shipments 
and disembarkation (+0.8 %).

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

SETEMBRO
SEPTEMBER
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CONSIDERAÇõES FINAIS
FINAL CONSIDERATIONS

A cidade de São Paulo está seguindo a recuperação da 
economia brasileira e, consequentemente, também do 
setor de turismo. Em setembro/2017, os principais índices 
econômicos e de desempenho turístico deram mostras 
de fortalecimento, ainda que modestos.

A maioria dos indicadores coletados, compilados e 
analisados pelo OTE no mês apresentou alta: ocupação 
e diária média hoteleira, movimento nos terminais 
rodoviários, demanda no Aeroporto de Congonhas e 
atendimentos nas CITs.

Os índices levantados mostram que, apesar do clima 
ainda incerto sobre o ambiente politico-econômico, a 
melhora está se apresentando de forma gradativa e os 
sinais são otimistas para os principais especialistas e 
veículos de comunicação voltados ao setor.

No país, a Embratur está se mobilizando em duas frentes 
distintas: a participação em feiras internacionais como 
oportunidade de negócios e a conscientização do Poder 
Legislativo em favor da aprovação de demandas importantes 
do setor turístico, como o projeto de transformação do 
órgão em agência e a nova Lei Geral do Turismo. Estas 
medidas visam fortalecer ainda mais o setor doméstico e 
alavancar o turismo internacional no país.

Para o fechamento do ano de 2017, as perspectivas 
seguem positivas. O ambiente econômico mantém 
as expectativas de aumento no volume de negócios 
e consequente impacto favorável nas receitas com 
turismo da cidade de São Paulo.

Para mais informações, acesse:
observatoriodoturismo.com.br

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

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

The city of São Paulo is following the recovery of the 
Brazilian economy and, consequently, also of the 
tourism sector. In September / 2017, the main economic 
and tourism performance indexes showed signs of 
strengthening, albeit modest.

The majority of the indicators collected, compiled and 
analyzed by the OTE in the month were registered: 
occupancy and average hotel rates, movement at the 
road terminals, demand at Congonhas Airport and 
attendance at ITC.

The indexes show that, despite the still uncertain 
climate on the politico-economic environment, the 
improvement is being presented in a gradual way 
and the signs are optimistic for the main experts and 
communication vehicles focused on the sector.

In the country, Embratur is mobilizing on two distinct 
fronts: participation in international fairs as a business 
opportunity and awareness of the Legislature in favor 
of approving important demands of the tourism sector, 
such as the project to transform the agency into an 
agency and new General Tourism Law. These measures 
aim to further strengthen the domestic sector and 
leverage international tourism in the country.

By the end of 2017, the outlook is positive. The 
economic environment maintains the expectations of 
increase in the volume of business and consequent 
favorable impact in the revenues with tourism of 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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