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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 o Painel de Monitoramento do 
Turismo - edição novembro/2018.

Neste documento, o OTE traz um resumo dos 
principais indicadores do turismo na capital paulista 
no mês, além das principais manchetes relacionadas 
ao setor em São Paulo.
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The Observatory of Tourism and Events of the City of 
São Paulo (OTE), research and market intelligence center 
of SPTuris, presents the Tourism Monitoring Panel - 
november/2018 edition.

In this document, OTE provides a summary of the main 
indicators of tourism in the city of São Paulo during the 
month, in addition to the main headlines related to the 
sector in São Paulo.

Quer conhecer os estudos do Observatório?
Acesse o nosso site: observatoriodoturismo.com.br
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CENÁRIO ECONôMICO
ECONOMIC ENVIROMENT

Brasil gera mais de 58 mil empregos formais

O Ministério do Trabalho informou que o Brasil gerou 
58.664 empregos com carteira assinada em novembro. 
Os dados constam do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged).

Segundo o governo federal, este foi o melhor resultado 
para o mês desde 2010. Ao todo, no mês passado, houve 
1.189.414 contratações e 1.130.750 demissões.

Mais infos em: https://g1.globo.com/economia/
noticia/2018/12/20/brasil-gerou-58664-vagas-formais-
de-trabalho-em-novembro.ghtml

fontes: Socicam, Infraero, GRU Airport,
SMF, CAGED, MTur e OTE, 2018

Brazil generates more than 58 thousand formal jobs

The Ministry of Labor reported that Brazil generated 
58,664 jobs with a formal contract in November. The 
data are listed in the General Register of Employed and 
Unemployed (Caged).

According to the federal government, this was the best 
result for the month since 2010. In all, last month, there 
were 1,189,414 hirings and 1,130,750 layoffs.

More infos at: https://g1.globo.com/economia/
noticia/2018/12/20/brasi l-gerou-58664-vagas-
formais-de-trabalho-em-novembro.ghtml

TURISMO
TOURISM

MTur se junta ao IBGE para ampliar a produção de 
estatísticas sobre turismo

O Ministério do Turismo deu um passo importante 
para ampliar o conhecimento sobre o mercado interno 
de viagens. Um Termo de Execução Descentralizada 
(TED), assinado com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e publicado no Diário Oficial da União, 
vai permitir a inclusão de perguntas sobre a demanda de 
turismo doméstico na Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD-C). Isso significa que a pasta 
terá informações sobre o comportamento de viagem de 
mais de 200 mil domicílios brasileiros.

O tamanho da amostra, segundo técnicos do MTur, tende 
a melhorar a qualidade e a confiabilidade das informações. 
Outra vantagem é que os dados produzidos pelo IBGE 
poderão contribuir para a elaboração da Conta Satélite do 
Turismo, iniciativa prevista no Plano Nacional de Turismo 
2018-/2022. O TED tem vigência de até julho de 2021.

Mais infos em: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-
not%C3%ADcias/12224-mtur-se-junta-ao-ibge-
p a r a -a m p l i a r-a - p ro d u % C 3 % A 7 % C 3 % A 3 o - d e -
estat%C3%ADsticas-sobre-turismo.html

MTur joins IBGE to increase production of
tourism statistics

The Ministry of Tourism has taken an important step 
towards expanding knowledge about the internal travel 
market. A Decentralized Execution Term (TED), signed 
with the Brazilian Institute of Geography and Statistics 
(IBGE) and published in the Official Gazette of the Union, 
will allow the inclusion of questions on the demand for 
domestic tourism in the National Survey by Continuous 
Household Sample PNAD-C). This means that the folder 
will have information about the travel behavior of more 
than 200 thousand Brazilian households.

The size of the sample, according to MTur technicians, tends 
to improve the quality and reliability of the information. 
Another advantage is that the data produced by IBGE 
may contribute to the elaboration of the Tourism Satellite 
Account, an initiative foreseen in the National Tourism Plan 
2018- / 2022. The TED is valid until July 2021.

More infos at: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-
not%C3%ADcias/12224-mtur-se-junta-ao-ibge-
p a r a -a m p l i a r-a - p ro d u % C 3 % A 7 % C 3 % A 3 o - d e -
estat%C3%ADsticas-sobre-turismo.html

sources: Socicam, Infraero, GRU Airport,
SMF, CAGED, Tourism Ministery and OTE, 2018
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