
 

CENTRAL DE MONITORAMENTO DO TURISMO 
CIDADE DE SÃO PAULO 
Tourism Monitoring Center - city of Sao Paulo

observatoriodoturismo.com.br

Núcleo de pesquisa e inteligência de mercado da SPTuris, 
o Observatório de Turismo e Eventos (OTE) apresenta a 24ª 
edição da Central de Monitoramento do Turismo.

Neste relatório, o OTE traz a análise dos principais indicadores 
do turismo paulistano para o mês de julho de 2016 e segue 
com o levantamento das perspectivas para os próximos meses. 

Os relatórios detalhados dos indicadores aqui mencionados 
estão disponíveis no site: observatoriodoturismo.com.br
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PRINCIPAIS RESULTADOS/ JULHO DE 2016
MAIN RESULTS/ JULy 2016 

COMPARATIVO: JULHO 2015/2016
COMPARISON: JULy2015/2016

59,15%: hotel occupancy

63,50%: hostel occupancy

295 BRL: hotel average daily rate

23,0 million BRL: tax collecting on July/2016

52 BRL: hostel average daily rate

TAX OVER TOURISM SERVICES

people assisted

brazilian tourists

TOURIST INFORMATION CENTERS

passengers on Tietê, Barra Funda and Jabaquara bus terminals

foreign tourists

Center for Research and Market Intelligence SPTuris, the Centre 
for Tourism and Events ( OTE ) presents the 24th edition of the 
Tourism Monitoring Center.

In this report, the OTE It brings a chief Analysis Indicators do 
paulistano tourism FOR Month July 2016 and follows with the 
Survey of Perspectives paragraph OS coming months.

Detailed reports of the here mentioned indicators are available 
on the site: observatoriodoturismo.com.br

Quer conhecer os estudos do Observatório?
Acesse o nosso site: observatoriodoturismo.com.br
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MEIOS DE HOSPEDAGEM DE SÃO PAULO
SÃO PAULO’S ACCOMODATION FACILITIES

De acordo com o levantamento mensal realizado pelo OTE, 
a taxa de ocupação (T.O.) nos hotéis paulistanos em julho de 
2016 manteve-se praticamente estável (+0,01%) em relação ao 
mesmo mês de 2015. As diárias médias (D.M.) caíram 7,2% no 
mesmo comparativo.

Os hostels tiveram T.O. de 63,5% e D.M. em R$58,87. Os dados 
representaram  aumento de 12,5% e 6,4%, respectivamente, se 
comparados a julho do ano anterior.

Observando a série histórica do desempenho hoteleiro apenas 
nos finais de semana, 2016 registrou o menor valor de D.M. nos 
últimos quatro anos para julho (R$261,68). Em contrapartida 
a T.O. hoteleira aos finais de semana foi a maior dos últimos 
quatro anos (57,22%)

Na comparação com o mês anterior (julho/junho de 2016), 
os índices da hotelaria revelam baixa de 12,7% na T.O. e 0,3% 
na D.M. dos hotéis. Nos hostels, os indicadores registraram 
aumento de 28,5% na ocupação e 11,7% na D.M.

A base de dados do Observatório de Turismo e Eventos é 
composta por registros internos, obtidos por meio de contato 
direto com os estabelecimentos. Os dados aqui apresentados 
são resultado do desempenho de uma amostra de 13.138 
unidades habitacionais em hotéis e 858 leitos em hostels.

According to the monthly survey conducted by OTE, the 
occupancy rate (TO) in São Paulo hotel in July 2016 remained 
virtually stable (+ 0.01%) compared to the same month of 2015. 
The average daily (DM) They fell 7.2% in the same comparison.

The hostels had T.O. 63.5% and D.M. R $ 58.87. The data 
represented an increase of 12.5%   and 6.4%, respectively, 
compared to July of the previous year.

Observing the historical series of hotel performance only on 
weekends, in 2016 registered the lowest value of D.M. the last 
four years to July (R $ 261.68). In contrast to T.O. hotel weekend 
was the highest in the last four years (57.22%)

Compared to the previous month (July / June 2016), the 
hotel indices reveal low of 12.7% in T.O. and 0.3% D.M. hotels. 
In hostels, the indicators registered an increase of 28.5% in 
occupancy and 11.7% in D.M.

The database of the Tourism and Event Centre is composed 
of internal records obtained through direct contact with the 
establishments. The data presented here are the result of the 
performance of a sample of 13,138 housing units in hotels and 
858 beds in hostels.
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IMPOSTO SOBRE SERVIçOS EM TURISMO (ISS) - CIDADE DE SÃO PAULO
TAX OVER TOURISM SERVICES - CITy OF SAO PAULO

IMPOSTO SOBRE SERVIçOS - TURISMO (R$)
TAX OVER TOURISM SERVICES (BRL)

2016 variação / VARIATION2015

fonte: Secretaria Municipal de Finanças e OTE, 2016
source: Secretaria Municipal de Finanças and OTE, 2016

variação / VARIATION

        COMPARATIVO JUNHO/JULHO 2016
       COMPARISON JUNE/JULY 2016

  24.303.326 23.138.191 -4,7%

JULHo/JULYJUNHo/JUNE

O montante arrecadado com o Grupo 13 (Turismo) do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) em julho deste ano representou leve 
aumento de 1% em relação ao mesmo mês de 2015. A cifra de 
R$ 23,1 milhões foi 4,7% menor do que o valor arrecadado em 
junho deste ano.

Dos R$ 993.639.974,51 totais arrecadados no município, o 
grupo de Turismo foi responsável por 2,3% da quantia.

The amount raised from the Group 13 ( Tourism) Service Tax 
(ISS ) in July this year represented a slight increase of 0.8 % over 
the same month of 2015. The amount of R $ 23.1 million was 5 
% lower than the amount collected in June this year .

Of the total R $ 993.639.974,51 raised in the city , the Tourism 
group accounted for 2.3% of the amount .

        JULHO / JULY   22.914.349 23.138.191 +1%

Foto/photo: kaboompics.com/2016
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TRANSPORTES
TRANSPORTATION

Os terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara 
contabilizaram o total de 1.364.791 passageiros desembarcados 
no mês de julho, representando retração de 4,8% em relação 
ao mesmo mês de 2015. O número de chegadas de ônibus nos 
três terminais atingiu a marca de 55.087 e, acompanhando o 
número de passageiros, revela queda de 5,3%.

Na análise individual, o terminal Jabaquara apresentou 
o melhor desempenho para o mês de julho desde o 
início do monitoramento do indicador, atingindo 122.360 
desembarques. Quando comparado ao mesmo mês de 2015, o 
número de chegadas de passageiros foi 5% superior. O fato de 
julho ser mês típico de férias escolares influencia diretamente 
neste número, visto que este terminal atende exclusivamente 
o litoral do estado paulista, destino e emissor preferencial dos 
viajantes nesta época.

Em contrapartida, o terminal Tietê apresentou maior retração, 
com variação de -6,7%, contabilizando a evasão de cerca de 
66,4 mil passageiros.

Utilizando o comparativo junho/julho de 2016, os números 
foram positivos tanto na chegada de passageiros (25,3% 
superior), quanto na de ônibus (9,7% acima).

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - COMPARATIVO JULHO 2015/2016
BUS TERMINALS MOVEMENT - COMPARISON JULy 2015/ 2016

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS 2015 2016

55.087

58.198
1.433.319

1.364.791

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS

The bus terminals Tietê, Barra Funda and Jabalpur recorded 
the total of 1,364,791 passengers landed in July, representing 
a decrease of 4.8% compared to the same month of 2015. The 
number of bus arrivals at the three terminals reached the mark 
of 55,087 and, following the number of passengers, reveals a 
5.3% fall.

In the individual analysis, the terminal Jabaquara the best 
performance for the month of July since the beginning of 
the monitoring indicator, reaching 122,360 landings. When 
compared to the same month of 2015, the number of passenger 
arrivals was 5% higher. The fact that July is typical month of 
school holidays directly influences this number as this terminal 
exclusively serves the coast of São Paulo state, destination and 
preferred issuing of travelers at this time.

In contrast, the terminal Tiete showed greater decline, with 
change of -6.7%, accounting for the avoidance of about 
66,400 passengers.

Using the comparison June / July 2016, the numbers were 
positive both on arrival of passengers (25.3% higher), as the bus 
(9.7% up).

fonte: Socicam e OTE, 2016
source: Socicam and OTE, 2016

1.364.7911.089.022 55.087
50.195

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - COMPARATIVO JUNHO/JULHO 2016
BUS TERMINALS MOVEMENT - COMPARISON JUNE/JULy 2016

2015 2016

JULHO
JULY

JULHO
JULY
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CENTRAIS DE INFORMAçÃO TURÍSTICA
TOURIST INFORMATION CENTERS

ATENDIMENTOS REALIZADOS - COMPARATIVO JULHO 2015/2016
PEOPLE ASSISTED - COMPARISON JULY 2015/ 2016

Turistas Estrangeiros / Foreign Tourists 2.384 2.272 -4.6%

Turistas Domésticos / Domestic Tourists 3.638 3.658 -0.5%

População de São Paulo / Sao Paulo residents 3.059 4.150 +35.6%

TOTAL DE ATENDIMENTOS / TOTAL ASSISTANCES 9.081 10.080 +11%

VARIAÇÃO / 
VARIATION2015

PRINCIPAIS EMISSORES DE TURISTAS - ACUMULADO 2016
MAIN ORIGIN OF TOURISTS - ACCUMULATED 2016

INTERNACIONAIS
INTERNACIONAL

BRASILEIROS 
BRAZILIAN 

PAULISTAS
SAO PAULO RESIDENTS

1 argentina / Argentina São Paulo (SP) Campinas

2 França / France rio de Janeiro (rJ) São José dos Campos

3 Colômbia / Colombia Minas Gerais (MG) Guarulhos

4 Chile / Chile rio Grande do Sul (rS) São Bernardo do Campo

5 alemanha / Germany Paraná (Pr) ribeirão Preto

fonte: OTE, 2016
source: OTE,2016

ATENDIMENTOS REALIZADOS - COMPARATIVO JUNHO/JULHO 2016
PEOPLE ASSISTED - COMPARISON JUNE/JULY 2016

Turistas Estrangeiros / Foreign Tourists 1.742 2.272 +30,4%

Turistas Domésticos / Domestic Tourists 2.435 3.658 +50,2%

População de São Paulo / Sao Paulo residents 3.067 4.150 +35,3%

TOTAL DE ATENDIMENTOS / TOTAL ASSISTANCES 7.244 10.080 +39,1%

VARIAÇÃO / 
VARIATION

JUN/
JUN

As Centrais de Informação Turística (CITs) registraram uma 
grande procura no mês de julho, totalizando mais de 10 mil 
atendimentos nas dez unidades espalhadas pela cidade (sete 
fixas e três móveis). Em relação ao mesmo período do ano 
passado, os atendimentos apresentaram crescimento de 11%.

Em comparação com junho/2016, os turistas domésticos 
representaram um aumento de mais de 50% na demanda por 
informações, enquanto os turistas internacionais cresceram 
30%, a maior alta no ano. Apesar de um resultado positivo 
em comparação aos meses anteriores, o atendimento a 
turistas estrangeiros em julho apresentou retração de 4,6% 
em comparação ao mesmo mês de 2015. 

As informações mais buscadas nas CITs em julho/2016 foram 
sobre localização (24,9%), transporte (17,4%), arte e cultura 
(14,2%) e serviços (11,2%). A Linha Circular Turismo continua 
apresentando crescimento na procura por informações e já 
representa 6,6% das buscas.

A lista dos principais emissores para a cidade mostra que 
Argentina, São Paulo (UF) e Campinas lideram entre os turistas 
internacionais, brasileiros e paulistas, respectivamente.

The Tourist Information Centers (CITs) registered a great 
demand in July, totaling more than 10 thousand people in ten 
units across the city (seven fixed and three mobile). Compared 
to the same period last year, attendance increased by 11%.

Compared to June / 2016, domestic tourists represented an 
increase of over 50% in the demand for information, while 
international tourists grew 30%, the highest in the year. Although 
a positive result compared to the previous months, the service 
to foreign tourists in July decreased by 4.6% compared to the 
same month 2015.

The information searched on CITs in July / 2016 were on 
location (24.9%), transport (17.4%), art and culture (14.2%) and 
services (11.2%). The Circle Line Tourism continues to show 
growth in demand for information and now represents 6.6% 
of searches.

The list of top emitters for the city shows that Argentina, São 
Paulo (UF) and Campinas lead among international tourists, 
Brazilian and São Paulo, respectively.

2016
JULHO

JULY

JUL/
JUL
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CONSIDERAçÕES FINAIS
FINAL CONSIDERATION

O mês de julho é marcado por uma baixa no calendário de 
eventos da cidade. Neste ano o São Paulo Convention & Visitors 
Bureau (SPCVB) registrou 171 eventos para o mês, sendo 26% a 
menos que em junho. Este comportamento reflete nos meios 
de hospedagem da cidade quando há uma retração no público 
corporativo (predominante nos hotéis) e um leve aumento no 
público de lazer (que busca hospedagem também em outros 
meios, como hostels). 

Acompanhando a sazonalidade média anual dos hotéis o mês de 
julho apresenta queda na T.O. em comparação com o período 
de março a junho. Entretanto, este ano o desempenho retrata 
estabilidade na T.O. dos hotéis acompanhado de queda na D.M. 
e os hostels expressam aumento em ambos os indicadores.

O fluxo de chegadas de passageiros e ônibus nos três terminais 
rodoviários da cidade vem acompanhado o comportamento 
dos meses anteriores, que desde janeiro seguem em declínio 
quando comparados a performance mensal de 2015. Reflexo 
da tendência de viagens mais curtas e de menor distância, o 
terminal Jabaquara apresentou ótimo desempenho em julho, 
revelando a melhor atuação da rodoviária desde o inicio do 
monitoramento do indicador.

O número total de atendimentos realizados nas CITs retrata 
aumento em relação ao mesmo mês de 2015. Impulsionado 
pelo período de recesso escolar, o número de atendimentos 
a turistas domésticos superou os outros meses do ano, bem 
como a série histórica registrada para o mês. No comparativo 
com junho o acréscimo ultrapassa 50%.

A edição de julho do relatório de Sondagem do Consumidor do 
Ministério do Turismo (MTur) com a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) mostra que a intenção positiva de viagens para os próximos 
seis meses foi a maior registrada no ano, alcançando 21,9% dos 
entrevistados. Desta parcela, mais de 78% dos entrevistados 
apontaram intenção de viajar dentro do próprio Brasil.

Segundo dados da agência de viagens online Viajanet, devido 
a recente retração no preço do dólar, a procura por viagens 
internacionais voltou a aquecer. Desta forma houve menor procura 
no portal por bilhetes com destinos nacionais, refletindo na queda 
do valor médio do ticket aéreo. Com este comportamento do 
setor, espera-se que os valores mais atrativos façam com que os 
brasileiros voltem a buscar destinos dentro do próprio país. 

Ainda segundo informações do boletim de Intenção de 
Viagem, dentro das assinalações positivas de viagem para 
os próximos seis meses, o interesse pelo uso do avião como 
meio de transporte se mostra predominante frente aos demais 
modais e foi apontado por 63,1% dos entrevistados.

Este mês a cidade de São Paulo recebeu a passagem da Tocha 
Olímpica, que tem como intuito proclamar a trégua olímpica 
e anunciar que os jogos estão chegando. A chama iniciou o 
trajeto no Museu do Ipiranga e encerrou no Sambódromo do 
Anhembi, passando pelos principais pontos da cidade.

Em agosto, a cidade recebe oito seleções olímpicas (masculina 
e feminina) para dez partidas de futebol durante os Jogos 
Olímpicos de 2016. Serão sete dias de jogos que acontecerão 
na Arena Corinthians. Além disto, as delegações do Japão, 
China, França, Israel e Itália vão utilizar São Paulo como base 
dos atletas antes e durante a Rio 2016. Deste modo, espera-se 
maior movimentação por parte dos moradores e não residentes 
na cidade para assistir às partidas de futebol, assim como o 
leve aumento do movimento da cadeia turística impulsionado 
pela presença das delegações olímpicas.

The month of July is marked by a low in the events calendar. 
This year the São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB) 
recorded 171 events for the month, 26% less than in June. 
This behavior reflects the city’s hosting means when there is a 
downturn in corporate public (prevalent in hotels) and a slight 
increase in leisure public (seeking accommodation in other 
media, such as hostels).

Accompanying the average annual seasonality of the hotels 
the month of July shows drop in T.O. compared to the period 
from March to June. However, this year’s performance portrays 
stability in T.O. hotels accompanied by drop in D.M. and hostels 
express increase in both indicators.

The flow of passenger arrivals and buses in the three bus 
terminals in the city comes with the behavior of previous 
months, since January following declining when compared to 
monthly performance of 2015. Reflecting the trend of shorter 
trips and shorter distance, the terminal Jabalpur showed great 
performance in July, showing the best performance of the 
road since the beginning of indicator monitoring.

The total number of visits in CITs portrays increase over the 
same month in 2015. Driven by the school break period, the 
number of calls to domestic tourists topped the other months 
of the year as well as the historical series recorded for the 
month. Compared to June, the increase is over 50%.

The July issue of the Survey of the Ministry of Tourism Consumer 
Report (Ministry) with the Getulio Vargas Foundation (FGV) 
shows that the intention to travel for the next six months was 
the largest recorded in the year, reaching 21.9% of interviewed. 
In this installment, more than 78% of respondents indicated 
intention to travel within Brazil itself.

According to the online travel agency ViajaNet, due to the 
recent decline in the price of the dollar, demand for international 
travel back to warm. Thus there was less demand on the portal 
for tickets to domestic destinations, reflecting the drop in the 
average value of the air ticket. With this industry’s behavior, it is 
expected that the most attractive values   do with the Brazilians 
again to seek destinations within the country.

Also according to information from Travel Intent bulletin within 
the positive assinalações travel for the next six months, the 
interest in using aircraft as a means of transportation shown 
predominant compared to the other modes and was reported 
by 63.1% of respondents.

This month the city of São Paulo received the Olympic torch 
relay, which has the intention to proclaim the Olympic Truce 
and to announce that the games are coming. The flame 
began the path on Sunset Boulevard and ended at Anhembi 
Sambadrome passing by the main points of the city.

In August, the city receives eight Olympic teams (male and 
female) for ten football matches during the 2016 Olympic 
Games will be seven days of games that will take place at the 
Arena Corinthians. In addition, Japan’s delegations, China, 
France, Israel and Italy will use Sao Paulo as a base of athletes 
before and during Rio 2016. Thus, we expect greater movement 
by the residents and non-residents in the city to attend football 
matches, as well as the slight increase of the tourism chain of 
movement driven by the presence of the Olympic delegations.
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