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introdução

Para 2011, estimativas projetam um fluxo de 12,2 milhões de turistas na cidade de são Paulo, considerando os 
estudos realizados para o Planejamento turístico municipal - Platum 2011-2014 e adequando-as aos fatores 
econômicos atuais. são visitantes de diferentes lugares, visões, comportamentos e desejos.

O acompanhamento dos diversos segmentos de visitantes, considerando seu perfil, motivações e outras 
características são alvo de investigação do Observatório de tendências (Ot) da são Paulo turismo, e seus resultados 
encontram-se assinalados neste boletim. 

Os dados continuam mostrando uma elevada arrecadação de tributos referentes aos serviços do grupo que agrega 
o turismo (Grupo 13), com valores reais nos seis primeiros meses, bem maiores que 2010. 

também os fluxos dos turistas continuam crescentes nos aeroportos que servem a cidade de são Paulo, com variações 
de aumento dos passageiros, nacionais e internacionais - entre 12 e 15% maior, comparada ao ano anterior. e, como 
em 2010, continuam sendo 48 cidades atendidas por vôos diretos partindo de são Paulo.

Notável vem sendo o desempenho da hotelaria paulistana, com destaque nas taxas de ocupação de 74 e 75% nos 
meses de maio e junho, respectivamente, ancorados pela efervecência dos grandes eventos deste primeiro semestre, 
em especial as grandes feiras de negócios como a Couromoda,  Feicon, brasil Plast, Francal e outros eventos como 
são Paulo Fashion Week (sPFW), desfile das escolas de samba do Grupo especial, sP indy 300, Parada lGbt e virada 
Cultural, cujas pesquisas de público foram monitoradas pelo Ot.

inclui-se no conteúdo deste exemplar, o acompanhamento da tradicional pesquisa semestral, realizada desde 
2009 junto aos meios de hospedagens paulistanos visando identificar o perfil de seus hóspedes e conhecer suas 
procedências, motivações de viagem, gastos médios e permanência na cidade de são Paulo, entre outras variáveis. 
este trabalho é grande e só foi possível com a ajuda de parceiros como a abih, FOhb e hotéis da cidade de são Paulo, 
e também dos hostels – em desenvolvimento, atraindo interesse de turistas de lazer/entretenimento. 

Negócios, no entanto, continuam sendo registro da principal motivação das visitas, idem eventos – mas é de se 
notar um aumento na participação das viagens motivadas pelo lazer e saúde. Os gastos gerais dos turistas vêm 
aumentando, hoje próximo a um valor médio diário de r$ 400, para 3,1 pernoites na cidade. O turista estrangeiro 
mostra-se mais contido nos seus gastos e permanência, embora sua presença seja evidente.  Na totalidade, esta 
megalópole deve fechar o ano com uma receita turística estimada em r$ 10,1 bilhões (Platum, 2011- 2014). 

Considerando a importância da cidade paulista no contexto brasileiro, que tem previsão de crescimento médio do 
Pib em 3,9%, para as próximas duas décadas (economist intelligence unit), espera-se que esse fato venha alavancar 
forte impacto nas atividades relacionadas ao turismo.     

de imediato, a expectativa é de que o segundo semestre venha repetir o bom desempenho do primeiro, apontado 
neste boletim 2011/1, especialmente contando com a programação de megaeventos, e de outros fatores exógenos, 
tais como: as opções de viagens com tarifas convidativas; a inserção do poder de consumo de novas classes sociais; 
e o crescimento econômico em andamento, apesar das medidas financeiras restritivas ao crédito. Com a evidente 
valorização do real, o turismo emissivo vem aumentando, mas alternativas de viagens, seja de negócios ou de lazer, 
não devem limitar as viagens internas, onde a cidade de são Paulo tem lugar marcante no cenário nacional.

a são Paulo turismo (sPturis) espera que este registro - de números e informações, como uma história, contem mais 
pouco sobre o desenvolvimento do turismo nesta cidade que, além dos seus visitantes, também é encantadora para 
os seus habitantes. 

boa leitura! 



68,1%
de crescimento da  
arrecadação semestral de 
2008 para 2010

r$ 6,5 bilhões
 e a arrecadação municipal de iss 
para todos os grupos de serviços 
em 2010

r$ 7,4 bilhões
é a meta de arrecadação total do 
município para 2011.
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arreCadaÇãO de imPOstOs sObre serviÇOs - turismO

de acordo com dados obtidos junto à secretaria municipal de Finanças, no primeiro semestre de 2011, o total 
arrecadado pelo Grupo 13 (turismo, eventos e similares) foi de r$ 94,8 milhões, um acréscimo de 24,2% com relação 
ao mesmo período de 2010 e de 68,1% comparado a 2008.

estima-se que, em 2011, o volume do iss arrecadado com as atividades turísticas atinja r$ 181,7 milhões, 
correspondendo um aumento superior em 15% comparado ao ano anterior e acompanhando as metas da secretaria 
municipal de Finanças. este indicador serve como uma das referências para  importância da atividade turística na 
cidade de são Paulo.

50

100

20112008 2009 2010

r$ 56,4

r$ 124,3 r$ 125,1

r$ 158,9

r$ 181,7**

r$ 94,8* 

* até junho/2011 ** previsão para 2011 

r$ 59,3

r$ 76,3

r$ 94,8

em milhões 

 total 1o semestre

COmParativO semestral 2008 / 2011 - arreCadaÇãO de imPOstOs sObre serviÇOs (GruPO 13 - turismO)
Fonte: secretaria municipal de Finanças, 2011

COmParativO aNual 2008 / 2011 - arreCadaÇãO de imPOstOs sObre serviÇOs (GruPO 13 - turismO)
Fonte: secretaria municipal de Finanças, 2011
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mOvimeNtO NOs aerOPOrtOs
Para a atual análise das consequências da movimentação aeroportuária relacionada à atividade turística na cidade 
de são Paulo, incluímos, além dos dois principais aeroportos, Congonhas (CGh) e Guarulhos (Gru), o aeroporto 
internacional de Campinas - viracopos (CPQ). isto pela proximidade (menos de 100 km de distância) da capital e pelo 
seu considerável crescimento por meio da operação da companhia aérea azul, que utiliza como base o aeroporto de 
viracopos.

Considerando, portanto, estes três importantes aeroportos, a circulação de passageiros no primeiro semestre de 2011 
registrou um aumento de 24,1% com relação ao mesmo período de 2010; já a movimentação de aeronaves cresceu 
10,3% neste mesmo período, incluindo voos e passageiros nacionais e internacionais.

uma análise pontual relativa aos números de 2011 refere-se ao crescimento da movimentação de passageiros 
internacionais em viracopos (CPQ), ultrapassando os 49 mil passageiros até junho. este aumento deriva do início das 
obras de requalificação de Gru e o conseqüente remanejamento de voos e passageiros para CPQ. ainda assim, o 
número de passageiros embarcando e desembarcando em Gru também aumentou (mais de 15%) com relação a 2010.

mOvimeNtO NOs aerOPOrtOs de GuarulhOs, CONGONhas e viraCOPOs - JaNeirO À JuNhO - 2010/2011
Fonte: iNFraerO/ Observatório do turismo da Cidade de são Paulo, 2011

aerOPOrtO de GuarulhOs 2010 2011 variaÇãO 

Passageiros - domésticos 7.660.790  8.840.376 +15,39%

Passageiros - internacionais 4.822.208 5.531.518 +14,70%

Passageiros - total 12.482.998 14.371.894 +15,13%

aeronaves - domésticos 81.083 89.850 +10,81%

aeronaves - internacionais 37.686 41.150 +9,19%

aeronaves - total 118.769 131.000 +10,29%

aerOPOrtO de CONGONhas 2010 2011 variaÇãO 
Passageiros 7.245.705 8.133.401 +12,25%

aeronaves 99.842 102.478 +2,64%

aerOPOrtO de viraCOPOs 2010 2011 variaÇãO
Passageiros - domésticos 2.404.784 3.453.389 +43,60%

Passageiros - internacionais 740 49.920 *

Passageiros - total 2.405.264 3.503.309 +45,59%

aeronaves - domésticos 30.927 41.213 +33,25%

aeronaves - internacionais 3.942 4.834 +22,62%

aeronaves -  total 34.869 46.047 +32,05%

* a operação de voos internacionais em viracopos iniciou-se após junho de 2010. Futuros comparativos serão realizados com bases de dados 
correlatas.
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FluXO aÉreO iNterNaCiONal
Cidades ateNdidas POr vOOs diretOs PartiNdO de sãO PaulO
Fonte: Panrotas/ Observatório do turismo da Cidade de são Paulo, 2011
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1  amsterdam
2  aruba
3  assuncion
4  atlanta
5  barcelona
6  beijing
7  bogota
8  boston
9  bridgetown

10  buenos aires
11  Caracas
12  Chicago
13  Ciudad del este
14  dallas
15  detroit
16  doha
17  dubai
18  Frankfurt
19  houston
20  istambul
21  Johanesburg
22  lima
23  lisboa
24  londres
25  los angeles

26  luanda
27  madrid 
28  mexico City
29  miami
30  milao
31  montevideo
32  munich
33  New York
34  Orlando
35  Panama City
36  Paris
37  Porto
38  Punta Cana
39  roma
40  san Francisco
41  santa Cruz de la sierra
42  santiago (Chile)
43  seoul
44  singapore
45  tel aviv 
46  toronto
47  Washington
48  Zurich

segundo dados da empresa brasileira de infraestrutura 
aeroportuária - iNFraerO, no primeiro semestre de 
2011 houve crescimento na movimentação de voos 
internacionais nos aeroportos de Guarulhos (mais 
de 9%) e de viracopos (mais de 22%), com relação ao 
mesmo período de 2010. O número de passageiros 
internacionais embarcando e desembarcando em Gru 
aumentou mais de 15%.

em contrapartida, o número de destinos internacionais 
atendidos por voos diretos partindo de são Paulo 
mudou: no final de 2010 eram 50 e agora são 48 
destinos. a capital não possui mais voos diretos para la 
Paz (bolívia), st. maarten (Caribe) e ushuaia (argentina) 
e agora possui voo direto para Cingapura, operado 
pela singapore airlines.

43

44

17
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COmParativO meNsal - taXa de OCuPaÇãO JaNeirO a JuNhO - 2010 / 2011
Fonte: Observatório do turismo da Cidade de são Paulo, 2011

taXa de OCuPaÇãO hOteleira - PrimeirO semestre
Fonte: Observatório do turismo da Cidade de são Paulo, 2011

COmParativO meNsal - taXa de OCuPaÇãO 2004 / 2011
Fonte: Observatório do turismo da Cidade de são Paulo, 2011
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desemPeNhO da hOtelaria PaulistaNa
a hotelaria paulistana fechou o primeiro semestre de 2011 
com uma taxa de ocupação de 69,3%, ou seja, 4,5% acima 
da média registrada no mesmo período de 2010. todos os 
meses apresentaram aumento na taxa de ocupação, exceto 
março, que registrou redução (9,5%), devido ao calendário 
diferenciado, com as festividades de Carnaval acontecendo 
duante a primeira quinzena daquele mês. Junho apresentou a 
melhor taxa de ocupação hoteleira do período, chegando aos 
75%. Paralelamente, fevereiro foi o mês que registrou o maior 
crescimento (19,5%) em comparação ao primeiro semestre do 
ano anterior.

(%) JaN Fev mar abr mai JuN Jul aGO set Out NOv deZ
mÉdia
aNual

2004 - - - - - - 58,3 58,3 54,2 57,9 57,5 47,1 55,5
2005 45,0 46,8 57,9 59,3 58,0 62,7 62,1 64,3 68,5 63,4 64,3 52,1 58,7
2006 56,3 58,9 63,7 63,4 64,6 62,7 67,7 70,1 65,0 78,2 65,5 60,8 64,7
2007 56,4 62,0 69,8 67,4 69,3 67,6 66,5 69,4 66,9 75,2 67,6 65,9 67,0
2008 53,8 59,3 69,1 70,3 70,0 74,7 68,2 71,5 76,6 71,0 72,0 51,2 67,3
2009 51,6 48,9 66,4 54,9 62,4 65,9 62,7 65,8 64,6 70,3 70,3 52,6 61,4
2010 54,3 57,8 74,1 70,1 73,3 68,0 67,7 75,1 72,9 71,9 79,7 57,7 68,5

2011 56,7 69,1 67,5 72,8 74,7 75,0 69,3*

* até junho/2011
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a taXa de OCuPaÇãO CresCeu
a cidade de são Paulo apresentou variação positiva na taxa de Ocupação (t.O.) de 10,3%, no mês de junho de 2011, 
comparado a junho de 2010, atingindo 75%, o melhor percentual deste mês desde o inicio da série histórica do 
Observatório de turismo, em 2004. No acumulado dos 6 primeiros meses de 2011, a t.O. da cidade atingiu o valor 
nominal total de 69,3%, um marco nos resultados da hotelaria paulistana.

O desempenho do primeiro semestre indica que em 2011 a t.O. dos hotéis da cidade deverá ultrapassar os 70%, um 
novo recorde para a hotelaria local. 

diária mÉdia aumeNtOu mais de 20% NOs últimOs 12 meses
a diária média (d.m.) na cidade de são Paulo apresentou uma considerável variação de 20,1% em junho, comparado 
com o ano anterior, atingindo r$ 246,26, ante r$ 205,08, em 2010, um percentual muito acima da inflação verificada 
neste mesmo período, de aproximadamente 6,5%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor  (iPC) da Fundação 
Getulio vargas (FGv). em relação ao mês anterior, a d.m. ficou estável, repetindo o ocorrido no mesmo periodo em 
2010. Quando comparado o resultado da d.m. dos 6 primeiros meses de 2010 (r$ 201,16) com o valor de 2011 (r$ 
232,06) o aumento é de 15,42%.

esta reestruturação da d.m. que vem ocorrendo desde 2005, se intensificou agora em 2011. Nos anos anteriores os 
percentuais de recomposição de um ano para o outro estavam entre 10% e 15% no máximo. entretanto, agora em 
2011, estes valores ultrapassarm os 20%, indicando que a contínua recomposição das tarifas hoteleiras ainda deve 
seguir pelo menos, até o fim do ano.

aNálise merCadOlóGiCa
apesar da crise 2008/2009 ter impedido um recuperação mais rápida dos indicadores acima estudados, pode-se 
prever com muita facilidade um “céu de brigadeiro” pelos próximos meses e anos, para a hotelaria paulistana. O 
recorde de t.O. em junho demonstra um mercado aquecido e com boas perspectivas para o segundo semestre.

O desempenho da t.O. dos hotéis pesquisados, durante o fim de semana (54,89%) demonstra que o período em 
que os hotéis de são Paulo lotavam nos dias úteis e ficam “as moscas” no fim de semana é coisa de um passado cada 
vez mais distante. esta nova realidade da hotelaria pulistana vai exigir atitudes inovadoras dos gestores hoteleiros, 
pois ao continuar este forte ritmo de aumento da t.O., ficará muito difícil distinguir os  periodos de alta e baixa 
temporada em um futuro muito próximo.

 No tocante a d.m., a mesma vai continuar sua linha ascendente até o final do ano. Junho de 2011 cravou a melhor d.m. 
registrada pela hotelaria paulistana desde 2005, e representa o 13º mês seguido de aumento, quando comparado 
ao mesmo mês do ano diretamente anterior. este valor alcançado em junho de 2011, em nada lembra lembra o 
período final de 2008 e o início de 2009, quando muitos hotéis possuíam uma menor t.O. (ainda sob os efeitos da 
crise) em relação ao ano anterior, apesar da d.m. maior compensar esta perda. 

Com um segundo semestre de 2011 recheado de grandes eventos, como a Fórmula 1 e o salão das duas rodas, 
um mercado empresarial aquecido e uma vida cultural efervescente, existem razões para reconhecer nas previsões 
futuras de contínuo aumento do valor da d.m., além de um gradual crescimento da t.O. mensal e anual.

laboratório de Pesquisa em  hospitalidade/ Núcleo de hospitalidade 
Complexo educacional Fmu
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18,5%

13,6%

86,4%

81,5%

12,5%
dos turistas visitam a Cidade 
de são Paulo por motivações 
de lazer e entretenimento

19,2%
dos hóspedes realizam seus 
check-outs às sextas-feiras
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PerFil dOs hósPedes em hOtÉis PaulistaNOs 
em pesquisa desenvolvida pelo Observatório do 
turismo da Cidade de são Paulo® em parceria com o 
Fórum dos Operadores hoteleiros do brasil (FOhb), com 
diversas redes hoteleiras e com hotéis independentes 
da capital durante o primeiro semestre de 2011, foram 
aplicados 3.852 questionários válidos, em 94 hotéis.

Com o objetivo de identificar o perfil de seus hóspedes 
(procedência, motivações da viagem, número de 
pernoites, principais itens de gastos e compras na 
cidade) e após análise dos dados obtidos, conclui-se 
que o mercado turístico interno continua forte no país, 
com um crescimento de 6% no número de brasileiros 
hospedados na cidade. apesar do aumento de 
passageiros internacionais nos principais aeroportos 
de são Paulo, o número de hóspedes vindos de outros 
países apresentou um decréscimo, de 18,5% para 
13,6% do total de hóspedes, no primeiro semestre de 
2011 comparado à 2010.

as principais motivações dos turistas em são Paulo 
permanecem sendo Negócios (43,7%) e eventos 
(27,5%), totalizando juntas 71,2% dos hóspedes 
da capital. Porém, o lazer aparece como a terceira 
principal motivação, com 12,5% do total dos turistas 
na cidade.

do total de turistas internacionais hospedados em 
hotéis paulistanos, 59,1% vieram da américa do Norte 
e da europa. O principal país emissor de turistas para 
são Paulo continua sendo estados unidos (30,7% do 
total internacional). a argentina apareceu como 2º 
país que mais emitiu turistas para são Paulo (12% do 
total de estrangeiros). destaque para Japão e China, 
países asiáticos que aparecem na lista dos 10 principais 
emissores de turistas para são Paulo, respectivamente 
com 7% e 3,4% do total dos turistas internacionais. 

turista doméstico turista internacional

brasileirOs X estraNGeirOs hOsPedadOs em hOtÉis 
PrimeirO semestre - 2010/ 2011
Fonte: Observatório do turismo da Cidade de são Paulo, 2011

Nos hotéis: a abordagem foi feita diretamente com os hóspedes (check out) em 
94 estabelecimentos (15.793 uh’s). durante o período de 11 a 25 de maio foram 

coletadas 3.852 fichas válidas. 

Nos hostels: a abordagem foi realizada diretamente com os hóspedes/turistas 
em 18 estabelecimentos (249 uh’s). durante o período de 11 de maio a 20 de 

junho foram coletadas 355 fichas válidas. 



86,4% 72,7%
33,6% 31,3%

27,3% 12,6% 22,5%

6%
de aumento na chegada de 
hóspedes brasileiros no 
primeiro semestre de 2011, 
comparado ao ano anterior

13,6%
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brasileiros

Outros estados 
brasileiros

américa do sul
américa do Norte 
europa

estrangeiros

estado de 
são Paulo

Outras regiões

PerFil dOs turistas em sãO PaulO POr PrOCedÊNCia - PrimeirO semestre 2011
Fonte: Observatório do turismo da Cidade de são Paulo, 2011

Negócios 43,7 42,9 47,1

eventos 27,5 27,4 28,4

lazer 12,5 12,8 10,3

estudos 6,7 7,0 5,2

visita  a parentes e amigos 4,1 4,0 5,2

saúde 3,4 3,5 2,7

domingo 12,6 13,4 10,5

segunda-feira 12,0 10,1 10,0

terça-feira 11,8 11,5 11,5

Quarta-feira 17,8 17,8 19,0

Quinta-feira 13,8 15,9 16,0

sexta-feira 19,2 20,9 16,4

sábado 12,8 10,4 16,6

Gasto médio no período (r$) 1.263 1.169 1.700

Permanência média (dias) 3,1 2,9 4,1

PrOCedÊNCia dOs turistas (%) PerFil Geral brasileirOs estraNGeirOs

motivações de visita (%)

dia de check-out (%)

Gastos e permanência

outros: 2,1% outros: 2,4% outros: 1,1%
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1. estados unidos ..... 30,7%
2. argentina ................ 12,0%
3. espanha ......................7,5%
4. Japão ............................7,0%
5. itália ..............................6,2%
6. alemanha ...................5,3%
7. França ..........................4,9%
8. Portugal ......................4,5%
9. Chile..............................3,8%
10. China .........................3,4%
Outros Países .............. 14,7%

muNdO

1
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3
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7
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1. sP ................................ 27,9%
2. rJ ................................ 15,3%
3. mG .............................. 10,6%
4. Pr ...................................7,7%
5. rs ...................................6,3%
6. ba ..................................4,9%
7. dF ..................................4,5%
8. sC ...................................4,4%
9. Pe ...................................2,7%
10. Ce ................................2,4%
Outros estados .......... 13,3%

1. Campinas ................ 24,9%
2. santos ....................... 12,6%
3. ribeirão Preto ........ 10,5%
4. bauru ............................5,9%
5. sorocaba .....................5,6%
6. são José dos Campos 5,2%
7. limeira .........................4,5%
8. Piracicaba ...................4,2%
9. são Carlos ...................4,2%
10. araraquara ..............3,1%
Outras Cidades .......... 19,3%

brasil sãO PaulO

1

1

2

23

3

4

10

6
4

8

8
7 9

5

6

9
7

10

5

PriNCiPais emissOres de turistas iNterNaCiONais
Fonte: Observatório do turismo da Cidade de são Paulo, 2011

PriNCiPais emissOres de turistas dOmÉstiCOs
Fonte: Observatório do turismo da Cidade de são Paulo, 2011



mais de 30%
dos turistas que se 
programam para ficar mais 
dias em são Paulo, decidem 
por motivos de lazer.
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PrOGramOu-se Para FiCar mais dias em sãO PaulO?
Fonte: Observatório do turismo da Cidade de são Paulo, 2011

COmParativOs 2009/ 2011 - PrimeirO semestre
Fonte: Observatório do turismo da Cidade de são Paulo, 2011

analisando os turistas brasileiros, foram 72,1% de fora do estado de são Paulo, sendo os principais emissores 
rio de Janeiro e minas Gerais (com 15,3% e 10,6% do total, respectivamente). Considerando somente 
os turistas do estado de são Paulo que se hospedaram em hotéis da cidade, 24,9% vieram da cidade de 
Campinas, 12,6% de santos e 10,5% de ribeirão Preto. Os dados apontam que mais estrangeiros do que 
brasileiros programam-se para ficar mais dias na cidade, além do período de sua motivação principal.  
 
O lazer é apontado como o principal motivador para ficar mais um dia em são Paulo, tanto por brasileiros 
quanto por estrangeiros. O número de turistas que vem à são Paulo motivados por lazer e saúde está crescendo 
constantemente. as motivações por lazer e saúde cresceram quase 40% e 62% nos últimos dois anos.

sim sim

NãO NãO

18,1% 22,3%

81,9% 77,7%

lazer (cultura, entretenimento) 31,5 34,5

Negócios 29,8 31,4

Compras 17,6 11,7

visita a parentes e amigos 9,7 8,6

estudos (cursos) 4,8 3,9

saúde (tratamentos, estética) 2,7 3,8

Falta de tempo 72,3 72,5

altos custos 10,3 10,1

Falta de informações turísticas 0,5 2,7

Falta do que fazer 1,9 1,9

Falta de interesse 8,3 9,7

se sim, para que? (%)

se não, por quê? (%)

brasileirOs estraNGeirOs

outros: 3,9%

outros: 6,7%

outros: 6,1%

outros: 3,1%

saúde 2,1% 3,2% 3,4%

lazer 9,0% 9,6% 12,5%

motivações de visita (%) 2009 2010 2011
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turistas dOmÉstiCOs turistas dOmÉstiCOs

turistas iNterNaCiONais turistas iNterNaCiONais
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Permanência média (em dias)

1o semestre 

Permanência média (em dias)

alvo

alvo
semestre Permanência 

(dias)
Gasto médio diário 

(em r$)

20
09 1o 5,5 394

2o 4,9 389

20
10 1o 5,7 497

2o 4,2 545

20
11 1o 4,1 414

2o 4,8 464

20
12 1o 3,7 469

2o - -

semestre Permanência 
(dias)

Gasto médio diário 
(em r$)

20
09 1o 3,6 316

2o 3,1 302

20
10 1o 3,1 407

2o 3,1 400

20
11 1o 2,9 405

2o 2,6 570

20
12 1o 2,7 518

2o - -

COmParativO semestral: GastOs mÉdiOs diáriOs e PerÍOdO de PermaNÊNCia
Fonte: Observatório do turismo da Cidade de são Paulo, 2012

2009 2010 2011 2012



PerFil dOs hósPedes NOs hOstels

53,9%

46,1%

brasileiros
estrangeiros

r$ 573
de gasto médio no período de 
permanência em são Paulo

6 países
entre os 10 principais  
emissores são de cultura  
inglesa

23
hostels na cidade de são Paulo

3,4
noites na cidade de  
são Paulo
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turistas iNterNaCiONais

1. inglaterra ................. 14,5%
2. estados unidos ........9,9%
3. Peru ...............................9,1%
4. França ..........................6,8%
5. itália ..............................6,8%
6. austrália ......................6,1%
7. holanda ......................6,1%
8. Colômbia ....................5,3%
9. irlanda ..........................5,3%
10. Canadá ......................4,5%
Outros Países .............. 25,6%

muNdO

OriGem dOs turistas 

mOtivaÇãO da viaGem (%)

PriNCiPais resultadOs das PesQuisas
Fonte: Observatório do turismo da Cidade de são Paulo, 2011

2

3

4

8

7

6

5

910

1. sP ................................ 24,4%
2. rJ ................................ 21,2%
3. sC ................................ 11,7%
4. rs ...................................8,9%
5. mG .................................6,1%
6. ba ..................................3,9%
7. GO .................................3,9%
8. dF ..................................3,3%
9. Pr ...................................3,3%
10. am ..............................2,2%
Outros estados .......... 11,1%

brasil

1

eventos 21,0
Negócios 15,6
lazer 36,2
estudos 17,7
saúde 0,8
v.a.P* 7,2

1
2

34

8

7 6

5
9

10

* visita a amigos e Parentes Outros: 1,5%



CeNtrais de iNFOrmaÇÕes turÍstiCas
a pesquisa de demanda realizada mensalmente junto 
aos turistas que buscam informações nas Centrais de 
informação turística (Cits) da cidade procura conhecer 
as principais motivações que os trouxeram à são Paulo. 
No primeiro semestre de 2011, foram aplicadas 3.690 
pesquisas.

a maioria dos visitantes da cidade foi de brasileiros, 
seguidos por turistas da argentina, Peru, estados unidos 
e espanha. a permanência média em são Paulo foi de 7,6 
dias e o gasto médio diário foi de r$ 210,00. a principal 
motivação da visita à capital foi o lazer, com quase 50%, 

seguida por Negócios e eventos, com mais de 32%. Os 
atrativos turísticos mais visitados pelos turistas foram: 
Parque do ibirapuera, masP, avenida Paulista, mercado 
municipal e Catedral da sé.

a avaliação da cidade pelos visitantes das Cits tem 
como principais pontos fortes: gastronomia (52,6%), 
entretenimento (45,7%) e hospedagem (36%). são 
registradas frequencias de visitas, em 60% dos casos, 
como primeira vez em são Paulo, seguida de visita anual 
(17%) e semestral (8%).

18,0%

32,5%
49,5%
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2010 2011

turistas internacionais 14.564 14.708

turistas Nacionais 8.572 8.189

População de são Paulo 6.620 2.975

total de pessoas atendidas 29.756 25.791

OriGem dOs turistas POr PaÍs

PessOas ateNdidas - PrimeirO semestre

1. brasil

2. argentina

3. Peru

4. estados unidos

5. espanha1

2

3

4
5

PermaNÊNCia e 
GastOs mÉdiOs

mOtivaÇãO da visita

7,6 noites
na permanência média

r$ 1.597
de gasto médio total

r$ 210
de gasto médio diário

PriNCiPais resultadOs das PesQuisas - CeNtrais de iNFOrmaÇãO turÍstiCas
Fonte: Observatório do turismo da Cidade de são Paulo, 2011

lazer           Outros
Negócios e eventos



são muitos e grandes os eventos que ocorrem na 
cidade de são Paulo.  anualmente, o Observatório 
de tendências (Ot) seleciona alguns para efetivar 
pesquisas de campo objetivando identificar o perfil 
do seu público, incluindo turistas motivados pelo 
assunto. No primeiro semestre de 2011, destacamos 
cinco temas: moda (sPFW), samba (Carnaval no 
sambódromo), lazer cultural (virada Cultural), 
esporte/automobilismo (Fórmula indy 300), gay 
week/Parada lGbt.  

Cada segmento corresponde a um resultado 
específico de estudo de demanda que, desde 2005, 
vem sendo acompanhado pela sPturis com pesquisas 
exploratórias desenhando o comportamento de seus 
participantes. 

Os turistas que visitaram o destino são Paulo 
nos primeiros 6 meses de 2011 são, em sua 

maioria: do gênero masculino, jovem, assalariado, 
economicamente ativo, de classes emergentes, 
motivados por negócios, interessados em eventos e 
atrativos da cidade, fazendo uso alternado dos meios 
de hospedagem disponíveis (hotéis, casa de amigos/
familiares). O número de turistas estrangeiros é 
estável, não sendo maior esta demanda internacional 
devido à taxa cambial, tornando elevados os seus 
custos na cidade, em grande parte relacionados com 
as atividades características do turismo (hospedagem, 
transporte, alimentação). 

Neste boletim foram destacadas as variáveis 
predominantes. Os dados completos encontram-se 
assinalados nos relatórios das pesquisas pontuais no 
site observatoriodoturismo.com.br.
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Obs.: assinalados somente os resultados predomintantes

sPFW CarNaval virada  
Cultural iNdY Parada lGbt

Gênero Feminino  
67,4%

Feminino 
56,7%

masculino 
51,7%

masculino 
84,1%

masculino 
58,9%

Grau de instrução
superior  

completo 
45,6%

superior  
completo 

36,6%

médio  
39,3%

superior  
completo  

34,7%

médio  
45,4%

Ocupação Profissional assalariado 
47,6%

assalariado 
40,3%

assalariado 
43,8%

assalariado 
46,1%

assalariado 
43,0%

Faixa etária
de 18 a 24 

anos  
37,6%

de 30 a 39 
anos  

25,3%

de 18 a 24 
anos  

44,7%

de 30 a 39 
anos  

27,0%

de 18 a 24 
anos  

38,1%

renda (salários mínimos)
5 a 10 
 28,4%

5 a 10 
31,3%

de 1 a 3 
28,7%

de 7 a 10  
28,4%

de 3 a 5 
28,9%

hotel/ Flat 49,2% 37,5% 25,6% 54,3% 16,3%

Casa de amigos e Parentes 30,8% 53,8% 56,4% 25,7% 49,1%

visitantes 24,2% 22,6% 9,7% 17,8% 16,2%

estrangeiros 1,9% 1,1% 0,6% 0,9% 1,7%

PesQuisas PONtuais em eveNtOs de GraNde POrte
PerFil sOCiOeCONÔmiCO dOs visitaNtes em meGaeveNtOs - PrimeirO semestre de 2011
Fonte: Observatório do turismo da Cidade de são Paulo, 2011
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apresentamos nosso reconhecimento pelo trabalho conjunto com  grandes parceiros na colaboração dos dados 
obtidos e das pesquisas realizadas, constante nesta publicação. entre  eles destacamos:

• Prefeitura da Cidade de são Paulo

• associação brasileira da indústria de hotéis - abih

• associação dos hostels Paulistanos

• Conselho municipal de turismo da Cidade de são Paulo - COmtur 

• Complexo educacional Fmu - laboratório de Pesquisa em hospitalidade

• equipe de pesquisadores e outros colaboradores da sP turis

•  Fórum de Operadores hoteleiros do brasil - FOhb

• hotéis da Cidade de são Paulo

• Panrotas

• redes nacionais e internacionais de hotéis

• empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária - iNFraerO

•  secretaria municipal de Finanças - são Paulo

• são Paulo Convention & visitors bureau - sPC&vb

• agradecimentos especiais aos professores Celso ramos de Oliveira e Júlio Cesar butuhy

• O ano de 2011 marca mais uma parceria entre o Observatório de tendências/turismo da Cidade de são Paulo 
e o Complexo educacional Fmu de são Paulo, quanto à reflexão do desempenho dos meios de hospedagem 
paulistanos. Por meio de uma equipe de analistas e pesquisadores do laboratório de Pesquisa em hospitalidade, 
vinculado ao Núcleo de hospitalidade, composto pelos Cursos superiores de tecnologia em eventos, em Gestão 
de turismo e em hotelaria.  esta parceria tem como objetivo desenvolver uma breve análise dos resultados com 
perspectivas para o turismo da cidade, tendo como base primária, as sondagens estatísticas da hotelaria paulistana, 
aqui desenvolvidas pela pesquisa da sPturis, que vem oferecendo apoio estratégico nas tomadas de decisões por 
parte dos gestores hoteleiros paulistanos.

• as investigações realizadas tiveram propósito de caráter exploratório, visando contribuir nas ações de 
planejamento, promoção e políticas públicas do turismo na cidade de são Paulo;

• Os resultados apresentados nas diversas pesquisas registram uma tendência de cada segmento, mas não 
necessariamente refletem o comportamento geral da demanda turística da cidade;

• Os dados referentes à taxa de ocupação e diária média foram obtidos por meio de pesquisa eletrônica mensal 
junto aos hotéis paulistanos;

• a avaliação do perfil dos turistas em meios de hospedagem paulistanos foi extraída por meio de fichas especiais 
aplicadas junto aos hóspedes em seu check-out, durante período determinado entre os meses de abril a maio de 
2011;

• a maioria dos dados apresentados nas pesquisas referem-se aos resultados predominantes. Os relatórios com 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados em observatoriodoturismo.com.br .

Observações metodológicas

agradecimentos
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Prefeito da Cidade de são Paulo: Gilberto Kassab
 

sãO PaulO turismO (sPturis)
Presidente: Caio luiz de Carvalho

vice-presidente: tasso Gadzanis
diretor de ações estratégicas e Comunicação: luiz sales

diretor de eventos: everaldo teixeira dourado Junior
diretor de marketing e vendas: milton longobardi

diretor administrativo Financeiro e de relacionamento com os investidores: egydio bianchi
diretor de representação dos empregados: João batista de Godoy

diretora de turismo e entretenimento: luciane leite
diretor de infraestrutura: antonio de Pádua Perosa

ObservatóriO dO turismO da Cidade de sãO PaulO (sPturis)
Coordenação Geral: beatriz lage

Coordenação técnica e diagramação: Fabio montanheiro
Projeto Gráfico : rene Perol

equipe técnica: andrezza serra, mário la torre Filho e sérgio Porto
estagiários: Caio rocha, danilo sert, lyvia Passareli, 

Pedro henrique abdala Caldeira, renata di tomasso, stela ribas

Créditos

elaborado pela equipe técnica da diretoria de ações estratégicas e Comunicação – são Paulo turismo s/a  
empresa Oficial de turismo e eventos da Cidade de são Paulo 

Observatório do turismo da Cidade de são Paulo: www.observatoriodoturismo.com.br

av. Olavo Fontoura, 1209 – Portão 35 – Parque anhembi – santana - são Paulo – sP – 02012-021  - tel.: (11) 2226-0626  
pesquisa@spturis.com 

visite: www.spturis.com e www.cidadedesaopaulo.com

tiragem: 1.000 cópias/ setembro 2.011 
O objetivo da são Paulo turismo é promover a Cidade de são Paulo de forma independente e sem nenhum vínculo com os 
estabelecimentos mencionados.  as informações que constam nesse material, vigentes em agosto de 2011, estão sujeitas a 

atualizações e/ou revisões posteriores.




