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COMPARATIVO: ABRIL 2017/2018
COMPARISON: APRIL 2017/2018
DESEMPENHO NOS HOTÉIS
PERFORMANCE IN HOTELS

DESEMPENHO NOS HOSTELS
performance IN THE Hostels

70,68

46,15%

6,5%

ocupação hoteleira
hotel occupancy

7,4%

ocupação nos hostels
hostel occupancy

R$
310,93 7,1%
diária média praticada nos hotéis

R$ 67,95

33,1%

diária média praticada nos hostels
68 BRL: hostel average daily rate

311 BRL: hotel average daily rate
TRANSPORTES
TRANSPORTATION

3,8%

1.262.456

passageiros nos terminais rodoviários
Tietê, Barra Funda e Jabaquara
passengers on Tietê, Barra Funda and
Jabaquara bus terminals

12.521

56,7%

pessoas atendidas
people assisted

4.421

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
ARRECADAÇÃO COM TURISMO (G-13)
TAX OVER TOURISM SERVICES (G-13)

R$ 29.339.448

CENTRAIS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DA SPTURIS
TOURIST INFORMATION CENTERS OF SPTURIS

5.916

67,4%

população de São Paulo
residents of São Paulo

73,2%

turistas brasileiros
brazilian tourists

2.184

19,7%

valor de arrecadação
29 million BRL: tax collecting

14,9%

turistas estrangeiros
foreign tourists

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

O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de
São Paulo (OTE), núcleo de pesquisa e inteligência de
mercado da SPTuris, apresenta a 45ª edição do relatório
da Central de Monitoramento do Turismo.

The Tourism and Events Observatory of the City of São
Paulo (OTE), research and market intelligence center
of SPTuris, presents the 45th edition of the Tourism
Monitoring Center report.

Neste documento, o OTE traz análises e resultados dos
principais indicadores do turismo na capital paulista de
abril de 2018, uma breve descrição do cenário econômico
do país e um panorama do setor para os próximos meses.

In this document, OTE brings analyzes and results of the
main indicators of tourism in the city of São Paulo in April
2018, a brief description of the country’s economic scenario
and a panorama of the sector for the coming months.

O painel acima mostra um resumo do desempenho
dos principais indicadores monitorados pelo OTE no
mês em comparação com abril de 2017. Na sequência,
o relatório traz as informações mais detalhadas do
comportamento da atividade turística em São Paulo.

The panel above shows a summary of the performance
of the main indicators monitored by OTE in the month
compared to April 2017. The report then gives the most
detailed information on the behavior of the tourist
activity in São Paulo.

Curta a nossa Fanpage no Facebook
facebook.com/observatoriodeturismoeeventos

CENÁRIO ECONÔMICO
ECONOMIC ENVIROMENT

FMI melhora previsão de crescimento

IMF improves growth forecast

A economia brasileira deve crescer 2,3% em 2018,
segundo previsão do Fundo Monetário Internacional
(FMI) em relatório divulgado em abril. É uma melhora em
relação ao crescimento registrado em 2017, de 1%.

The Brazilian economy is expected to grow 2.3% in
2018, according to a forecast by the International
Monetary Fund (IMF) in a report released in April. This is
an improvement over the growth recorded in 2017 of 1%.

Além disso, são percentuais maiores do que os previstos
anteriormente pelo FMI. Em outubro do ano passado,
o organismo internacional estimava uma taxa de
crescimento de 1,5% para 2018. Em janeiro, elevou as
estimativas e, agora, aumentou pela segunda vez.

In addition, these are percentages higher than
previously estimated by the IMF. In October last year,
the international body estimated a growth rate of 1.5%
by 2018. In January, it increased the estimates and now
increased for the second time.

De qualquer forma, a perspectiva de crescimento
brasileiro está bem abaixo da média global, de 3,9%
em 2018. Os dados fazem parte do World Economic
Outlook, lançado pela instituição periodicamente com
previsões e recomendações para a economia mundial.
Ainda segundo o FMI, a melhora na previsão de
crescimento do Brasil está apoiada no aumento do
consumo das famílias e do investimento, que fazem girar
a economia.

Still according to the IMF, the improvement in Brazil’s growth
forecast is supported by increased household consumption
and investment, which turn the economy around.

Indicador de Incerteza da Economia sobe 5,5 pontos

Economy Uncertainty Indicator rises 5.5 points

O Indicador de Incerteza da Economia, medido pela
Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 5,5 pontos de
março para abril e alcançou 113,2 pontos. Com o
resultado, ele acumula 10,7 de alta em um bimestre e
volta ao patamar considerado de incerteza elevada, que
vigorou de 2015 a 2017.

The Economy Uncertainty Indicator, measured by the
Getulio Vargas Foundation (FGV), rose 5.5 points from
March to April and reached 113.2 points. With the result,
it accumulates 10.7 of a high in a bimester and returns
to the level considered of high uncertainty, which was in
force from 2015 to 2017.

Segundo a FGV, a incerteza econômica continua em
alta e parece não dar sinais de arrefecimento. Além
dos motivos internos, como as eleições em outubro
e a situação fiscal, que continuam em aberto, parece
que o mundo também resolveu exportar incerteza
para o Brasil.

According to the FGV, economic uncertainty continues
to rise and does not seem to show signs of cooling. In
addition to internal reasons, such as the October elections
and the fiscal situation, which remain open, it seems that
the world has also resolved to export uncertainty to Brazil.

Dos três componentes do indicador, a maior alta na
incerteza foi observada no item de mídia, que se baseia
na frequência de notícias com menção à incerteza e que
cresceu 5,3 pontos. O indicador de expectativa, baseado
nas previsões de especialistas para a taxa de câmbio e
para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo),
cresceu 4,1 pontos. Já o indicador de mercado, que se
baseia na volatilidade do mercado acionário, medido
pelo Ibovespa, teve a alta mais moderada: 1,0 ponto.

Of the three components of the indicator, the highest
increase in uncertainty was observed in the media item,
which is based on the frequency of news mentioning
uncertainty and which grew by 5.3 points. The expectation
indicator, based on expert forecasts for the exchange rate
and the IPCA (Extended Consumer Price Index), increased
by 4.1 points. The market indicator, which is based on the
stock market volatility, measured by the Ibovespa, had a
more moderate increase: 1.0 point.

fontes: FMI, FGV e OTE, 2018
sources: IMF, FGV and OTE, 2018
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In any case, the Brazilian growth outlook is well below
the global average of 3.9% in 2018. The data are part of
the World Economic Outlook, launched by the institution
periodically with forecasts and recommendations for the
world economy.

Turismo
Tourism
Hotéis do Brasil mostram sinais precoces de
recuperação de desempenho
Segundo relatório divulgado pela STR Global, a indústria
hoteleira do Brasil, após sofrer declínios significativos
de desempenho devido a uma grave recessão e às
flutuações associadas à realização da Copa do Mundo
de 2014 e das Olimpíadas do Rio de 2016, mostra agora
recuperação de seus patamares considerados “normais”.
Hotéis em São Paulo mostraram resiliência em 2017,
com o RevPAR estimado para crescer um pouco acima
de 2,0%. Projeções para 2018 são de que a demanda
continuará a crescer, entre 1,5% e 2,0%. Há, no entanto,
alguns fatores ligados ao impacto dos eventos na
cidade que podem resultar em um crescimento mais
forte, especialmente à medida que o Brasil se afasta da
recessão, com o aumento de 2,4% no PIB para 2018
esperado pela Oxford Economics.

Brazil hotels show early signs of performance recovery
According to a report released by STR Global, the hotel
industry in Brazil, after suffering significant declines
in performance due to a severe recession and the
fluctuations associated with the 2014 World Cup and the
Rio 2016 Olympics, now shows a recovery in their levels
considered “normal”.
Hotels in São Paulo showed resilience in 2017, with
RevPAR estimated to grow slightly above 2.0%.
Projections for 2018 are that demand will continue
to grow, between 1.5% and 2.0%. There are, however,
some factors linked to the impact of events in the city
that could result in stronger growth, especially as Brazil
moves away from the recession, with a 2.4% increase in
GDP by 2018 expected by Oxford Economics .
Demand for hostel grows among Brazilian travelers

Demanda por hostel cresce entre viajantes brasileiros
A Submarino Viagens, uma das principais agências de
turismo online, constatou no 1º trimestre de 2018 um
aumento expressivo, de 590% em reservas de diárias
em hostels, comparado ao mesmo período de 2017. A
pesquisa indica, ainda, que os hostels já correspondem a
18% do share de venda de diárias de hospedagem.
Em tempos de oscilação do dólar, os hostels também
surgem como uma alternativa para conseguir realizar a
viagem com um pouco mais de economia. De acordo
com pesquisa divulgada pela Flight Price Index, os
passageiros de voos internacionais com saída do Brasil
estão entre os que pagam algumas das passagens mais
caras do mundo, sendo, geralmente, o item que mais
pesa no bolso do turista. Por isso, reduzir os gastos com
hospedagem é uma solução encontrada para conseguir
aproveitar a viagem por mais tempo.

Submarino Viagens, one of the leading online travel
agencies, recorded an expressive increase of 590% in
hotel bookings in the first quarter of 2018 compared
to the same period in 2017. The survey also indicates
that hostels already match to 18% of the sale share of
lodging daily.
In times of dollar fluctuation, hostels also appear as
an alternative to get to make the trip with a little more
economy. According to a survey released by the Flight
Price Index, international passengers departing from
Brazil are among those paying for some of the most
expensive passes in the world, usually the item that
weighs heavily on the tourist’s pocket. Therefore,
reducing the expenses with lodging is a solution found
to be able to enjoy the trip for longer.
São Paulo is the # 1 city in Brazil according to ICCA

São Paulo é a cidade #1 no Brasil segundo a ICCA
O Brasil é o país da América do Sul que mais realiza
congressos segundo estudo da Associação Internacional
de Congressos e Convenções (ICCA, em inglês). O país
é o único sul-americano no ranking dos 20 principais
destinos em número de reuniões organizadas em 2017,
ocupando a 16ª posição. O número apenas comprova o
potencial do país como destino de negócios na América
do Sul.
A cidade de São Paulo se mantém consolidada como o
principal destino para eventos internacionais associativos
no Brasil. Com 55 eventos realizados em 2017, a capital
paulista lidera a lista no País.

fontes: STR Global, Submarino VIagens e OTE, 2018
sources: WTTC, Ministry of Tourism, Abear
and OTE, 2018
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Brazil is the South American country that holds the most
congresses according to a study by the International
Association of Congresses and Conventions (ICCA). The
country is the only South American in the ranking of the
20 main destinations in number of meetings organized
in 2017, occupying the 16th position. The number only
proves the country’s potential as a business destination
in South America.
The city of São Paulo remains consolidated as the main
destination for international associative events in Brazil.
With 55 events held in 2017, the capital of São Paulo
leads the list in the country.

Indicadores do Turismo na cidade de são paulo
Tourism Indicators in the city of São Paulo

hotéis - TAXA DE OCUPAÇÃO E DIÁRIA MÉDIA
hotels - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES
ABRIL
APRIL

(%)

2017

2018

(R$)
310,93

70,68
66,35

290,23

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

Balanço dos meios de hospedagem

Balance of the means of lodging

Os dados do OTE em abril mostram que houve
crescimento na taxa de ocupação (T.O.) de 6,5% e de
7,1% na diária média (D.M.) com relação ao mesmo
período de 2017. Na comparação com o mês anterior
(março/2018), houve ligeira queda, de 2,9% na T.O. e de
2,8% na D.M..

OTE data in April show that there was a growth in the
occupancy rate (OT) of 6.5% and 7.1% in the average
daily rate (DM) compared to the same period of 2017.
In comparison with the previous month (March /
2018), there was a slight decrease, of 2.9% in TO and
2.8% in D.M..

Os finais de semana apresentaram T.O. e D.M. positivas
no quarto mês de 2018. Considerando apenas as sextasfeiras e sábados, o período marcou 62,8% de ocupação
e R$275,76 de diária, o que representa um aumento de,
respectivamente, 1,1% e 8,2%.

The weekends presented T.O. and D.M. positive in the
fourth month of 2018. Considering only Fridays and
Saturdays, the period marked 62.8% of occupancy and
R $ 275.76 per day, which represents an increase of,
respectively, 1.1% and 8.2 %.

Estes crescimentos comprovam a vocação natural de
São Paulo para o turismo de negócios, com o calendário
oficial de eventos e feiras de negócios na cidade em
pleno vapor, movimentando os meios de hospedagem e
refletindo bons resultados para o setor.

These growths prove the natural vocation of São Paulo
for business tourism, with the official calendar of events
and trade fairs in the city in full steam, moving the means
of hosting and reflecting good results for the sector.

Os hostels, apesar do desempenho na T.O. abaixo do ano
anterior (-7,4%), registraram alta expressiva na D. M. (+33,1%)
com relação a abril de 2017.

The hostels, despite the performance in the T.O. down
from the previous year (-7.4%), recorded a significant
increase in D.M (+ 33.1%) compared to April 2017.

hoSTELs - TAXA DE OCUPAÇÃO E DIÁRIA MÉDIA
hoStels - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES
ABRIL
APRIL

2017

2018
(R$)

(%)
49,87

67,95
46,15

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

fonte: OTE, 2018
source: OTE, 2018
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51,05

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES
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Atendimentos nas Centrais de Informação Turística (CITs)

Attendance at the Tourist Information Centers (CITs)

Os atendimentos nas CITs, mesmo após o encerramento de
atividades de algumas unidades, seguem com saldo positivo.

The attendances in the ITCs, even after the closure of
activities of some units, continue with positive balance.

A procura pelos serviços das Centrais de Informação
Turística (CITs) da cidade aumentou 56,7%: os números
de abril/2018 foram de 12.521 atendimentos no total,
contra 7.988 em abril/2017.

Demand for the services of the city’s Tourist Information
Centers (CITs) increased 56.7%: April / 2018 numbers
were 12,521 in total, compared to 7,988 in April / 2017.
Of this total, 2,814 were attended to international tourists
(+ 14.9%), 4,421 to national tourists (+ 73.2%) and 5,916
to residents of the state capital (+ 67.4%).

Deste total, 2.814 foram atendimentos a turistas
internacionais (+14,9%), 4.421 a turistas nacionais
(+73,2%) e 5.916 a moradores da capital paulista (+67,4%).

CITs - atendimentos realizados - ABRIL 2018
CITs - Attendance - APrIL 2018

ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS CITS
ATTENDANCE
Turistas internacionais
international tourists

2184

Turistas nacionais
national tourists

4421

População de São Paulo
Local population

5916

Total
Total

12521

Arrecadação de Impostos (ISS)

Tax Collection (ISS)

Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal da
Fazenda (SMF), o valor arrecadado em março no Grupo
13 (Turismo) representou 2,5% do montante do Imposto
Sobre Serviços (ISS) da cidade de São Paulo.

According to data provided by the Municipal Department
of Finance (SMF), the amount collected in March in Group
13 (Tourism) represented 2.5% of the amount of the
Service Tax (ISS) of the city of São Paulo.

A cifra de R$ 29.339.448,80 aponta acréscimo de 19,7%
quando comparado ao mesmo mês de 2017. O valor,
em comparação com o mês anterior, março/2018,
apresentou alta de 21,4%.

The figure of R $ 29,339,448.80 shows an increase of
19.7% when compared to the same month of 2017. The
value, compared to the previous month, March / 2018,
increased 21.4%.

O aumento representativo na arrecadação do Grupo
13 do ISS no último semestre reafirma as tendências
positivas do turismo receptivo e emissivo em São Paulo,
previstas pelo OTE para 2018 por meio de estudos de
mercado e de inteligência competitiva do setor.

The representative increase in the collection of Group 13
of the ISS in the last semester reaffirms the positive trends
of incoming tourism and emissive in São Paulo, forecast
by OTE to 2018 through market studies and competitive
intelligence of the sector.

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

ABRIL / APRIL

fonte: OTE e SMF, 2018
source: OTE and SMF, 2018
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2017

2018

variação / VARIATION

24.517.528,89

29.339.448,80

+19,7%
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Movimentação nos aeroportos

Airport Handling

O Aeroporto de Congonhas (CGH) registrou um total
de 1.582.507 passageiros e 18.425 aeronaves em sua
movimentação aeroportuária de abril. Isso representa uma
queda de 8,6% no total de embarques e desembarques e
um aumento de 5,7% no número de pousos e decolagens
com relação ao mesmo mês de 2017.

Congonhas Airport (CGH) recorded a total of 1,817,747
passengers and 19,184 aircraft in its March airport move.
This represents a decrease of 0.3% in total shipments
and landings and a 1.6% increase in the number of
landings and departures in relation to the same month
of 2017.

Os números do Aeroporto de Viracopos (VCP) apresentam
queda no fluxo de aeronaves e de passageiros na
comparação com abril de 2017. Respectivamente, foram
8.726 pousos e decolagens (-0,2%) e 727.117 embarques
e desembarque (-3,0%).

The numbers from Viracopos Airport (VCP) present
fall in the flow of aircraft and passengers compared
to March 2017. Respectively, were 8,860 takeoffs and
landings (-10.1%) and 727,034 departures and landings
(-11.0% ).

*Até o fechamento deste relatório, os dados do Aeroporto
Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU) para abril/2018 não
estavam disponíveis.

* As of the close of this report, data from São Paulo / Guarulhos
International Airport (GRU) for April/2018 were not available.

Movimentação nos terminais rodoviários

Handling at the city’s bus terminals

Em abril, o fluxo nos terminais rodoviários que atendem
à cidade de São Paulo registraram os seguintes índices:
o desembarque de 1.262.456 passageiros foi 3,8% maior
e a chegada de 52.107 ônibus foi 0,5% menor em abril
de 2018 se comparado ao mesmo mês do ano anterior.

In April, the flow in the bus terminals that serve the city of
São Paulo registered the following indices: the arrival of
1,262,456 passengers was 3.8% larger and the arrival of
52,107 buses was 0.5% lower in April 2018 if compared
to the same month of the previous year.

O aumento de desembarques e chegadas de ônibus
segue expressivo no terminal Jabaquara: foram
+53,3% e +8,6%, no mesmo comparativo. Já os
desembarques nos terminais Tietê e Barra Funda
apresentaram, respectivamente, queda de 0,6% e
5,2% se comparados a 2017, enquanto as chegadas de
ônibus tiveram decréscimo de 2,6% e aumento de 0,8,
para os mesmos terminais.

The increase in arrivals and arrivals of buses continues
expressive in the Jabaquara terminal: they were + 53.3%
and + 8.6%, in the same comparison. Meanwhile, landings
at the Tietê and Barra Funda terminals decreased by
0.6% and 5.2%, respectively, compared to 2017, while
bus arrivals dropped by 2.6% and by 0.8%, respectively.
same terminals.

movimentos nos terminais rodoviários
bus terminals movement
ABRIL
ABRIL

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS
1.262.456
1.215.665

fonte: Infraero, Viracopos, SOCICAM e OTE, 2018
source: Infraero, Viracopos, SOCICAM and OTE, 2018
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2017

2018
CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS
52.351

52.107

considerações finais
final considerations
O segmento turístico na capital paulista permanece
apresentando recuperação, conforme as tendências
previstas pelo OTE. O mês de abril mostra praticamente
todos os índices positivos nas atividades relacionadas
ao turismo. Dentre os indicadores levantados pelo OTE,
chamaram atenção pelo desempenho favorável os
meios de hospedagem e a arrecadação do Grupo 13 do
ISS, relacionado às atividades turísticas.

The tourist segment in the state capital continues to
recover, according to the trends predicted by OTE.
The month of April shows practically all the positive
indexes in the activities related to the tourism. Among
the indicators raised by OTE, attention was drawn to
the favorable performance of the lodging facilities and
the collection of Group 13 of the ISS, related to tourist
activities.

Os números da hotelaria paulistana apontam
crescimento próximo de 6,5% na taxa de ocupação
e diária média praticada pelos estabelecimentos. Se
considerarmos o primeiro quadrimestre do ano, a alta
é de 2,5% com relação ao mesmo período de 2017.
Já o total arrecadado com o imposto sobre serviços
de turismo na cidade teve aumento de quase 20% se
comparado a abril do ano anterior.

The figures of the hotel industry in São Paulo show a
growth of around 6.5% in the average occupancy rate and
daily rates practiced by the establishments. If we consider
the first four months of the year, the increase is 2.5%
compared to the same period in 2017. The total collected
with the tax on tourism services in the city increased
almost 20% compared to April of the previous year .

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear)
aponta que tanto a demanda por voos domésticos como
por voos aos exterior cresceu no país. Foram +6,41%
na comparação nacional e +16,4% no internacional,
em relação a abril de 2017. Para a movimentação
aeroportuária, em parelelo, os dados de Sâo Paulo
apresentaram queda, o que mostra movimento maior de
passageiros nos aeroportos fora da capital paulista e em
cias aéreas internacionais.

The Brazilian Association of Airlines (Abear) points out
that both the demand for domestic flights and for flights
abroad grew in the country. They were +6.41% in the
national comparison and +16.4% in the international,
in relation to April 2017. For the airport movement, in
parelelo, the data of Sâo Paulo presented decrease,
which shows greater movement of passengers in
the airports outside the capital of São Paulo and in
international airlines.

Para o mês de maio, as previsões seguem positivas quanto
aos números do setor, que devem ultrapassar os índices
registrados em 2017, principalmente impulsionados pelo
recheado calendário de eventos, tanto corporativos
como de lazer e cultura, esperado no período.

For May, forecasts are positive for the sector’s figures,
which are expected to surpass the rates registered in
2017, mainly driven by the busy schedule of corporate,
leisure and cultural events expected in the period.

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

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

fonte: Abear e OTE, 2018
source: Abear and OTE, 2018
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