
CENTRAL DE MONITORAMENTO DO TURISMO 
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 42ª 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 de 
janeiro/2018, 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 janeiro de 2017. 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 42nd 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 January/2018, 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 January 2017. 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
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Índices apontam retomada do crescimento econômico

O Indicador Antecedente Composto da Economia 
(IACE), da Fundação Getúlio Vatgas (FGV), voltou a 
subir em janeiro (+1,3%), alcançando 116,5 pontos. O 
resultado é mais expressivo do que o de dezembro, 
quando o índice foi de +0,9% e 114,5 pontos. Dos oito 
indicadores que formam o índice, sete ajudaram na 
elevação, principalmente o Ibovespa, com alta de 11,1%.

No mesmo período também ocorreu alta de 0,2% no 
Indicador Coincidente Composto da Economia (ICCE), 
que atingiu 102,8 pontos. Por meio do índice é possível 
avaliar as atividades econômicas, já que é composto por 
dados sobre a produção industrial, vendas no varejo, 
consumo, emprego e renda dos assalariados.

Banco Central reduz a Selic para 6,75%

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo considerou positiva a redução 
da Selic de 7% para 6,75% ao ano. Segundo a entidade, 
apesar do ritmo de queda ter sido um pouco menor do 
que os anteriores, a taxa de juros chegou ao seu menor 
patamar histórico. Além disso, o corte é compreensível, 
dado que o Banco Central (BC) vem reduzindo a taxa 
desde 2016, quando seu patamar era superior a 14% e a 
inflação estava muito mais alta do que no atual momento.

Para a assessoria econômica da Federação, o desemprego 
ainda elevado - mesmo com indício de recuperação dos 
postos de trabalho - e a liquidez internacional elevada, 
com taxas de juros na Europa e nos Estados Unidos 
abaixo do que se previa, ainda que com tendência de 
alta, também influenciaram a decisão do BC. Além disso, 
o IPCA acumula em 12 meses menos de 3% e não há 
indícios de fortes pressões no curto prazo, apesar da 
expectativa do mercado ser de uma inflação um pouco 
maior este ano (entre 3,5% e 4%).

O órgão destaca ainda que desde o começo do ano 
o dólar também caiu, o que abre mais espaço para 
essa nova redução. Com a inflação baixa, câmbio 
valorizado e redução das projeções do IPCA para 2018, 
provavelmente o BC deve encerrar o ciclo de quedas 
com a Selic em 6,5%, sem grandes riscos momentâneos. 

Os riscos para a economia mundial em 2018

Apesar da previsão de crescimento de 3,1% para este 
ano, alguns órgãos internacionais detectaram possíveis 
ameaças à economia mundial em 2018, como o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Comissão 
Econômica para América Latina e Caribe (Cepal) e o 
Grupo de Perspectivas Globais de Desenvolvimento do 

fontes: FGV, FecomércioSP, BBC e OTE, 2018
sources: FGV, FecomercioSP, BBC and OTE, 2018
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Indices indicate resumption of economic growth

The Composite Economic Indicator (IACE) of the Getúlio 
Vatgas Foundation (FGV), increased again in January 
(+1.3%), reaching 116.5 points. The result is more 
significant than in December, when the index was + 0.9% 
and 114.5 points. Of the eight indicators that make up the 
index, seven helped increase, especially the Ibovespa, 
that increased 11.1%.

In the same period, there was also an increase of 0.2% 
in the Composite Coefficient Indicator of the Economy 
(ICCE), which reached 102.8 points. Through the index it 
is possible to evaluate the economic activities, since it is 
composed of data on industrial production, retail sales, 
consumption, employment and income of employees.

Central Bank reduce the Selic rate to 6.75%

The Federation of Commerce of Goods, Services and 
Tourism of the State of São Paulo considered the 
reduction of the Selic from 7% to 6.75% a year positive. 
According to the entity, although the rate of decline 
was slightly lower than the previous ones, the interest 
rate reached its lowest level. In addition, the cut is 
understandable given that the Central Bank (BC) has 
been reducing the rate since 2016, when its level was 
higher than 14% and inflation was much higher than at 
the moment.

For the Federation’s economic advice, still high 
unemployment - even with signs of job recovery - and 
high international liquidity, with interest rates in Europe 
and the United States below expectations, albeit with 
a bullish trend , also influenced the BC decision. In 
addition, the IPCA accumulates less than 3% in 12 
months and there is no indication of strong pressures 
in the short term, although the market expects a slightly 
higher inflation this year (between 3.5% and 4%).

The agency also points out that since the beginning 
of the year the dollar has also fallen, which opens up 
more room for this new reduction. With low inflation, 
appreciated exchange rates and a reduction in IPCA 
projections for 2018, the Central Bank is likely to close 
the cycle of declines with the Selic rate by 6.5% without 
major momentary risks.

The risks to the world economy in 2018

Despite a forecast of growth of 3.1% for this year, some 
international agencies have detected possible threats to 
the world economy in 2018, such as the Inter-American 
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Banco Mundial, em consulta feita pela BBC Mundo:

– Riscos geopolíticos, como o aumento das tensões 
entre EUA e Coreia do Norte e do Oriente Médio, que 
podem minar a confiança e prejudicar a atividade 
econômica;

– Incerteza da inflação: se o índice subir nos Estados 
Unidos (algo já esperado), pode haver aumento na taxa 
de juros em todo o mundo;

– Aumento dos níveis de endividamento do setor privado 
e dos próprios países, fazendo diminuir os recursos 
disponíveis para investimentos / programas sociais;

– Mudança climática, causada pelo aquecimento 
global, os desastres naturais, a escassez de água e a 
contaminação, podendo colocar mais 122 milhões de 
pessoas na linha de pobreza extrema;

– Crescente desigualdade e polarização social, 
ameaçando  a sustentabilidade econômica e social do 
atual modelo de desenvolvimento;

– Diminuição da confiança na democracia, nas 
instituições democráticas, devido à cultura baseada em 
privilégios, que transforma diferenças em desigualdades;

– Crise do multilateralismo, devido aos grandes 
desequilíbrios na conta corrente dos países e à piora 
nas condições de trabalho, que têm provocado 
negociações comerciais ineficientes e o ressurgimento 
do protecionismo;

– Impacto desigual da revolução tecnológica, onde 
40% da humanidade continua desconectada, apesar das 
novas tecnologias redefinirem os produtos e o mercado 
de trabalho, criando novas desigualdades;

– Queda do crescimento da produtividade, influenciados 
pelo desconhecimento/falta de acesso a novas 
tecnologias e pelo envelhecimento da população;

– Reajuste muito rápido nos mercados de ações, devido 
aos níveis altos registrados nas bolsas de valores mais 
importantes do mundo e às baixas taxas de juros, que 
podem mudar rapidamente.

Development Bank (IDB), the Economic Commission 
for Latin America and the Caribbean (ECLAC) of the 
World Bank’s Global Development Perspectives in 
consultation with the BBC World:

- Geopolitical risks, such as increased tensions between 
the US and North Korea and the Middle East, which 
can undermine confidence and undermine economic 
activity;

- Uncertainty of inflation: if the index rises in the United 
States (something already expected), there may be an 
increase in the interest rate around the world;

- Increase in the levels of indebtedness of the private 
sector and of the countries themselves, reducing the 
resources available for investments / social programs;

- Climate change caused by global warming, natural 
disasters, water scarcity and contamination, which 
could put another 122 million people on the extreme 
poverty line;

- Growing inequality and social polarization, threatening 
the economic and social sustainability of the current 
development model;

- Decreased confidence in democracy, in democratic 
institutions, due to a culture based on privileges, which 
turns differences into inequalities;

- Crisis of multilateralism, due to the large imbalances in 
the current account of the countries and the worsening 
of working conditions, which have led to inefficient 
trade negotiations and the resurgence of protectionism;

- Unequal impact of the technological revolution, 
where 40% of humanity remains disconnected, despite 
the new technologies redefining products and the labor 
market, creating new inequalities;

- Falling productivity growth, influenced by the lack of 
knowledge / lack of access to new technologies and 
the aging of the population;

- Very fast readjustment in stock markets due to the 
high levels registered in the most important stock 
exchanges in the world and the low interest rates, 
which can change rapidly.

fontes: FGV, FecomércioSP, BBC e OTE, 2018
sources: FGV, FecomercioSP, BBC and OTE, 2018
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Carnaval 2018 deve injetar R$ 11 bilhões na economia

Motivo de felicidade também para o setor turístico, 
segundo estimativas do Ministério do Turismo, o 
Carnaval deverá injetar R$ 11,14 bilhões na economia 
nacional, resultado de um recorde na movimentação 
turística. Ainda segundo o órgão, serão 10,69 milhões de 
viajantes brasileiros e 400 mil turistas internacionais na 
folia nacional.

As cidades mais procuradas são Rio de Janeiro (RJ), São 
Paulo (SP), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Recife e 
Olinda (PE). Juntos, os seis destinos são responsáveis por 
65% de toda a movimentação financeira no período: R$ 
7,4 bilhões. Dados da Associação Brasileira de Agências 
de Viagens (ABAV) mostram que, até o fim do Carnaval, 
as vendas dos pacotes de viagens aumentarão 15% em 
relação ao mesmo período de 2017. Além das cidades 
conhecidas pela folia, Foz do Iguaçu (PR) e os cruzeiros 
também estão na lista de destinos “queridinhos” para o 
Carnaval.

O número do MTur, no entanto, pode ter sido superado. 
Só na cidade de São Paulo, foram mais de 870 mil 
visitantes e R$730 milhões de movimentação com o 
Canaval, segundo estimativa feita pelo OTE-SP com 
base nas pesquisa de campo realizadas no Sambódromo 
e nos principais blocos de rua da capital. Esse número 
foi 11,5% acima das expectativas iniciais. Veja mais 
detalhes em www.observatoriodoturismo.com.br ou  em
imprensa.spturis.com

Aviação inicia 2018 com crescimento

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas 
Aéreas (Abear), a demanda por voos domésticos 
estreou o ano com crescimento de 2,87%, em relação 
a janeiro de 2017. A oferta, por sua vez, teve aumento 
de 2,42%, na mesma comparação. Com isso, a taxa de 
aproveitamento dos aviões subiu para 84,73%, alta de 
0,37 ponto percentual. Ao todo, foram transportados 
8,6 milhões de passageiros, um crescimento de 2,33%.

No acumulado de doze meses, de fevereiro/2017 a 
janeiro/2018, a demanda por voos nacionais acumula 
crescimento de 3,95%, com alta de 2,19% na oferta. A 
taxa de ocupação dos aviões teve elevação de 1,39 ponto 
percentual, para 81,63%. No total, foram realizadas 90 
milhões de viagens, um aumento de 3,21%.

Com base em dados disponíveis na Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), cerca de 70% das 
pessoas optaram pelo modal aéreo em detrimento do 
terrestre no compilado de janeiro a setembro de 2017 
(dados mais recentes disponíveis). O comparativo 
leva em consideração passageiros transportados em 
linhas regulares por via aérea ou rodoviária (ônibus) em 
deslocamentos interestaduais de longa distância.

TURISMO
TOURISM

Carnival 2018 must inject BRL11 bi into the economy

Reason for happiness also for the tourism sector, 
according to estimates by the Ministry of Tourism, 
Carnival should inject R $ 11.14 billion into the national 
economy, the result of a record in the tourist movement. 
According to the Ministry, there will be 10.69 million 
Brazilian travelers and 400,000 international tourists.

The most searched cities are Rio de Janeiro (RJ), São 
Paulo (SP), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Recife 
and Olinda (PE). Together, the six destinations account 
for 65% of all financial transactions in the period: R $ 
7.4 billion. Data from the Brazilian Association of Travel 
Agencies (ABAV) show that, by the end of Carnival, sales 
of travel packages will increase 15% in relation to the 
same period of 2017. In addition to the cities known for 
folia, Foz do Iguaçu (PR) and cruises are also on the list 
of “darling” destinations for Carnival.

The Ministry of Tourism number, however, may have 
been exceeded. Only in the city of São Paulo, there were 
more than 870 thousand visitors and BRL$ 730 million 
of movement with Canaval, according to an estimate 
made by OTE-SP based on the field research carried out 
at the Sambódromo and in the main blocks of the capital. 
That number was 11.5% above initial expectations. See 
more details at www.observatoriodoturismo.com.br or 
at imprensa.spturis.com

Aviation begins 2018 with growth

According to the Brazilian Association of Airlines (Abear), 
the demand for domestic flights began the year with a 
growth of 2.87%, compared to January 2017. The offer, 
in turn, increased by 2.42%, in the same comparison. As 
a result, the aircraft utilization rate rose to 84.73%, up 
0.37 percentage points. In total, 8.6 million passengers 
were transported, an increase of 2.33%.

In the twelve-month period from February 2017 to 
January 2018, demand for domestic flights accumulates 
growth of 3.95%, with a 2.19% increase in supply. The 
aircraft occupancy rate increased from 1.39 percentage 
points to 81.63%. In total, 90 million trips were made, an 
increase of 3.21%.

Based on data available from the National Land Transport 
Agency (ANTT), about 70% of the people opted for the 
air modal over terrestrial in the compiled from January 
to September 2017 (most recent data available). The 
comparative takes into account passengers transported 
in regular lines by air or road (bus) in interstate 
displacements of long distance.

fontes: MTur, Abear, ANTT e OTE, 2018
sources: Ministry of Tourism, Abear,
ANTT  and OTE, 2018
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HOTÉIS - TAXA DE OCUPAÇÃO E DIÁRIA MÉDIA
HOTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

50,26 54,76

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

284,23
306,61

(R$)

Balanço dos meios de hospedagem

Os dados do OTE em janeiro mostram que houve 
crescimento de 9,0% na taxa de ocupação (T.O.) e de 
7,9% na diária média (D.M.) com relação ao mesmo 
período de 2017. Na comparação com o mês anterior 
(dezembro/2017), houve queda de 5,2% na T.O. e 
aumento de 6,6% na D. M..

Os finais de semana apresentaram T.O. e D.M. dentro do 
padrão que ocorre no período. Considerando apenas 
as sextas-feiras e sábados, o mês de janeiro de 2018 
marcou 48,2% de ocupação e R$274,39 de diária.

Estes índices demonstram a vitalidade do setor de  
hospedagem paulistano, já apresentando índices 
saudáveis para o mercado, mesmo na baixa temporada 
(época sem grandes eventos de apelo turístico e de 
negócios na cidade).

Os hostels registraram indicadores positivos com relação 
ao ano anterior: alta de 48,4% na T.O., algo inédito nas 
medições realizadas pelo OTE, e de 3,5% na D.M. No 
comparativo com dezembro/2017, houve cresimento de 
5,3% na T.O. e de 30,5% na D.M..

Balance of the means of lodging

OTE data in January show that there was a 9.0% increase 
in the occupancy rate (TO) and 7.9% in the average daily 
(DM) compared to the same period in 2017. Compared 
with the previous month (December/2017), there was a 
decrease of 5.2% in TO and a 6.6% increase in D. M ..

The weekends presented T.O. and D.M. within the pattern 
that occurs in the period. Considering only the Fridays 
and Saturdays, the month of January 2018 marked 48.2% 
of occupancy and BRL274.39 of daily.

These indices demonstrate the vitality of the lodging 
industry in São Paulo, already presenting healthy indexes 
for the market, even in the low season (season without 
major tourist ou business events attractions in the city).

The hostels registered positive indicators in relation to 
the previous year: a 48.4% increase in the T.O., which was 
unprecedented in OTE measurements and 3.5% in D.M. 
Compared with December/2017, there was a growth of 
5.3% in T.O. and 30.5% in D.M.

INDICADORES DO TURISMO NA CIDADE DE SÃO PAULO
TOURISM INDICATORS IN THE CITY OF SãO PAULO

fonte: OTE, 2018
source: OTE, 2018

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

2017 2018

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

36,41

54,03

(%)

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

46,87 48,50

(R$)

JANEIRO
JANUARY
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Atendimentos nas Centrais de Informação Turística (CITs)

A procura pelos serviços das Centrais de Informação 
Turística (CITs) da cidade aumentou 11,7%: os números 
de janeiro/2018 foram de 13.637 atendimentos no total, 
contra 10.057 em janeiro/2017.

Deste total, 2.736 foram atendimentos a turistas 
internacionais (+3,1%), 4.595 a turistas nacionais (+20,0%)
e 6.306 a moradores da capital paulista (+10,1%).

Attendance at the Tourist Information Centers (CITs)

Demand for services from the city’s Tourist Information 
Centers (CITs) increased by 11.7%: January/2018 
numbers were 13,637 in total, compared to 10,057 in 
January/2017.

Of this total, 2,736 were attended to international tourists 
(+3.1%), 4,595 to national tourists (+20.0%) and 6,306 to 
residents of the state capital (+10.1%).

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

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)

2018 variação / VARIATION2017

Arrecadação de Impostos (ISS)

Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal da 
Fazenda (SMF), o valor arrecadado em janeiro no Grupo 
13 (Turismo) representou 2,1% do montante do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) da cidade de São Paulo.

A cifra de R$ 29.174.122,70 aponta acréscimo de 12,2% 
quando comparado ao mesmo mês de 2017. O valor, 
em comparação com o mês anterior, dezembro/2017, 
também apresentou alta, de 9,5%.

O aumento representativo na arrecadação do 
Grupo 13 do ISS nos últimos quatro meses apenas 
reforça a materalização das tendências positivas do 
turismo receptivo e emissivo em São Paulo, previstas 
recentemente pelo OTE, por estudos de mercado e de 
inteligência competitiva do setor.

Tax Collection (ISS)

According to data provided by the Municipal Finance 
Department (SMF), the amount collected in January in 
Group 13 (Tourism) represented 2.1% of the amount of the 
Service Tax (ISS) of the city of São Paulo.

The figure of R $ 29,174,222.70 shows an increase of 12.2% 
when compared to the same month of 2017. The value, 
compared to the previous month, December / 2017, also 
increased 9.5%.

The representative increase in the collection of ISS Group 
13 over the last four months only reinforces the recent 
positive trends in receptive and emissive tourism in São 
Paulo, which are projected by OTE, by market studies and 
competitive intelligence in the sector.

NOVEMBRO / NOVEMBER 26.010.029 29.174.122 +12,2%

CITS - ATENDIMENTOS REALIzADOS - JANEIRO 2018
CITS - ATTENDANCE - JANUARY 2018

ATENDIMENTOS REALIzADOS NAS CITS
ATTENDANCE

Turistas internacionais
international tourists

2736

Turistas nacionais
national tourists

4595

População de São Paulo
Local population

6306

Total
Total

13637
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MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS MOVEMENT

1.542.598
1.742.592

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

63.55462.160

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

2017 2018

Movimentação nos terminais rodoviários

Em janeiro, o fluxo nos terminais rodoviários que 
atendem à cidade de São Paulo registraram índices 
positivos: o desembarque de 1.742.592 passageiros em 
2018 foi 13,0% maior que em 2017.

Chama atenção o expressivo aumento de desembarques 
(104,5%) e chegadas de ônibus (19,9%) no terminal 
Jabaquara, no comparativo com o ano anterior. 
Segundo a Socicam, administradora dos terminais 
rodoviários da capital paulista, este crescimento foi 
reflexo da volta das viagens realizadas por paulistanos 
para passarem o Réveillon no litoral do estado de São 
Paulo. Os desembarques nos terminais Tietê e Barra Funda 
apresentaram, respectivamente, variação de +2,3% e +2,4% 
se comparados a 2017. No mesmo período, as chegadas 
de ônibus tiveram variação de -0,8% e +0,8, demonstrando 
que a disponibilização de assentos segue adaptando-se à 
demanda de passageiros mês a mês.

Handling at the city’s bus terminals

In January, the flow in the road terminals that serve 
the city of São Paulo registered positive indexes: the 
1,742,592 passengers landed in 2018 was 13.0% higher 
than in 2017.

It is worth mentioning the significant increase of landings 
(104.5%) and arrivals of buses (19.9%) in the Jabaquara 
terminal, in comparison with the previous year. According 
to Socicam, administrator of the bus terminals in the city 
of São Paulo, this growth was a reflection of the return of 
trips made by Paulistas to spend New Year’s Eve on the 
coast of the state of São Paulo. Landings at the Tietê and 
Barra Funda terminals presented a variation of + 2.3% and 
+ 2.4%, respectively, compared to 2017. In the same period, 
bus arrivals varied by -0.8% and +0, 8, demonstrating that 
the availability of seats continues to adapt to the demand 
of passengers from month to month.

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

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 1.961.509 passageiros e 18.735 aeronaves 
em sua movimentação aeroportuária de janeiro. Isso 
representa um aumento de 1,8% no total de embarques 
e desembarques e de 6,0% no número de pousos e 
decolagens no mês com relação ao mesmo mês de 2017.

Os números do Aeroporto de Viracopos (VCP) 
apresentam queda no fluxo de aeronaves e de passageiros 
na comparação com janeiro de 2017. Respectivamente, 
foram 8.954 pousos e decolagens (-10,4%) e 812.402 
embarques e desembarque (-10,1%).

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

Airport Handling

Congonhas Airport (CGH) recorded a total of 1,961,509 
passengers and 18,735 aircraft in its January airport 
move. This represents a 1.8% increase in total shipments 
and landings and 6.0% in the number of landings and 
departures in the month in relation to the same month 
of 2017.

The numbers of Viracopos Airport (VCP) dropped in 
the flow of aircraft and passengers in comparison with 
January 2017. Respectively, there were 8,954 landings 
and take-offs (-10.4%) and 812,402 embarkations and 
disembarks (-10.1% ).

* Until the close of this report, data from the São Paulo / Guarulhos 

International Airport (GRU) for January/2018 were not available..

JANEIRO
JANUARY
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CONSIDERAÇõES FINAIS
FINAL CONSIDERATIONS

A economia mundial, apesar dos riscos sempre existentes 
- alguns inclusive apontados no início deste relatório -, 
está estabilizada, favorecendo o consumo e o turismo, 
de forma geral.

No Brasil, apesar de ainda termos um índice de 
desemprego alto, em quase 12%, a inflação e a taxa de 
juros estão menores, o que já reflete no aumento dos 
indicadores e nas perspectivas positivas de consumo.

O turismo na cidade de São Paulo valida sua maturidade, 
atingindo patamares equivalentes ou muito próximos 
àqueles exibidos antes da crise econômica enfrentada 
pelo país nos dados sondados pelo núcleo de pesquisa e 
inteligência de mercado da SPTuris.

Os índices coletados, compilados e analisados pelo OTE 
em janeiro de 2018 demonstram isso claramente: todos 
os mais significativos - apresentados na página inicial 
deste documento - tiveram crescimento com relação 
ao mesmo mês de 2017.

Como número que mais chamou atenção na análise 
conjunta, o aumento acima de 12% na arrecadação do 
Grupo 13 do ISS reafirma as tendências positivas para 
o turismo em São Paulo, previstas recentemente por 
estudos de mercado e de inteligência competitiva do 
setor, inclusive pelo OTE.

Para o ano de 2018, as perspectivas do OTE seguem 
positivas, devido aos grandes eventos e shows 
internacionais que a cidade receberá, reiterando a força 
e a salutaridade do mercado turístico na capital paulista, 
maior metrópole e principal destino do país.

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

fonte: OTE, 2018
source: OTE, 2018

The world economy, despite the ever-existing risks - 
some of which were pointed out at the beginning of this 
report - is stabilized, favoring consumption and tourism 
in general.

In Brazil, although we still have a high unemployment rate, 
by almost 12%, inflation and the interest rate are lower, 
which already reflects in the increase of the indicators 
and in the positive perspectives of consumption.

Tourism in the city of São Paulo validates its maturity, 
reaching levels equivalent to or very close to those 
exhibited before the economic crisis faced by the 
country in the data surveyed by the core research and 
market intelligence of SPTuris.

The indexes collected, compiled and analyzed by OTE in 
January 2018 show this clearly: all the significant ones - 
presented in the front page of this document - grew in 
relation to the same month of 2017.

As the number that most drew attention in the joint 
analysis, the increase of more than 12% in the collection 
of Group 13 of the ISS reaffirms the positive trends for 
tourism in São Paulo, recently foreseen by market studies 
and competitive intelligence of the sector, including OTE 
.

For the year 2018, OTE’s prospects remain positive, due 
to the great events and international shows that the city 
will receive, reiterating the strength and the salutary 
nature of the tourist market in the city of São Paulo, the 
largest metropolis and main destination in the country.

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