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A edição de Agosto do boletim mensal da Central de 
Monitoramento do Turismo Paulistano e os anexos estatísticos 
de acompanhamento inauguram o importante legado de um 
projeto idealizado pela São Paulo Turismo especialmente para a 
Copa do Mundo da FIFA brasil 2014TM: A Sala de Monitoramento 
do Atendimento ao Turista da Copa, que realizou análises diárias 
dos movimentos turísticos envolvendo o evento na capital 
paulista foi muito importante para o planejamento de ações e 
melhor atendimento dos mais de meio milhão de turistas que 
passaram por São Paulo durante os jogos.

À partir de agosto de 2014, a Central de Monitoramento 
do Turismo Paulistano publicará relatórios mensais de 
acompanhamento do setor turístico do município, realizando 
consultas às principais empresas do setor, bem como entidades 
ligadas ou diretamente relacionadas ao turismo na cidade.

O objetivo dos relatórios é oferecer ferramentas precisas de 
planejamento ao setor turístico, seja público ou privado, bem 
como análises da equipe do Observatório do Turismo da Cidade 
de São Paulo, com mais de 9 anos de experiência em coleta, 
análise e publicação de dados em turismo.

The issue of August on the monthly bulletin of the City of São 
Paulo Tourism Monitoring Center and statistical annexes are 
the important legacy of a project designed by the São Paulo 
Turismo especially for the FIFA World Cup Brazil 2014TM: The 
Tourism Monitoring Datacenter, which held daily analysis of 
tourist movements involving event in the São Paulo state capital 
was very important for the action planning and better assistance 
of more than half a million tourists who passed by São Paulo 
during the matches. 

Starting on August 2014, the City of São Paulo Tourism 
Monitoring Center will publish monthly reports on the tourism 
sector of the municipality, performing consultations with major 
companies in the sector, as well as entities from or directly 
related to tourism. 

The goal of the reports is to provide accurate planning tools to 
the tourism sector, whether public or private, as well as detailed 
analyzes of Tourism of the City of São Paulo Observatory staff, 
with over 9 years of experience in collecting, analyzing and 
publishing data in tourism.

 

 

 

R$ 21.321.591
valor de arrecadação em julho/ 2014

R$ 361,04

R$ 69,45

5.881.949

76.228.552

63,1%

56,1%

1.412.379

diária média praticada nos hotéis

diária média praticada nos hostels

63.1%: hotel Occupancy

56.1%: hostel Occupancy

361.04 BRL: hotel average daily rate

21.3 million BRL: tax collecting on july 2014

69.45 BRL: hostel average daily rate
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Vários indicadores apontam para a alta temporada de verão forte do Hemisfério Norte. Mais de 460 milhões de turistas ao redor do 
mundo são esperados em viagens ao exterior durante os meses de maio a agosto, o que representa, em média, por 41% de todas 
as chegadas de turistas internacionais registradas em um ano. 

De acordo com a OMT Confidence Index, as perspectivas continuam a ser muito positivas para o período de maio a agosto de 
2014. A confiança das empresas ligadas ao setor turístico melhorou ainda mais na Europa, nas Américas, na Ásia e no Pacífico e 
no Oriente Médio. 

Os dados sobre as reservas internacionais de viagens aéreas a partir ForwardKeys, ferramenta de business intelligence, apoiam esta 
perspectiva, com reservas para maio-agosto em 8% maior em relação ao mesmo período do ano passado, com as viagens intra-
regional e inter-regional igualmente fortes. O maior crescimento em reservas foi registrado em reservas de voos internacionais a 
partir de mercados de origem asiática, seguida pelas Américas (+ 8%). 

Para o ano de 2014, as chegadas de turistas internacionais devem aumentar em 4% para 4,5%, ligeiramente acima da previsão de 
longo prazo da OMT de 3,8% ao ano para o período 2010-2020.

Os gastos dos turistas estrangeiros bateram os US$ 789 milhões no mês passado. O valor só não é maior que junho deste ano, 
que somou US$ 797 milhões. Os meses de junho e junho, que incluem o período de Copa, foram respectivamente o primeiro e o 
segundo maior gasto já registrado em toda a série histórica. Juntos, somaram US$ 1,58 bilhão, valor 59,7% maior que junho e julho 
do ano passado (US$ 993 milhões).

No acumulado entre janeiro e julho de 2014, os gastos somaram US$ 4,436 bilhões, passando a ser 10,34% superior ao acumulado 
no mesmo período em 2013, com US$ 4,020 bilhões. A Copa do Mundo ainda reverteu o déficit registrado até maio na conta do 
turismo. Nos cinco primeiros meses deste ano, o acumulado era 5,87% menor que a soma de janeiro a maio de 2013.  

fonte: Ministério do Turismo, 2014

fonte: Organização Mundial do Turismo, 2014

source: Ministry of Tourism, 2014

source: UN World Tourism Organization, 2014

Various indicators point to a strong Northern Hemisphere’s summer peak season. Over 460 million tourists are expected to travel abroad 
during the four months from May to August, which account on average for 41% of all international tourist arrivals registered in one year.

According to the UNWTO Confidence Index, prospects remain very positive for the period May-August 2014. Confidence has picked up, 
particularly among the private sector, and improved further in Europe, the Americas, Asia and the Pacific and the Middle East.

Data on international air travel reservations from business intelligence tool ForwardKeys support this outlook with bookings for May-
August up by 8% compared to the same period last year, with intraregional and interregional travel equally strong. The highest growth in 
bookings was recorded in international flight reservations from Asian source markets, followed by the Americas (+8%).

For the full year 2014, international tourist arrivals are expected to increase by 4% to 4.5%, slightly above UNWTO’s long-term forecast of 
3.8% per year for the period 2010 to 2020.

Spending by foreign tourists hit the $ 789 million last month. The value is not only higher than in June this year, which totaled $ 797 
million. The months of June and June, including the period of World Cup, were respectively the first and the second biggest expense 
already recorded in the entire series. Together, totaled $ 1.58 billion, 59.7% higher than in June and July last year (USD 993 million). 

In the accumulated between January and July 2014, spending totaled $ 4.436 billion, becoming 10.34% higher than recorded in the 
same period in 2013, with US $ 4.020 billion. The World Cup also reversed the registered until May on account of tourism deficit. 
In the first five months of this year, the accumulated was 5.87% less than the sum from January to May 2013.

  

4 e 4,5% 59,7%
expectativa de crescimento para o turismo 
no mundo em 2014

crescimento dos gastos dos estrangeiros em 
junho e julho de 2014, em relação à 2013.

4 and 4.5%: forecasts of tourism growth in the 
world in 2014

foreign spendings growth in june and july, 
2014, compared to 2013.



MEIOS DE HOSPEDAGEM DE SÃO PAULO
SÃO PAULO’S ACCOMODATION FACILITIES

No mês de julho de 2014, os hotéis paulistanos tiveram 
um desempenho 1,7% abaixo do apurado no mesmo 
período de 2013, registrando 63,1% de ocupação nos 
hotéis e 56,15% nos hostels, com 2,3% abaixo do mesmo 
período de 2013. Porém, o valor da diária média praticada 
pelos hotéis da cidade aumentou de R$303 para R$361, 
um acréscimo de 19,1% em relação à 2013. Os hostels 
tiveram um aumento de 52% nas diárias, passando de R$ 
45 para R$ 69.

O período analisado contempla uma parte da realização 
da Copa do Mundo, até o dia 13 de julho. A Central de 
Monitoramento apurou com entidades, redes, hotéis 
e hostels independentes informações que levantam a 
hipótese de que a hotelaria paulistana somente deixou de 
ganhar com a Copa, mantendo o movimento normal para o 
período, levando-se em conta que o hóspede para o início 
do mês era motivado pelo evento e também por lazer em 
geral. A Associação dos Hostels de São Paulo identificou 
uma presença superior à 80% de turistas estrangeiros 
hospedados, mas considerando este movimento como 
normal, pois turistas estrangeiros, principalmente europeus 
e norte americanos, já possuem familiaridade com este 
tipo de hospedagem. Após o dia 13 de julho o movimento 
de turistas de negócios e eventos - principal consumidor 
da hotelaria paulistana - retoma sua presença na cidade 
com a reabertura do calendário de feiras de São Paulo.

In July 2014, the means of hosting paulistanos have 
performed a bit below in the same period of 2013, registering 
63.1% occupancy in hotels and hostels in 56.15%. However, 
the value of average daily practiced by hotels in the city 
increased from R $ 303 to R $ 361, an increase of 19.1% 
compared to 2013 The hostels had an increase of 52% on 
daily, from R $ 45 to R $ 69. 

The sample period includes a part of hosting the World Cup, 
until July 13. The Central Monitoring found with bodies, 
networks and independent hotels and hostels information 
that “the only hotel left São Paulo to win with the Cup,” 
maintaining normal movement for the period, taking into 
account that the guest to top the month was motivated by 
the event and also for leisure in general. The Association 
of Hostels Sao Paulo identified a greater presence for 80% 
of foreign tourists staying, but considering this move as 
normal as mainly European and North American, foreign 
tourists already have familiarity with this type of hosting. 
After July 13 the movement of tourists and business events 
- the main consumer of São Paulo hotel - resumes its 
presence in the city with the reopening of the trade show 
calendar of São Paulo.

HOTÉIS - TAXA DE OCUPAÇÃO E DIÁRIA MÉDIA: JULHO 2013/2014
HOTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES: JULY 2013/2014
fonte/ source: Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo/ São Paulo Tourism Observatory, 2014

HOSTELS - TAXA DE OCUPAÇÃO E DIÁRIA MÉDIA: JULHO 2013/2014
HOSTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES: JULY 2013/2014
fonte/ source: Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo/ São Paulo Tourism Observatory, 2014

2013

2013

2014

2014

TAXA DE OCUPAÇÃO

TAXA DE OCUPAÇÃO

OCCUPANCY RATES

OCCUPANCY RATES

DIÁRIA MÉDIA

DIÁRIA MÉDIA

DAILY AVERAGE RATES

DAILY AVERAGE RATES

63,10%

56,15%

R$ 361

R$ 69

R$ 303

R$ 45

64,2%

57,49%

  

63,21% 80%
taxa de ocupação registrada em julho pelo FOHB/SP turistas estrangeiros hospedados nos hostels de São Paulo

occupancy rates registered by FOHB/SP in july, 2014 foreign tourists in hostels in the city of São Paulo



IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS EM TURISMO
TAXES OVER TOURISM SERVICES

BARES E RESTAURANTES
BARS AND RESTAURANTS

The Service Tax (ISS) is a municipal tax that arises on the 
provision of services performed by specialized companies 
or self-employed professionals. In São Paulo, the 
calculation of this tax have subdivisions grouped according 
to the type of service to which it corresponds. The Group 
13 specifically covers all activities directly related to tourism 
(hotels, agency, and similar events). 

According to information obtained from the City 
Department of Finance, the amount received by the Group 
on 13 July 2014 represented an amount of R $ 21.3 million, 
an increase of 2.3% compared to the same period of 2013 
and below the growth Total ISS city (3.9%). The range quoted 
reflects the period of the World Cup, when tourism in the 
city of São Paulo got a movement to replace the business 
tourists for leisure tourists, which in relation to spending 
and permanence have different consumption habits.

The collections of taxes from tourism in the county 
accounted for 2.39% of the total tax collection on services 
in general in July 2014.

O Imposto Sobre Serviços (ISS) é um tributo municipal 
aplicado sobre a prestação de serviços realizada por 
empresas ou profissionais autônomos especializados. 
Na cidade de São Paulo, a contabilização deste imposto 
possui subdivisões agrupadas conforme o tipo de serviço 
ao qual corresponde. O Grupo 13, especificamente, 
abrange todas as atividades diretamente relacionadas ao 
turismo (hotelaria, agenciamento, eventos e similares).

Conforme informações obtidas junto à Secretaria Municipal 
de Finanças, o valor arrecadado pelo Grupo 13 em julho de 
2014 representou um montante de R$ 21,3 milhões, um 
acréscimo de 2,3% com relação ao mesmo período de 
2013 e abaixo do crescimento do ISS total da cidade (3,9%). 
A variação citada é reflexo do período de Copa do Mundo, 
quando o turismo na cidade de São Paulo obteve um 
movimento de substituição dos turistas de negócios pelos 
turistas de lazer, que em relação à gastos e permanência 
possuem hábitos de consumo diferentes.

As arrecadações de impostos com turismo no município 
representaram 2,39% da arrecadação total de impostos 
sobre serviços em geral em julho de 2014. 

Os restaurantes de São Paulo, principalmente na primeira 
quinzena de julho, não tiveram uma oscilação  para o 
período. Segundo entidades como Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (ABRASEL/SP) e Associação Nacional 
dos Restaurantes (ANR), há algumas perdas, principalmente 
durante a Copa. Em primeiro lugar, o horário dos jogos 
(muitos às 13h ou 19h) fez com que muita gente migrasse 
para o bares, que em algumas regiões da cidade tiveram 
aumento de até 80% no movimento em comparação 
com 2013. Os feriados também reduziram o movimento 
corporativo, grande público de restaurantes, que voltaram 
após o término da Copa do Mundo.

The restaurants of São Paulo, especially in the first half 
of July, did not have a significant impact for the period. 
According entities as Brazilian Association of Bars and 
Restaurants (ABRASEL / SP) and the National Restaurant 
Association (NRA), there are some reasons for losses, 
especially during the World Cup. First, the schedule of 
games (many to 13h or 19h) caused many people migrate 
to the bars, which in some parts of the city had increased 
to 80% in movement compared to 2013 The holidays 
also reduced the movement corporate, general public 
restaurants, who returned after the World Cup.

2013

CIDADE / CITY

2014

TURISMO / TOURISM

VARIAÇÃO

REPRESENTATIVIDADE / REPRESENTATIVITY

JULHO/ JULY 20.832.002,24 21.321.591,35 +2,3%

JULHO/ JULY 2014 891.137.942,82 21.321.591,35 2,39%

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - TURISMO - COMPARATIVO MENSAL (R$)
TAXES OVER TOURISM SERVICES - MONTHLY COMPARISION (BRL)
fonte/ source: Secretaria Municipal de Finanças/ Secretary of City Finances, 2014

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DA CIDADE DE SÃO PAULO (R$)
TAXES OVER SERVICES - MONTHLY COMPARISION (BRL)
fonte/ source: Secretaria Municipal de Finanças/ Secretary of City Finances, 2014

  

80% 2,39%
movimento dos bares em julho em comparação com 2013 representatividade do turismo na arrecadação de ISS do município

bars movement in july compared to the same period in 2013 representative of tourism in the city’s service tax colleting 



TRANSPORTES
TRANSPORTATION

Guarulhos (SP) was the airport handled more passengers 
during the World Cup, with 4.1 million passengers, 6% 
higher than in 2013 The airport Galeão (RJ) recorded flow 
of 1.92 million passengers. Congonhas Airport in São Paulo, 
registered 1.41 million passengers. 

The record movement in Brazilian airports was registered 
on July 14, following the final between Germany and 
Argentina, one of the highest peaks of the year moving 
day, if deemed entire fabric: 560 000 passengers. The SAC 
notes that each airport had the very busiest day. 

On July 9, the Guarulhos airport hit his record drive in the 
Cup, with 1,040 flights. That day, on average, a flight took 
off or landed at the airport every 1 minute and 23 seconds 
or 43 movements per hour. 

The month of July 2014 was one of the best in the history of 
Brazilian aviation, according to data released by the Brazilian 
Association of Airline Companies (Abear). Occupancy rates 
have hit record highs, reaching 81.7% in domestic flights, an 
increase of 2.9% over the same period last year and 85.1% 
in international flights, 5.3% more that in July 2013.

Guarulhos (SP) foi o aeroporto que mais movimentou 
passageiros durante a Copa, com 4,1 milhões de 
passageiros, 6% acima do registrado em 2013. O 
aeroporto do Galeão (RJ) registrou fluxo de 1,92 milhão 
de passageiros. O aeroporto de Congonhas, na capital 
paulista, registrou 1,41 milhão de passageiros. 

O recorde de movimento nos aeroportos brasileiros 
foi registrado em 14 de julho, dia seguinte à final entre 
Alemanha e Argentina, um dos maiores picos de 
movimentação do ano, se considerada toda a malha: 560 
mil passageiros. A SAC destaca que cada aeroporto teve o 
próprio dia de maior movimento.

No dia 9 de julho, o aeroporto de Guarulhos bateu seu 
recorde de movimentação na Copa, com 1.040 voos. 
Nesse dia, em média, um voo pousou ou decolou no 
aeroporto a cada 1 minuto e 23 segundos ou seja, 43 
movimentos por hora.

O mês de julho de 2014 foi um dos melhores da história 
da aviação nacional, segundo os dados divulgados pela 
Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). As taxas 
de ocupação bateram recordes históricos, chegando a 
81,7% nos voos domésticos, uma alta de 2,9% em relação 
ao mesmo período do ano passado, e a 85,1% nos voos 
internacionais, 5,3% mais do que em julho de 2013.

2013 2014 VARIAÇÃO/ VARIATION

Passageiros - TOTAL/ passengers - total 5.583.500 5.881.949 +5,3%

Aeronaves - TOTAL/ airplanes - total 53.653 54.914 +2,3%

GUARULHOS

CONGONHAS

VIRACOPOS

3 AEROPORTOS

/ GUARULHOS AIRPORT

/ CONGONHAS AIRPORT

/ VIRACOPOS AIRPORT

/3 AIRPORTS

Passageiros - TOTAL/ passengers - total 3.305.000 3.523.000 +6,6%

Aeronaves - TOTAL/ airplanes - total 25.080 26.996 +7,1%

Passageiros - TOTAL/ passengers - total 1.501.431 1.478.889 -1,5%

Aeronaves - TOTAL/ airplanes - total 17.218 16.442 -4,7%

Passageiros - TOTAL/ passengers - total 777.069 880.060 +10,7

Aeronaves - TOTAL/ airplanes - total 11.355 11.476 +1,0

AEROPORTOS
AIRPORTS

MOVIMENTOS NOS AEROPORTOS - JULHO 2013/2014 
AIRPORT MOVEMENT - JULY 2013/ 2014
fonte/ source: INFRAERO, GRU Airport, Viracopos Aeroportos Brasil, 2014

  

81,7% 6%
ocupação das aeronaves comerciais em julho de 2014 crescimento dos passageiros em Guarulhos na Copa do MundoTM

occupation rates on commercial flights in july, 2014. growth of passengers in Guarulhos Airport in the World CupTM



The landings of the three passenger Road You finish serving 
the city of São Paulo (Tietê, Barra Funda and Jabalpur) were 
down 5.4% in July 2014 compared to the same period of 
2013 bus arrivals were down 2.7% for the same period. 

Importantly, during the World Cup, which was extended for 
the first half of July, the movement in the terminals was 
10% higher than for the same period of 2013. 

Being the state capital the leading source of tourists 
throughout Brazil, and using largely the bus terminals 
for trips to leisure, concludes that the amount is entered 
in the calendar of holidays during the World Cup, users 
travel anticipated their road trips to scheduled destinations, 
returning to St. Paul to the end of the first half of July.

Os desembarques de passageiros dos três Terminas 
Rodoviários que atendem a cidade de São Paulo (Tietê, 
Barra Funda e Jabaquara) tiveram uma queda de 5,4% em 
julho de 2014, comparado ao mesmo período de 2013. As 
chegadas de ônibus tiveram uma queda de 2,7% para o 
mesmo período.

Segundo a SOCICAM, que administra os terminais, no período 
da Copa do Mundo o movimento nos terminais estava 10% 
acima do registrado para o mesmo período de 2013.

Sendo a capital paulista o principal mercado emissor de 
turistas para todo o Brasil, e que utilizam, em grande parte, 
os terminais rodoviários para viagens à lazer, conclue-se que 
pela quantidade de feriados inseridos no calendário durante 
a Copa, os usuários de viagens rodoviárias anteciparam 
suas idas aos destinos programados, retornando para São 
Paulo até o final da primeira quinzena de julho.

TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS

JULHO

TIETÊ Variação  
variation

BARRA FUNDA Variação  
variation

JABAQUARA Variação  
variation2013 2014 2013 2014 2013 2014

40.654 39.908 -1,8% 15.361 14.503 -5,9% 6.005 5.933 -1,2%

JULHO

TIETÊ Variação  
variation

BARRA FUNDA Variação  
variation

JABAQUARA Variação  
variation2013 2014 2013 2014 2013 2014

1.025.565 964.440 -6,3% 343.985 329.279 -4,2% 120.100 118.660 -1,6%

CHEGADAS DE ÔNIBUS / BUS ARRIVALS

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS / PASSENGER ARRIVALS

2013 2014 VARIAÇÃO  / VARIATION

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - JULHO 2013/2014 
BUS TERMINALS MOVEMENT - JULY 2013/ 2014
fonte/ source: SOCICAM, 2014

Passageiros - TOTAL/  passengers - total 1.489.650 1.412.379 -5,4%

ÔNIBUS - TOTAL/ buses - total 62.020 60.344 -2,7%

  

10% -5,4%
aumento nas locações de automóveis nas cidades-sede da CopaTM movimento de passageiros nos terminais rodoviários em julho/ 2014

increase on car rentals in host cities at the World CupTM passengers on bus terminals in july, 2014

LOCADORAS DE VEÍCULOS
CAR RENTALS

Empresas locadoras de automóveis consultadas informaram 
um crescimento de 10 à 15% nas locações de veículos para 
julho de 2014, em comparação com o mesmo período de 
2013. Além deste crescimento, as locadoras identificaram 
que os clientes, essencialmente formados por empresas, 
deram lugar à locações de particulares, principalmente no 
período da Copa do Mundo. Segundo a Associação Brasileira 
de Locadoras de Automóveis - ABLA - O movimento nas 
locadoras que não atuam nas capitais onde houve jogos caiu 
entre 15% e 20% durante a Copa. nas cidades em que houve 
jogos, subiu em média, 10%.

Consultations with various car rental companies reported 
a growth of 10 to 15% of the leases vehicles for July 2014 
compared with the same period in 2013 In addition to 
this growth, rental companies identified that customers 
essentially formed by companies, gave rise to particular 
locations, especially during the World Cup.



CENTRAIS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
TOURIST INFORMATION CENTERS

The Tourist Information Centers (TIC) registered more than 
365% increase in attendances in the semester, a record. 
Tourists who come to the city for the World, by having a 
typical profile of leisure tourist, fueled this growth. With 
the purchase of three mobile CITs (vans) and five segways 
especially to meet the event period, plus new fixed at 
Congonhas CIT and CIT reform of the Tietê Terminal, 
the city prepared to get well and properly inform the 
various turisitas received. The FIFA World Cup Brazil 2014 
™ and the new CITs in operation motivated the increase 
in attendances. It is also important to emphasize the 
dramatic increase in the search for tourist information for 
the residents of the capital. Were 12 000 calls to the local 
population, compared to only 3400 in the same period of 
2013 This demonstrates that the resident is increasingly 
interested in enjoying the cultural and entertainment 
options the city he chose to live has to offer .

As Centrais de Informação Turística (CIT) registraram um 
aumento de mais de 365% nos atendimentos realizados 
no mês de julho, um recorde histórico. Os turistas que 
vieram à cidade para o Mundial, por terem um perfil típico 
de turista de lazer, impulsionaram este crescimento, assim 
como a aquisição de três CITs móveis (vans) e mais cinco 
segways especialmente para suprir o período do evento, 
além da nova CIT fixa em Congonhas e da reforma da CIT 
do terminal Tietê. A cidade se preparou para bem receber 
e informar adequadamente os mais diversos turisitas que 
recebeu. É importante também ressaltar o impressionante 
aumento na busca de informações turísticas por parte 
dos moradores da capital. Foram 12 mil atendimentos à 
população local, frente a apenas 3,4 mil no mesmo período 
de 2013. Isso demonstra que o morador está a cada dia 
mais interessado em desfrutar as opções culturais e de 
lazer que a cidade que escolheu para viver tem a oferecer.

ATENDIMENTOS REALIZADOS EM JULHO - COMPARATIVO 2013/2014
PEOPLE ASSISTED IN JULY - COMPARISION 2013/ 2014

MAIN ORIGIN OF TOURISTS ASSISTED ON TOURISTS INFORMATION CENTERS - JULY 2014

TYPES OF INFORMATION ASKED BY TOURISTS - JULY 2014 *ACUMULADO/ COMPILATED 2014

2013 2014 VARIAÇÃO/ VARIATION

Turistas Estrangeiros/ 
foreign tourists

1.666 7.274 +436,6%

Turistas Domésticos/
Domestic tourists

1.242 2.433 +195,9%

População de São Paulo/
São Paulo residents

507 2.774 +547,1%

TOTAL DE ATENDIMENTOS
TOTAL ASSISTANCES

3.415 12.481 +365,5%

PRINCIPAIS EMISSORES DE TURISTAS EM BUSCA DE INFORMAÇÕES NAS CENTRAIS - JULHO 2014

TIPOS DE INFORMAÇÕES PRESTADAS - JULHO 2014*

INTERNACIONAIS
INTERNATIONAL

BRASILEIROS
BRAZILLIAN

PAULISTAS
RESIDENTS ON SÃO PAULO STATE

1 Argentina São Paulo (SP) Campinas

2 Chile Rio de Janeiro (RJ) São José dos Campos

3 Colômbia/ Colombia Minas Gerais (MG) Ribeirão Preto

4 França/ France Paraná (PR) Santos

5 Alemanha/ Germany Rio Grande do Sul (RS) Piracicaba
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EVENTOS
EVENTS

CONSIDERAÇÕES FINAIS
FINAL CONSIDERATIONS

Com o término da Copa do Mundo, a cidade de São Paulo 
inicia a segunda temporada de eventos para 2014. Em julho, 
um dia após o término do evento esportivo, os grandes 
centros de exposições da cidade já abrigavam montagens 
das próximas grandes feiras do ano. Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas de Eventos - ABEOC - o Estado de 
São Paulo recebeu 9 grandes feiras na semana seguinte ao 
término da Copa, ou seja, a maioria dos eventos foi adiada ou 
adiantada em relação ao mundial.

As expectativas do setor para o segundo semestre são positivas 
em virtude o reagendamento de eventos que tradicionalmente 
acontecem em junho e julho para os próximos meses.

Os meios de hospedagem permaneceram tecnicamente 
estáveis em relação à junho de 2013. A arrecadação de ISS 
continua subindo, porém, menos do que o padrão registrado 
em períodos anteriores.

Com a retomada dos negócios pós-copa, o setor de 
restaurantes recuperou o movimento abaixo do esperado para 
o período, permanecendo com índices estáveis para o mês 
de julho.

O setor de eventos voltou com força total imediatamente após 
o término do evento, com destaque para as feiras de negócios, 
embora algumas destas feiras não estejam alcançando o 
público registrado em anos anteriores. A ocorrência de shows 
continua em menos número do que o registrado em julho de 
2013.

As CITs tiveram um número de atendimentos recorde para o 
período. Este indicador foi impulsionado pela Copa do Mundo. 
Com o fim do mundial, a tendência dos atendimentos é que 
retornem à estabilidade, com tendência de crescimento em 
relação à 2013.

Os transportes aéreos fecharam julho com ocupação positiva 
nas aeronaves, batendo recordes e impulsionando o setor de 
viagens domésticas, com TAM e Gol mantendo a liderança, 
respectivamente, no mercado internacional e nacional.

Conclue-se que a atividade turística em julho, na cidade de 
São Paulo, na média dos setores consultados, manteve-se 
praticamente estável em relação ao mesmo período de 2013, 
com pequenas oscilações positivas. O que é positivo mediante 
aos cenários econômicos nacionais e internacionais.

With the end of the World Cup, the city of São Paulo 
begins the second season of events for 2014 In July, the 
day after the sporting event, the major exhibition centers 
of the city has housed assemblies the next great fairs of 
the year . According to the Brazilian Association of Events 
- ABEOC - the state of São Paulo received 9 major fairs 
following the close of Cup week, ie, the majority of events 
were postponed or advanced in relation to the world. 

Industry expectations for the second half are positive due 
to the rescheduling of events that traditionally occur in 
June and July for the coming months.

The media hosting technically remained stable compared 
to June 2013 Levy ISS continues to rise, however, less 
than the standard recorded in prior periods. 

With the resumption of post-Cup business, the restaurant 
industry has regained movement below expectations for 
the period, remaining with stable indices for the month 
of July. 

The events sector came roaring back immediately after 
the event, especially for trade shows, although some 
of these fairs are not reaching the public recorded in 
previous years. The occurrence of shows still less than 
the number recorded in July 2013. 

The CITs had a record number of attendances for the 
period. This indicator was boosted by the World Cup. 
With the end of the world, the trend of the visits is to 
return to stability, with growth trend compared to 2013. 

The airline closed July with positive engagement in 
aircraft breaking records and pushing the sector of 
domestic travel with TAM and Gol maintaining leadership 
respectively in the domestic and international markets. 

We conclude that the tourist activity in July, the city 
of São Paulo, in the middle of the sectors consulted, 
remained stable compared to the same period of 2013, 
with small positive swings. What is positive by national 
and international economic scenarios.
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