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O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São 
Paulo  traz neste relatório o desempenho mensal de 
maio de 2015.

O núcleo de pesquisas da SPTuris esta realizando um 
importante levantamento e atualização da oferta turística 
paulistana, incluindo museus, teatros, centro culturais e 
atrativos turísticos do Pólo de Ecoturismo de São Paulo, 
na região de Parelheiros, extremo sul da capital paulista.  

Gostaríamos de convidá-los a acompanhar 
nossas divulgações gerais de dados e pesquisas 
em turismo, na nossa página do facebook @
observatoriodeturismoeeventos. Confiram também 
nossos relatórios mensais específicos dos meios de 
hospedagem, ISS, rodoviárias e Centrais de atendimento 
disponíveis em observatoriodoturismo.com.br. 

The Observatory of Tourism and Events of the City of 
São Paulo brings the monthly performance in this report 
May 2015.

The core of research at SPTuris is carrying out a major 
survey and update of the São Paulo tourist attractions, 
including museums, theaters, cultural centers and tourist 
attractions of Ecotourism in São Paulo pole in the region 
of Parelheiros, extreme south of the state capital.

We would like to invite you to follow our general 
disclosures of data and research in tourism, our facebook 
page /observatoriodeturismoeeventos. Also check our 
specific monthly reports of lodging facilities, ISS, road and 
call centers available in observatoriodoturismo.com.br.
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66,70%

48,34%
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diária média praticada nos hotéis

diária média praticada nos hostels
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48,99%: hostel occupancy

310 BRL: hotel average daily rate

51 BRL: hostel average daily rate
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11,1%

0,3%

11%

COMPARISION: MAY 2014/2015

5.433

1.585
people assisted

brazilian tourists

CENTRAIS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
TOURIST INFORMATION CENTERS

pessoas atendidas

turistas brasileiros

As pricipais publicações de estudos e levantamentos 
realizados pelo Observatório de Turismo e Eventos da 
Cidade de São Paulo reunidos em um único local.

The main publications of studies and surveys conducted 
by the Tourism and Events Observatory of the City of Sao 
Paulo gathered in one place.

TURISMO

2,1%

10,4%

35,5%

4,7%

1,1%

R$ 22.282.158
valor de arrecadação em maio/2015

22 million BRL: tax collecting on may/2015

IMPOSTOS SOBRE SERvIÇOS - ARRECADAÇÃO COM TURISMO

TAX OVER TOURISM SERVICES

1,5%



DESTAQUES DO TURISMO/ MAIO 2015
TOURISM HIGHLIGHTS/ MAY 2015

bRASIL E SãO PAULO
BRAZIL AND SÃO PAULO

MUNDO
WORLD

A Pesquisa de Sondagem do Consumidor - Intenção de 
Viagem, que mede a intenção de viagem do brasileiro para os 
próximos 6 meses, registrou 23,4% das assinalações positivas  
de viagem entre os entrevistados.

Onde 74,1% apontaram como escolha destinos nacionais. O 
Sudeste registrou o maior aumento, passando de 19,9% em 
2014, para 27,9% deste ano. 

A pesquisa é realizada mensalmente pelo Ministério do 
Turismo, com mais de 2000 domicílios nas principais capitais 
brasileiras

O desempenho da industria paulista apresentou queda, 
segundo pesquisa da Federação e do Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp), a percepção do setor 
produtivo em relação ao mercado em maio foi de 41,7 pontos 
versus 46,3 pontos em abril. A variavel Vendas teve uma 
retração de 8,5 pontos, obtendo 40,5 pontos em maio frente 
a 49 pontos em abril.

Conforme o levantamento, a variavel Investimento caiu para 
46 pontos em maio, contra 50,6 pontos do mês anterior. Na 
variavel emprego a variação tambem foi negativa, com 43,5 
pontos em maio rente a 47,1 pontos em abril.

O grupo Expedia em parceria com a Airlines Reporting 
Corporation (ARC) e outras organizações, divulgou o 
Relatório “Travel Check-UP: Tendencias Aéreas 2015” que 
analisa um conjunto de dados de viagens aéreas globais e as 
tendências do mercado.
 
Umas das principais métricas utilizadas para avaliar o 
comportamento dos visitantes é o tempo de permanência, 
que normalmente são usadas em referência aos hotéis. 
Visto que o relatório apresenta dados sobre viagens aéreas, 
foi avaliado os números globais da ARC para junho, julho, 
agosto no período de 2012 a 2015 para analisar quais 
percepções poderiam ser recolhidas à partir da duração das 
viagens aéreas.
 
Dentre as regiões estudadas no relatório (América do 
Norte, Europa e Ásia-Pacífico) os voos domésticos norte-
americanos tiveram estadias mais curtas. Já as viagens com 
maiores períodos de permanência variam, em junho e julho 
foram as viagens da América do Norte para Ásia-Pacífico, e 
em agosto da Ásia-Pacífico para a Europa.
 
Uma das interpretações do relatório, mostra de que os 
turistas estão planejando viagens domésticas mais curtas 
em 2015. Por outro lado as estatísticas provam que o mundo 
esta se tornando um lugar mais global com os viajantes que 
escolhem passar mais tempo de férias longe de casa.

The Expedia group in partnership with the Airlines Reporting 
Corporation (ARC) and other organizations, released the 
report “Travel Check-UP: Air Trends 2015” which analyzes a 
set of global air travel data and market trends.
 
One of the key metrics used to evaluate the behavior of 
visitors is the dwell time, which are usually used in reference 
to hotels. As the report presents data on air travel, it was rated 
the overall ARC numbers for June, July, August in the period 
2012-2015 to consider what insights could be collected from 
the length of air travel.
 
Among the areas studied in the report (North America, 
Europe and Asia-Pacific) US domestic flights had shorter 
stays. Longer journeys with greater permanence periods vary 
in June and July were traveling from North America to Asia-
Pacific, and in August the Asia Pacific to Europe.
 
One of the report’s interpretations shows that tourists are 
planning shorter domestic trips in 2015. On the other hand 
statistics prove that the world is becoming a more global 
place with travelers who choose to spend more vacation 
time away from home.

The Consumer Research - Travel Intent, which measures the 
Brazilian Travel intention for the next six months, registered 
23.4% of the positive assinalações travel among respondents.

Where 74.1% pointed to choose domestic destinations. The 
Southeast had the largest increase, from 19.9%   in 2014 to 
27.9% this year.

The survey is conducted monthly by the Ministry of Tourism, 
with over 2000 households in major Brazilian cities

The performance of the Sao Paulo industry showed 
retraction, according to a survey of the Federation and the 
Central of São Paulo State Industries (FIESP and Ciesp), the 
perception of the productive sector relative to the market in 
May was 41.7 points versus 46.3 points in April. The variable 
sales had a decline of 8.5 points, gaining 40.5 points in May 
compared to 49 points in April.

According to the survey, the variable investment fell to 46 
points in May, from 50.6 points the previous month. The 
variable job change was also negative, with 43.5 points in 
May close to 47.1 points in April.

fonte: Expedia, 2014
source: Expedia, 2014

fonte: Ministério do Turismo e FIESP, 2015
source: Department of Tourism and FIESP, 2015

 

74,1%
Intenção de viagem dos brasileiros para destinos nacionais
Brazilian travel to domestic destinations Intent

 viagens domésticas        
mais curtas
Turistas estão planejando viagens domésticas mais curtas em 2015
Tourists are planning shorter domestic trips in 2015



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

De acordo com o levantamento mensal realizado pelo 
Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São 
Paulo, a taxa de ocupação nos hotéis paulistanos em 
maio de 2015 teve uma retração de 11,1% em relação ao 
mesmo mês de 2014. As diárias médias aumentaram 3% 
se utilizado o mesmo comparativo.

Os hostels tiveram taxa de ocupação de 48,34% e diária 
média  em R$51,16. Os dados representaram uma queda 
de 10,4% e 11%, respectivamente, se comparados os 
valores do mesmo mês de 2014.

A base de dados do Observatório de Turismo e Eventos 
é composta por registros internos, obtidos por meio de 
contato direto com os estabelecimentos. Os dados aqui 
apresentadas são resultado do desempenho de 13.178 
unidades habitacionais.

According to the monthly survey conducted by the 
Tourism Observatory and Events of the City of São Paulo, 
the occupancy rate in hotels São Paulo in May 2015 had 
a decrease of 11.1% compared to the same month of 
2014. The average daily increased 3% is used the same 
comparison.

The hostels were occupying 48.34% and average daily 
rate at R $ 51.16. The data represented a decrease of 
10.4% and 11%, respectively, compared the values of the 
same month in 2014.

The database of Tourism and Events Observatory consists 
of internal records, obtained through direct contact with 
the establishments. The data presented here are the 
result of the performance of 13 178 housing units.

* fonte: Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo, 2015
* source: Observatory for Tourism and Events of the City of São Paulo, 2015

HOTéIS - TAXA DE OCUPAÇãO E DIÁRIA MéDIA: MAIO 2014/2015
HOTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AvERAGE RATES: MAY 2014/2015

HOSTELS - TAXA DE OCUPAÇãO E DIÁRIA MéDIA: MAIO 2014/2015
HOSTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AvERAGE RATES: MAY 2014/2015

2014

2014

2015

2015

TAXA DE OCUPAÇÃO

TAXA DE OCUPAÇÃO

OCCUPANCY RATES

OCCUPANCY RATES

DIÁRIA MÉDIA

DIÁRIA MÉDIA

DAILY AVERAGE RATES

DAILY AVERAGE RATES

75%

53,98%

R$313,53

R$57,46

  

66,62% 48,34%
taxa de ocupação dos hotéis registrada em maio pela SPTuris taxa de ocupação dos hostels registrada em maio pela SPTuris

Hotel occupancy rates registered by SPTuris in may Hostel occupancy rates registered by SPTuris in may

66,62%

48,34%

R$322,93

R$51,16

Segundo o site de buscas de tarifas hoteleiras Trivago, 
que divulgou uma pesquisa onde aponta as tendências de 
viagem dos turistas brasileiros, São Paulo está em oitavo 
lugar entre os vinte e cinco destinos mais buscados para 
as férias de julho. O índice do site, ainda aponta que o 
valor da diária média  para a cidade no mês de junho está 
em R$ 395.

* fonte: Trivago, 2015
* source: Trivago, 2015

According to the website of hotel rates search Trivago, 
which released a survey which shows the travel trends 
of Brazilian tourists, São Paulo is in eighth place among 
the twenty-five most searched destinations for the 
July holidays. The index of the site, also shows that the 
average daily value to the city in June is $ 395.



IMPOSTOS SObRE SERVIÇOS EM TURISMO
TAXES OvER TOURISM SERvICES

According to information obtained from the Municipal 
Bureau of Finance, the amount collected in Service Tax 
on Group 13 (Tourism and related activities) in may 2015 
represented an amount of R $ 22 million, a 1,5% decrease 
over the same period 2014.

Tax collection in tourism accounted for 2.4% of total 
revenues in the municipality ISS in may 2015.

Conforme informações obtidas junto à Secretaria 
Municipal de Finanças, o valor arrecadado em Imposto 
Sobre Serviços no Grupo 13 (Turismo e atividades 
correlatas) em maio de 2015 representou um montante 
de R$22 milhões, uma redução de  1,5% com relação ao 
mesmo período de 2014.

A arrecadação de impostos com turismo representou 
2,4% do total de ISS no município em maio de 2015.

2014

CIDADE/ CITY

2015

TURISMO /TOURISM

vARIAçãO

REPRESENTATIvIDADE/ REPRESENTATIVITY

MAIO/ MAY 22.619.965 22.282.158 -1,5%

MAIO/ MAY 921.860.204 22.282.158 2,4%

IMPOSTOS SObRE SERVIÇOS - TURISMO - MAIO 2014/2015 (R$)
TAXES ON TOURISM SERvICES - MAY 2014/2015 (BRL)

IMPOSTOS SObRE SERVIÇOS DA CIDADE DE SãO PAULO (R$) - MAIO/2015
TAXES ON SERvICES (BRL) - MAY/2015

  

-1,5% R$ 22 milhões
redução do ISS do Turismo: maio 2014/2015 arrecadação do ISS do Turismo: maio 2015
-1,5%: decrease on Tax on Tourism Services, may 2014/2015 22 BRL milions: collection of Tourism ISS, may 2015 

  / VARIATION

* fonte: Secretaria Municipal de Finanças, 2015
* source: Municipal Secretary of Finance, 2015

bARES E RESTAURANTES
BARS AND RESTAURANTS

O negócio de alimentação fora do lar foi um dos principais 
beneficiados pelo boom do consumo nos últimos anos. 
Saltou de um faturamento de R$ 38,6 bilhões em 2005, para 
algo em torno de R$ 140 bilhões em 2014, de acordo com 
a ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentação).

Hoje, segundo o IBGE, um terço das refeições é feita fora 
de casa, e a tendência é que atingirá 40% da renda familiar 
até 2025.

De acordo com um levantamento da Abrasel-SP (Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes – seccional São Paulo), 
2015 vem acompanhando o cenário recessivo atual, o 
segmento de bares e restaurantes registrou uma queda de 
10% no faturamento entre janeiro e abril deste ano. 

The power business outside the home was one of the 
main beneficiaries of the boom in consumption in recent 
years. Jumped from a R $ 38.6 billion in revenues in 2005 
to somewhere around R $ 140 billion in 2014, according to 
ABIA (Brazilian Association of Food Industries).

Today, according to IBGE, a third of meals are made outside 
the home, and the trend is that reach 40% of household 
income by 2025.

According to a survey of Abrasel-SP (Brazilian Association 
of Bars and Restaurants - sectional São Paulo), 2015 
has followed the current recessionary environment, the 
segment of bars and restaurants recorded a 10% drop in 
sales between January and april this year .

*fonte: Abrasel, 2015
*source: Abrasel, 2015



TRANSPORTES
TRANSPORTATION

According to the Brazilian Association of Airline (Abear), 
represented by the four major domestic airline companies 
(Avianca, Azul, Gol and Tam), the demand for domestic 
flights grew by 3.09% in April, compared to the same month 
of the year past. The seat supply rose by 1.31% in the same 
comparison basis. Therefore, the average occupancy 
rate of aircraft stood at 80.94%, up 1.4 percentage points 
compared to the same period 2014.

The president of ABEAR, Eduardo Sanovicz states that 
‘the demand growth curve is stable throughout the year’. 

The volume of passengers carried forward 6.39%, 
equivalent to eight million passengers, compared to April 
2014.

The main driver of demand is the growth of GDP, but there 
is a significant price reduction year on year from 20% in 
April. It was this combination that led to the statement of 
income, according to the technical consultant of ABEAR, 
Mauricio Emboaba.

Viracopos International Airport in Campinas (SP) received 
4,382,058 passengers during the first five months of this 
year. This amount represents an increase of 8.5% over 
the same period last year. Only the month of May has 
presented about 828 000 users transported in total, 
which shows growth of 2.24% compared to 2014.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas 
(Abear), representada pelas quatro principais cias aéreas 
nacionais (Avianca, Azul, Gol e Tam), a demanda por 
voos domésticos registrou crescimento de 3,09% em 
abril, em relação ao mesmo mês do ano passado. A 
oferta de assentos teve alta de 1,31% na mesma base de 
comparação. Diante disso, a taxa média de ocupação 
dos aviões ficou em 80,94%, um aumento de 1,4 ponto 
percentual comparado ao mesmo período de 2014.

O presidente da ABEAR, Eduardo Sanovicz afirma que “a curva 
de crescimento da demanda está estável ao longo do ano”. 

O volume de passageiros transportados avançou 6,39%, 
o equivalente a oito milhões de passageiros, comparado 
a abril de 2014.

O principal condutor da demanda é o crescimento do PIB, 
mas há uma redução significativa de preços na comparação 
anual de 20% no mês de abril. Foi essa combinação que 
propiciou os resultado do período, segundo o consultor 
técnico da ABEAR, Mauricio Emboaba.

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas 
(SP), recebeu 4.382.058 passageiros durante os primeiros 
cinco meses deste ano. Esse montante representa 
aumento de 8,5% em relação ao mesmo período do ano 
passado. Apenas o mês de maio já apresentou cerca de 
828 mil usuários transportados no total, o que mostra 
crescimento de 2,24% em relação a 2014.

AEROPORTOS
AIRPORTS

* fonte: ABEAR, Infraero, GRU Airport , viracopos Aeroportos Brasil e Ministério do Turismo, 2015
* source: ABEAR, Infraero, GRU Airport, Viracopos Aeroportos Brasil and Department of Tourism, 2015

MOVIMENTO NOS AEROPORTOS - MAIO 2014/2015
AIRPORTS MOvEMENT - MAY 2014/2015

2014 2015 VARIAÇÃO/ VARIATION

Passageiros - TOTAL/ passengers - total 5.441.241 5.554.941 +2,1%

Aeronaves - TOTAL/ airplanes - total 52.354 51.515 -1,6%

GUARULHOS

CONGONHAS

VIRACOPOS

3 AEROPORTOS

/ GUARULHOS AIRPORT

/ CONGONHAS AIRPORT

/ VIRACOPOS AIRPORT

3 AIRPORTS

Passageiros - TOTAL/ passengers - total* 3.170.000 3.076.000 -3,0%

Aeronaves - TOTAL/ airplanes - total* 24.579 23.432 -4,7%

Passageiros - TOTAL/ passengers - total 1.492.849 1.631.013 +9,2%

Aeronaves - TOTAL/ airplanes - total 17.271 17.779 +2,9%

Passageiros - TOTAL/ passengers - total 778.392 847.928 +8,9%

Aeronaves - TOTAL/ airplanes - total 10.504 10.304 -1,9%



TRANSPORTES
TRANSPORTATION

In May, Tiete’s bus passenger terminal landings presented a 
negative variation (1.6%) while in the bus terminals in Barra 
Funda and Jabaquara the variation was positive (2.3% for 
both), compared to the same period 2014.

The bus arrivals had a downturn in the Tiete terminals (2.8%) 
and Barra Funda (3.3%) on the other side the road terminal 
of the Jabaquara obtained an increase in the number of 
bus arrivals (2.3%).

No mês de maio, os desembarques de passageiros do 
terminal rodoviários do Tietê apresentara uma variação 
negativa (1,6%)enquanto nos terminais rodoviarios da 
Barra Funda e Jabaquara a variação foi positiva (2,3% para 
ambos), quando comparados ao mesmo período de 2014. 

As chegadas de ônibus tiveram uma retração nos  terminais 
do Tietê (2,8%) e Barra Funda (3,3%), por outro lado o  
terminal rodoviario do Jabaquara obteve um aumento no 
número de chegadas de onibus (2,3%).

TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS

*fonte: SOCICAM, 2015
* source: SOCICAM, 2015

MAIO
MAy

TIETÊ Variação  
variation

BARRA FUNDA Variação  
variation

JABAQUARA Variação  
variation2014 2015 2014 2015 2014 2015

38.562 37.486 -2,8% 14.700 14.220 -3,3% 5.772 5.903 +2,3%

MAIO
MAy

TIETÊ Variação  
variation

BARRA FUNDA Variação  
variation

JABAQUARA Variação  
variation2014 2015 2014 2015 2014 2015

875.151 861.150 -1,6% 314.103 321.322 +2,3% 115.440 118.060 +2,3%

CHEGADAS DE ôNIbUS / BUS ARRIVALS

PASSAGEIROS DESEMbARCADOS / PASSENGER ARRIVALS

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - MAIO 2014/2015 
BUS TERMINALS MOvEMENT - MAY 2014/2015

EVENTOS
EvENT INDUSTRY

The Abrafesta (Brazilian Association of Social Events) 
released an industry study conducted by Data Popular 
titled “The Social Market Events: indicators of supply and 
demand”, which points out that in 2014 the Brazilian spent 
R $ 16.8 billion with parties and ceremonies (weddings, 
graduations, birthdays, debutante celebrations and 
corporate events) the amount is 6.3% higher than 2013.
 
Half of cats with parties and ceremonies resulted in the 
Southeast of the country, with $ 8.6 million. With more 
income and greater access to services the Southeast 
and South have the highest formal marriage rate, only 
the events related to marriages beyond the mark of one 

A Abrafesta (Associação Brasileira de Eventos Sociais) 
divulgou um estudo do setor conduzido pelo Data Popular 
intitulada “O Mercado de Eventos Sociais: indicadores 
sobre a oferta e demanda”, onde aponta que em 2014 o 
brasileiro gastou R$16,8 bilhões com festas e cerimônias 
(casamentos, formaturas, aniversários, celebrações de 
debutantes e eventos corporativos) a quantia é 6,3% 
superior ao valor de 2013.
 
Metade dos gatos com festas e cerimônias foi decorrente 
da região Sudeste do pais, com R$8,6 milhões. Com mais 
renda e maior acesso a serviços as regiões Sudeste e 
Sul têm a maior taxa de casamento formal, somente os 
eventos ligados a casamentos ultrapassam a marcam de 
1 milhão por ano. 

* fonte: ABEOC, 2015
* source: ABEOC, 2015



CENTRAIS DE INFORMAÇãO TURÍSTICA
TOURIST INFORMATION CENTERS

The Tourist Information Centers (CIT) had a negative 
variation of 42.8% in total of visits during the month 
of April, compared to the same period last year. The 
number of visits to the local population fell 70.9%, and 
the assistance to foreign tourists fell by 9.4%.

The types of information most requested by tourists and 
locals who sought advice on the city in CITs were related 
to transport (21.8%), attractive location (18.2%) Art and 
culture (17.3%) and services (14%). Tourists present in 
greater numbers in CITs were Argentines, São Paulo 
State and from Campinas.

As Centrais de Informação Turística (CIT) tiveram uma 
variação negativa de 32,52% no total de atendimentos 
realizados durante o mês de maio, em comparação 
com o mesmo período do ano anterior. O número 
de atendimentos à população local caiu 61%, e o 
atendimento a turistas estrangeiros apresentou um 
aumento de 4,72%. 

Os tipos de informação mais solicitadas pelos turistas e 
moradores que buscaram dicas sobre a cidade nas CITs 
foram referentes a transporte (22,2%), localização de 
atrativos (18,5%) arte e cultura (17%) e serviços (13,9%). 
Os turistas presentes em maior números nas CITs foram 
argentinos, paulistas e campineiros.

* fonte: Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo, 2015
* source: Observatory for Tourism and Events of the City of São Paulo, 2015

ATENDIMENTOS REALIZADOS - COMPARATIVO 2014/2015
PEOPLE ASSISTED - COMPARISION 2014/ 2015

MAIN ORIGIN OF TOURISTS ASSISTED ON TOURISTS INFORMATION CENTERS - ACCUMULATED 2015

TYPES OF INFORMATION ASkED BY TOURISTS - ACCUMULATED 2015

2015
VARIAÇÃO/
VARIATION

Turistas Estrangeiros/
Foreign tourists 1844 1931 +4,72%

Turistas Domésticos/
Domestic tourists 1664 1585 -4,75%

População de São Paulo/
São Paulo residents 4918 1917 -61,0%

TOTAL DE ATENDIMENTOS/
TOTAL ASSISTANCES 8426 5433 -35,52%

PRINCIPAIS EMISSORES DE TURISTAS EM bUSCA DE INFORMAÇÕES NAS CENTRAIS - ACUMULADO 2015

TIPOS DE INFORMAÇÕES PRESTADAS - ACUMULADO 2015

INTERNACIONAIS
INTERNATIONAL

bRASILEIROS
BRAZILIAN

PAULISTAS
RESIDENTS ON SÃO PAULO STATE

1 Argentina São Paulo (SP) Campinas

2 Chile Rio de Janeiro (RJ) Ribeirão Preto

3 França Minas Gerais (MG) São José dos Campos

4 Alemanha Rio Grande do Sul (RS) Guarulhos

5 Colômbia Paraná (PR) São Bernardo do Campo
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MÍDIAS SOCIAIS - TURISMO EM SãO PAULO
SOCIAL MEDIA - TOURISM IN SÃO PAULO

Segundo levantamento de postagens de turistas 
realizadas nas redes sociais durante abril, os principais 
assuntos citados foram os cartões postais paulistanos 
(36,19%), gastronomia (29,07%) e arte urbana (16,11%). 
Conforme meses anteriores, gastronomia manteve-
se em segundo lugar, com um crescimento de mais 2 
pontos percentuais em relação ao mês de maio.

O Mercado Municipal também subiu na lista dos atrativos 
mais citados, ficando em terceiro lugar acima do MASP.

According to a collection of tourists posts made on 
social networks during April, the main issues cited were 
the São Paulo postcards (37.02%), food (29.87%) and 
urban art (16.02%). Unlike previous months, urban art 
had a drop in entries by more than 10 percentage points, 
giving second place to gastronomy.

MASP also rose on the list of the most cited attractive, 
ranking third above the Municipal Market.

PRINCIPAL MÍDIA SOCIAL UTILIZADA
MOST USED SOCIAL MEDIA NETWORK

PRINCIPAIS ASSUNTOS
MAIN SUBJECTS

  

96,59% 36,19%
mensagens positivas/neutras sobre a cidade nas redes sociais do total de postagens citam cartões postais da cidade

positive/neutral posts about the city in social media of total posts comment about city’s postcards

OUTRAS MÍDIAS: 0,1% 

OTHER SOCIAL MEDIA: 0,1%

23,19%

36,13%

0,61%

40,07%

36,19%

29,07%

16,11%

14,98%

3,65%

CARTÕES POSTAIS 

CITY’S POSTCARDS

GASTRONOMIA

GASTRONOMY

ARTE URBANA

URBAN ART

COTIDIANO

EVERYDAY POSTS

OUTROS

OTHER

AVALIAÇãO DAS MENSAGENS
MESSAGE EvALUATION

ATRATIVOS MAIS CITADOS
MOST MENTIONED ATTRACTIONS

POSITIVAS

POSITIVE 

NEUTRAS

NEUTRAL

NEGATIVAS

NEGATIVE 3,41%

36,32%

60,27%

AVENIDA PAULISTA PAULISTA AvENUE

PARQUE DO IbIRAPUERA IBIRAPUERA PARK

MERCADO MUNICIPAL

MASP SÃO PAULO MUSEUM OF ART

RUA 25 DE MARÇO 25 DE MARÇO STREET

MUSEU DO FUTEbOL

* fonte: Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo, 2015
* source: Observatory for Tourism and Events of the City of São Paulo, 2015



CONSIDERAÇÕES FINAIS
FINAL CONSIDERATION

As previsões do grupo Expedia e da ARC sobre 
o crescimento de viagens domésticas  de curta 
duração no ano de 2015 são semelhantes às 
tendências apontadas pelo Observatório ainda 
no início de 2015. A cidade de São Paulo já possui 
movimento expressivo de turistas de curta distância, 
vindos especialmente do próprio estado e de 
estados limítrofes como Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Paraná. Incluindo o Estado de São Paulo, estas 
localidades representam aproximadamente 70% do 
movimento anual de turistas para São Paulo.

Os dados da pesquisa de intenção de viagem do 
consumidor (Ministério do Turismo) reforçam o 
interesse do brasileiro por viagens domésticas e 
esta movimentação já reflete-se no movimento do 
aeroporto de Guarulhos - com queda na oferta de 
voos e movimento de passageiros internacionais - e 
nos aeroportos de Viarcopos e Congonhas - com 
aumento no número de passageiros domésticos.

A ocupação nos meios de hospedagem mantém o 
desempenho estável desde o início do ano, porém 
com queda em comparação ao mesmo período de 
2014. O calendário de eventos da capital paulista 
está contribuindo para a manutenção das taxas de 
ocupação hoteleira acima do break-even*. Pesquisas 
do Observatório realizadas em eventos como feiras 
e conveções indicam que 63% dos participantes 
não-residentes hospedam-se em hotéis durante a 
permanência em São Paulo. Já os hostels passam por 
um ajuste de mercado, com aberturas e fechamentos 
de unidades ocorrendo desde janeiro de 2015. Este 
ajuste faz com que as taxas de ocupação tenham 
uma oscilação não compatível com a série histórica 
dos últimos 3 anos.

Com o intuito de identificar com mais qualidade 
os hábitos de consumo dos turistas na cidade de 
São Paulo, o Observatório está realizando diversas 
pesquisas importantes. Uma delas é a Pesquisa de 
Demanda Turística, que abordará cerca de 6000 
turistas nas rodovias que cruzam a capital paulista, 
além dos terminais rodoviários e dos aeroportos de 
Congonhas, Guarulhos e Viracopos, com o intuito 
de traçar o perfil completo de nossos visitantes por 
qualquer meio de transporte que tenham utilizado 
para chegar na cidade.

* Break-even: ponto de equilíbrio nos negócios, onde não há perda nem 

ganho, nem lucro nem prejuízo.

Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo

Forecasts Expedia group and ARC on the domestic 
short trips growth in 2015 are similar to trends 
shown by the Observatory still early in 2015. The city 
of São Paulo already has expressive movement of 
short-distance tourists coming especially the own 
state and neighboring states like Rio de Janeiro, 
Minas Gerais and Paraná. Including the State of São 
Paulo, these areas account for about 70% of the 
annual movement of tourists to São Paulo.

The data consumer travel intentions survey 
(Ministry of Tourism) reinforce the Brazilian interest 
in domestic travel and this movement already 
reflected in the movement from Guarulhos 
airport - with decrease in flights and movement 
of international passengers - and the airports of 
Congonhas Viarcopos and - an increase in the 
number of domestic passengers.

The occupation in the lodging facilities maintained 
stable performance since the beginning of the year, 
but a drop compared to the same period of 2014. The 
schedule of events in the capital city is contributing 
to the maintenance of hotel occupancy rates above 
the break-even * . Observatory research in events 
such as fairs and conveções indicate that 63% of 
non-resident participants staying in hotels during 
their stay in Sao Paulo. Already hostels undergo a 
market adjustment, with openings and closings 
units occurring since January 2015. This adjustment 
causes occupancy rates have a non compatible 
oscillation in the time series of the last three years.

In order to identify more with the quality of tourist 
consumption habits in the city of São Paulo, the 
Centre is carrying out a number of important 
research. One is the search for Tourism Demand, 
which will address about 6,000 tourists on highways 
crossing the state capital, in addition to bus 
terminals and airports of Congonhas, Guarulhos 
and Viracopos, in order to draw full access to our 
visitors as Any extra means of Transport who have 
used to get around town.

* Break-even: business equilibrium point where there is no loss or gain, 

no profit or loss.

Observatory for Tourism and Events of the City of São Paulo
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