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O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São 
Paulo, núcleo de estudos e pesquisas da SPTuris, analisa 
neste relatório o fechamento do primeiro trismestre 
do ano no mercado turístico paulistano e segue com o 
levantamento das perspectivas para os próximos meses, 
além do desempenho mensal de março de 2015. 

Principal evento estudado no mês referência, o Festival 
Lollapalooza 2015, realizado em 28 e 29 de março no 
Autódromo de Interlagos, atraiu muitos turistas nacionais 
e trouxe resultados positivos para a Cidade de São Paulo.

Os resultados completos da pesquisa podem ser 
encontrados em observatoriodoturismo.com.br.

The Tourism and Events Observatory of the City of São Paulo, 
studies and research department of SPTuris, analyzes in this 
report the end of the first trismestre the year in São Paulo 
tourist market and continues to survey the prospects for the 
coming months, in addition to the monthly performance of 
March 2015.

Main event studied in the reference month, the Lollapalooza 
Festival 2015, held on 28 and 29 March at the Interlagos 
Circuit, attracted many national tourists and brought 
positive results for the city of São Paulo.

The complete search results can be found in 
observatoriodoturismo.com.br.

 

 

 

R$ 19.727.771
valor de arrecadação em março/2015

R$ 320

R$ 54

5.221.530

66,10%

51,43%

1.302.482

diária média praticada nos hotéis

diária média praticada nos hostels

66,10%: hotel occupancy

51,43%: hostel occupancy

320 BRL: hotel average daily rate

19,7 million BRL: tax collecting on march/2015

54 BRL: hostel average daily rate

passengers on Tietê, Barra Funda and Jabaquara bus terminals

passengers on airports
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3,3%

7,7%

8,2%

6,2%

COMPARISION: MARCH 2014/2015

6.351

1.765
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

3,2%

7,6%

3,9%

44,9%

1,4%



DESTAQUES DO TURISMO/ 1º TRIMESTRE 2015
TOURISM HIGHLIGHTS/ 1st QUARTER 2015

bRASIL E SãO PAULO
BRAZIL AND SÃO PAULO

MUNDO
WORLD

O turismo movimentou R$ 492 bilhões no Brasil em 2014, 
entre atividades diretas, indiretas e induzidas, de acordo 
com dados divulgados pelo Conselho Mundial de Viagens e 
Turismo (WTTC). O montante representa 9,6% do PIB nacional 
e leva em conta os investimentos de R$ 59,6 bilhões no setor. 
Se considerada apenas a contribuição direta, a participação 
do turismo no PIB brasileiro é de 3,5% (R$ 182 bilhões). O 
Brasil está em nono lugar entre as economias do turismo no 
mundo e o setor respondeu por 8,8 milhões de empregos 
diretos e indiretos, ou 8,8% do total de postos no país. A 
estimativa é que sejam nove milhões de empregos em 2015.

Levantamento da BSH International, consultoria pioneira 
em investimentos hoteleiros no Brasil, mostra que a 
previsão de investimentos do setor para 2015 é de R$ 
2,3 bilhões. A expectativa é que sejam abertos 54 novos 
hotéis, adicionando 8,9 mil unidades habitacionais (UHs). 
As inaugurações devem gerar 5,2 mil empregos. Já estudo 
elaborado pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil 
(FOHB) aponta que o setor planeja investir R$ 12,8 bilhões 
até 2020, somando 630 novos empreendimentos, um 
crescimento de 65%. Já o número de UHs passará de 94 mil 
para 164 mil, uma alta de 75% na oferta atual.

Segundo levantamento da agência de viagens online ViajaNet 
a busca por passagens aéreas cresceu mais de 40% no início 
de 2015 e os destinos nacionais, em especial São Paulo, têm 
sido os mais procurados. A agência credita este aumento às 
diversas promoções oferecidas pelas cias aéreas.

Segundo dados divulgados pelo Conselho Mundial de 
Viagens e Turismo (WTTC), o turismo movimentou US$ 7,6 
trilhões no mundo no ano passado, o que representa 10% 
de toda a riqueza gerada no período. Além disso, o setor é 
responsável por 277 milhões de empregos, ou um a cada 11 
na economia global.

As projeções do WTTC para 2015 são cautelosas. O informe 
anual aponta que o setor de turismo vai crescer a nível 
mundial, com destaque para os Estados Unidos e China. 
Por outro lado, a América Latina e a Europa terão resultados 
mais modestos.

No fim de 2015, o setor de viagens e turismo terá aportado 
à economia mundial US$7,8 trilhões, mantendo o patamar 
de representatividade de 10% do PIB global, já calculando 
todos os impostos diretos, indiretos e induzidos.

Os prognósticos a longo prazo mostram um contínuo 
crescimento anual de 3,8% nos próximos dez anos. As 
projeções são alentadoras e mostram melhor desempenho 
do setor de viagens frente a maioria dos demais segmentos 
da economia.

According to figures released by the World Travel and 
Tourism Council (WTTC), the tourism moved $ 7.6 trillion 
worldwide last year, representing 10% of all the wealth 
generated in the period. In addition, the sector is responsible 
for 277 million jobs, or one every 11 in the global economy.

The WTTC projections for 2015 are cautious. The annual 
report shows that the tourism sector will grow worldwide, 
especially the United States and China. On the other hand, 
Latin America and Europe will have more modest results.

At the end of 2015, the travel and tourism sector have 
contributed to the world economy $ 7.8 trillion, keeping 
the 10% level of representation of global GDP, already 
calculating all direct, indirect and induced tax.

Long-term forecasts show the continuous annual growth 
of 3.8% over the next ten years. Projections are encouraging 
and show better performance of front travel industry most 
other segments of the economy.

Tourism generated BRL492 billion in Brazil in 2014, between 
direct, indirect and induced activities, according to data 
released by the World Travel and Tourism Council (WTTC). 
The amount represents 9.6% of national GDP and takes into 
account the investments of BRL59.6 billion in the sector. 
Considering only the direct contribution, the share of 
tourism in the Brazilian GDP is 3.5% (BRL182 billion). Brazil 
is in ninth place among the tourism economies in the world 
and the sector accounted for 8.8 million direct and indirect 
jobs, or 8.8% of total stations in the country. It is estimated 
that there are nine million jobs in 2015.

Survey of BSH International, a pioneer consultancy in hotel 
investments in Brazil, shows that the forecast of industry 
investment for 2015 is US$2.3 billion. Is expected to open 
54 new hotels, adding 8,900 housing units (IUs). The 
openings should generate 5200 jobs. Have study by the 
Operators Forum Hoteliers Brazil (FOHB) points out that 
the sector plans to invest US$12.8 billion by 2020, adding 
630 new projects, an increase of 65%. The number of IUs 
will increase from 94,000 to 164,000, an increase of 75% in 
the current offer.

According to research from online travel agency ViajaNet 
the search for airline tickets has grown over 40% in early 
2015 and national destinations, especially São Paulo, have 
been the most popular. The agency credits this increase to 
the various deals offered by airline companies.

fonte: WTTC, 2015
source: WTTC, 2015

Fonte: WTTC, Ministério do Turismo e ViajaNet, 2015
source: WTTC, Department of Tourism and ViajaNet, 2015

 

9,6%
representatividade do turismo no PIB brasileiro
representation of tourism in brasilian GDP

 

1 a cada 11
empregos gerados pelo turismo comparado a economia global
jobs generated by tourism compared to global economy



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 
março de 2015 teve um aumento de 3,3% em relação ao 
mesmo mês de 2014. As diárias médias cairam 1,4% se 
utilizado o mesmo comparativo.

Os hostels tiveram taxa de ocupação de 51,43% e diária 
média  em R$54,25. Os dados representaram um aumento 
de 7,6% e 6,2%, respectivamente, se comparados os 
valores do mesmo mês de 2014.

According to the monthly survey conducted by the 
Observatory, the occupancy rate of hotels in São Paulo 
in March 2015 increased by 3.3% compared to the same 
month of 2014. The average daily fell 1.4% is used the 
same comparison.

The hostels were occupying 51.43% and average daily 
rate at BRL54.25. The data represented an increase of 
7.6% and 6.2%, respectively, compared the values of the 
same month in 2014.

* 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: MARÇO 2014/2015
HOTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES: MARCH 2014/2015

HOSTELS - TAXA DE OCUPAÇãO E DIÁRIA MéDIA: MARÇO 2014/2015
HOSTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES: MARCH 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

63,96%

47,79%

R$ 324,99

R$ 51

  

66,10% 51,43%
taxa de ocupação dos hotéis registrada em março pela SPTuris taxa de ocupação dos hostels registrada em março pela SPTuris
Hotel occupancy rates registered by SPTuris in march Hostel occupancy rates registered by SPTuris in march

66,10%

51,43%

R$ 320,48

R$ 54

TAXA DE OCUPAÇãO E DIÁRIA MéDIA: 1° TRIMESTRE 2014/2015
OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES: 1ST TRIMESTER 2014/2015

2014 2015

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

59,23%
56,38%

HOTEIS HOSTELS

R$ 314,72
R$ 311,95

50,98%
47,28%

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

R$ 49

R$ 55



IMPOSTOS SObRE SERVIÇOS EM TURISMO
TAXES OVER TOURISM SERVICES

According to information obtained from the City 
Department of Finance, the amount collected in Service 
Tax on Group 13 (Tourism and related activities) in March 
2015 represented an amount of R $ 19.7 million, a 8.2% 
decrease in relation to same period 2014.

Tax collection with tourism represented 2.4% of total 
revenues in the municipality ISS in March 2015.

Having regard the first quarter (Jan-Mar), the total raised 
by the ISS - Group 13 in 2015 was 6.2% higher than the 
total of the same months of 2014.

Conforme informações obtidas junto à Secretaria 
Municipal de Finanças, o valor arrecadado em Imposto 
Sobre Serviços no Grupo 13 (Turismo e atividades 
correlatas) em março de 2015 representou um montante 
de R$19,7 milhões, um decréscimo de 8,2% com relação 
ao mesmo período de 2014.

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

Considerando o primeiro trismestre (jan-mar), o total 
arrecadado pelo ISS - Grupo 13 em 2015 foi 6,2% superior 
ao total dos mesmos meses de 2014. 

2014

CIDADE/ CITY

2015

TURISMO /TOURISM

vARIAçãO

REPRESENTATIvIDADE/ REPRESENTATIVITY

MARÇO/ MARCH 21.491.271 19.727.771 -8,2%

MARÇO/ MARCH 2015 832.552.635 19.727.771 2,4%

IMPOSTOS SObRE SERVIÇOS - TURISMO - MARÇO 2014/2015 (R$)
TAXES ON TOURISM SERVICES - MARCH 2014/2015 (BRL)

IMPOSTOS SObRE SERVIÇOS DA CIDADE DE SãO PAULO (R$) - MARÇO/2015
TAXES ON SERVICES (BRL) - MARCH/2015

  

-8,2% R$ 19,7 milhões
decrescimento do ISS do Turismo: março 2014/2015 arrecadação do ISS do Turismo: março 2015

-8,2%: decrease on Tax on Tourism Services, march 2014/2015 19,7 BRL milions: collection of Tourism ISS, march 2015 

  / VARIATION

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

IMPOSTOS SObRE SERVIÇOS - TURISMO - 1° TRIMESTRE 2014/2015 (R$)
TAXES ON TOURISM SERVICES - 1ST TRIMESTER 2014/2015 (BRL)

2014 2015 vARIAçãO

1º TRIMESTRE/  1ST QUARTER 61.199.305 65.029.045 +6,2%

  / VARIATION



TRANSPORTES
TRANSPORTATION

According to the Brazilian Association of Airline 
(Abear), represented by the four major domestic airline 
companies (Avianca, Azul, Gol and Tam), February / 2015 
increased by 5.9% in total passengers carried (7.6 million) 
over the same period of 2014. The offer was expanded 
(4.8%) to meet the increase in demand (4.1%). With the 
balanced expansion, the load factor of the flights was 
80.1%, registering an excellent index for the month of 
February.
 
Airports shown, as is already trend in recent months, 
growth in passenger traffic compared to the same 
month of 2014, on the other hand the number of aircraft 
at airports fell slightly. More details in the table below.

The novelty is the four awards obtained by Congonhas 
Airport prize Airports + Brazil in 2015, organized by the 
Civil Aviation Secretariat (SAC): Check-in more efficient, 
X-ray more efficient, more comfortable and more 
friendly Airport Airport. The ceremony of trophies to the 
winners took place on 8 April in Brasilia.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas 
(Abear), representada pelas quatro principais cias aéreas 
nacionais (Avianca, Azul, Gol e Tam), fevereiro/2015 
apresentou aumento de 5,9% no total de passageiros 
transportados (7,6 milhões) com relação ao mesmo 
período de 2014. A oferta foi ampliada (4,8%) para 
atender o aumento da demanda (4,1%). Com a expansão 
equilibrada, o fator de aproveitamento dos voos foi de 
80,1%, registrando um índice excelente para o mês de 
fevereiro.
 
Os aeroportos mostraram, como já é tendência 
nos últimos meses, crescimento no movimento de 
passageiros com relação ao mesmo mês de 2014, por 
outro lado o numero de aeronaves nos aeroportos teve 
uma pequena queda. Mais detalhes na tabela abaixo.

A novidade fica por conta dos quatro prêmios obtidos 
pelo Aeroporto de Congonhas em premiação Aeroportos 
+ Brasil 2015, organizada pela Secretaria de Aviação Civil 
(SAC): Check-In mais eficiente, Raio-X mais eficiente, 
Aeroporto mais confortável e Aeroporto mais cordial. 
A cerimônia de entrega dos troféus aos vencedores 
ocorreu em 8 de abril, em Brasília.

AEROPORTOS
AIRPORTS

*fonte: ABEAR, Infraero, GRU Airport  e Viracopos Aeroportos Brasil, 2015
*source: ABEAR, Infraero, GRU Airport and Viracopos Aeroportos Brasil, 2015

MOVIMENTO NOS AEROPORTOS - fEVEREIRO 2014/2015
AIRPORTS MOVEMENT - FEBRUARY 2014/ 2015

2014 2015 VARIAÇÃO/ VARIATION

Passageiros - TOTAL/ passengers - total 5.058.807 5.221.530 +3,2%

Aeronaves - TOTAL/ airplanes - total 49.695 49.443 -0,5%

GUARULHOS

CONGONHAS

VIRACOPOS

3 AEROPORTOS

/ GUARULHOS AIRPORT

/ CONGONHAS AIRPORT

/ VIRACOPOS AIRPORT

3 AIRPORTS

Passageiros - TOTAL/ passengers - total* 2.955.000 2.995.000 +1,3%

Aeronaves - TOTAL/ airplanes - total* 23.019 23.027 -

Passageiros - TOTAL/ passengers - total 1.320.004 1.387.293 +5,1%

Aeronaves - TOTAL/ airplanes - total 16.482 15.914 -3,4%

Passageiros - TOTAL/ passengers - total  783.803 839.237 +7,1%

Aeronaves - TOTAL/ airplanes - total  10.194 10.502 +3%



TRANSPORTES
TRANSPORTATION

In March, passenger landings of the three bus terminals 
serving the city of São Paulo (Tietê, Barra Funda and 
Jabaquara) fell by 9.9%, 2% and 6.7% respectively, 
compared to the same period 2014.

The bus arrivals also were down for the three terminals, 
Tietê (-6%), Barra Funda (-5.7%) and Jabaquara (-6.7%).

In the quarter (Jan-Mar / 2015), however, the change 
was positive (1.6%) over the same period 2014.

No mês de março, os desembarques de passageiros dos 
três terminais rodoviários que atendem a cidade de São 
Paulo (Tietê , Barra Funda e Jabaquara) apresentaram 
uma redução de 9,9%, 2% e 6,7% respectivamente, se 
comparados ao mesmo período de 2014. 

As chegadas de ônibus também tiveram variação negativa 
para os três terminais, Tietê (-6%), Barra Funda (-5,7%) e 
Jabaquara (-6,7%).

No trimestre (jan-mar/2015), porém, a variação foi positiva 
(1,6%) com relação ao mesmo período de 2014. 

TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS

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

MARÇO
MARCH

TIETÊ Variação  
variation

BARRA FUNDA Variação  
variation

JABAQUARA Variação  
variation2014 2015 2014 2015 2014 2015

36.967 37.706 -6% 14.974 14.121 -5,7% 6.554 6.120 -6,7%

MARÇO
MARCH

TIETÊ Variação  
variation

BARRA FUNDA Variação  
variation

JABAQUARA Variação  
variation2014 2015 2014 2015 2014 2015

950.080 855.705 -9,9% 331.252 324.737 -2% 131.080 122.400 -6,7%

CHEGADAS DE ôNIbUS /BUS ARRIVALS

PASSAGEIROS DESEMbARCADOS / PASSENGER ARRIVALS

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - MARÇO  2015 
BUS TERMINALS MOVEMENT - MARCH 2015

1º TRIMESTRE
1ST TRIMESTER

TIETÊ Variação  
variation

BARRA FUNDA Variação  
variation

JABAQUARA Variação  
variation2014 2015 2014 2015 2014 2015

121.643 120.400 -1% 44.777 43.849 -2,1% 19.215 20.552 +6,9%

1º TRIMESTRE
1ST TRIMESTER

TIETÊ Variação  
variation

BARRA FUNDA Variação  
variation

JABAQUARA Variação  
variation2014 2015 2014 2015 2014 2015

2.987.644 2.955.155 -1,1% 1.000.621 1.076.703 +7,6% 384.300 411.040 +6,9%

CHEGADAS DE ôNIbUS / BUS ARRIVALS

PASSAGEIROS DESEMbARCADOS / PASSENGER ARRIVALS

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - 1° TRIMESTRE  2015 
BUS TERMINALS MOVEMENT - 1ST TRIMESTER 2015



CENTRAIS DE INfORMAÇãO TURÍSTICA
TOURIST INFORMATION CENTERS

The Tourist Information Centers (CIT) had a negative 
variation of 3.9% of all cases performed during the month 
of March, compared to the same period last year. The 
number of visits to the local population fell 36%, while 
providing services to foreign tourists increased by 21.1%.

The types of information most requested by tourists 
and locals who sought advice on the city in CITs were 
related to transport (21.7%), attractive location (18.6%) art 
and culture (17.3%) and services (14%). Tourists present in 
greater numbers in CITs were Argentines, paulsitas and 
from Campinas.

As Centrais de Informação Turística (CIT) tiveram uma 
variação negativa de 3,9% no total de atendimentos 
realizados durante o mês de março, em comparação 
com o mesmo período do ano anterior. O número de 
atendimentos à população local caiu 36%, enquanto o 
atendimento a turistas estrangeiros apresentou aumento 
de 21,1%. No trimestre, 

Os tipos de informação mais solicitadas pelos turistas 
e moradores que buscaram dicas sobre a cidade nas 
CITs foram referentes a transporte (21,7%), localização 
de atrativos (18,6%) arte e cultura (17,3%) e serviços (14%). 
Os turistas presentes em maior números nas CITs foram 
argentinos, paulsitas 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

MARÇO/ MARCH
2015

VARIAÇÃO/
VARIATION

Turistas Estrangeiros/
Foreign tourists 1992 2412 +21,1 5657 9724 +71,9

Turistas Domésticos/
Domestic tourists 1218 1765 +44,9 3883 6758 +74,1

População de São Paulo/
São Paulo residents 3400 2174 -36 12495 11167 -10,6

TOTAL DE ATENDIMENTOS/
TOTAL ASSISTANCES 6610 6351 -3,9 22035 29411 +33,5

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 França Rio de Janeiro (RJ) São José dos Campos

3 Alemanha Minas Gerais (MG) Ribeirão Preto

4 Chile Rio Grande do Sul (RS) São Bernardo do Campo

5 Inglaterra Paraná (PR) Sorocaba
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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 março, os principais 
assuntos citados foram os cartões postais paulistanos 
(37,02%), gastronomia (29,87%) e arte urbana (16,02%). 
Diferentemente dos meses anteriores, a arte urbana 
teve uma queda nas menções em mais de 10 pontos 
percentuais, dando o segundo lugar à gastronomia.

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

According to a collection of tourists posts made on 
social networks during March, 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

  

97,23% 37,02%
mensagens positivas ou neutras postadas sobre a Cidade de São Paulo 
nas redes sociais

do total de postagens citam cartões postais da cidade

positive or neutral posts about the City of São Paulo in social media
of total posts comment about city’s postcards

OUTRAS MÍDIAS: 0,07% 

OTHER SOCIAL MEDIA: 0,07%

31,54%

23,18%

4,17%

41,11%

37,02%

29,87%

16,02%

12,11%

1,63%

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 3,21%

33,09%

63,70%

AVENIDA PAULISTA PAULISTA AVENUE

PARQUE DO IbIRAPUERA IBIRAPUERA PARK

MASP SÃO PAULO MUSEUM OF ART

MERCADO MUNICIPAL

RUA 25 DE MARÇO 25 DE MARÇO STREET

PINACOTECA DO ESTADO

* 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



EVENTOS
EVENT INDUSTRY

In the opening lecture of the Event Business Show (EBS), 
one of the most important fairs of corporate events in 
Brazil, event organization experts discussed the outlook 
for 2015 and bet on a difficult year, but not as bad as it 
looked. Much of these companies revealed that funds for 
corporate events remained unchanged for 2015, 2014, 
or were reduced. But few corporations will no longer 
hold events this year, including relationship programs 
with customers, employees, partners etc. The output has 
been rethink the format, adjusting budgets to available 
funds.

For professionals who know how to identify trends and 
use creativity to overcome obstacles, the timing could 
not be more propitious. The trends for those working 
in the event industry and not let the economy hinder 
their success in 2015 are proposing creative solutions, 
value the small events and pay attention to the trends 
identified by international events.

Na palestra de abertura da Evento Business Show (EBS), 
uma das mais importantes feiras de eventos corporativos 
no Brasil, especialistas em organização de eventos 
debateram as perspectivas para 2015 e apostam em um 
ano difícil, mas não tão ruim quanto parecia. Grande 
parte das empresas presentes revelaram que as verbas 
para eventos corporativos se mantiveram inalteradas 
de 2014 para 2015, ou foram reduzidas. Mas poucas 
corporações vão deixar de realizar eventos este ano, 
incluindo programas de relacionamento com clientes, 
funcionários, parceiros etc. A saída tem sido repensar o 
formato, adequando os orçamentos à verba disponível.

Para os profissionais que sabem identificar tendências e 
usar a criatividade para superar obstáculos, o momento 
não poderia ser mais propício. As tendências para 
quem trabalha no ramo de eventos e não quer deixar a 
economia atrapalhar seu sucesso em 2015 são propor 
soluções criativas, valorizar os pequenos eventos e 
atentar para as tendências apontadas por eventos 
internacionais.

* fonte: Abeoc e seueventocorporativo.com.br, 2015
* source: Abeoc and seueventocorporativo.com.br, 2015

bARES E RESTAURANTES
BARS AND RESTAURANTS

O mercado de alimentação fora de casa viveu uma espécie 
de “boom” no Brasil na última década, com crescimento 
acima de 10% ao ano. O movimento, no entanto, esteve 
ligado à redução do desemprego e ao aumento da renda. 
Em 2015, com a deterioração do cenário econômico, a 
expansão deverá ficar abaixo da inflação.

Por isso, o objetivo das redes de fast food é proteger o 
mercado, apostando em ofertas que garantam a presença 
do consumidor mais sensível ao preço. As promocões de 
refeições abaixo de R$10 são hoje o carro-chefe de vendas.

Há ainda um ganho de mercado proporcionado pela 
redução da renda, pois o cliente que havia migrado para 
o casual dining voltou a se interessar pelas ofertas de fast 
food, desembolsndo em média R$ 20 por refeição.

The food market outside the house lived a kind of 
“boom” in Brazil in the last decade, with growth of over 
10% per year. The movement, however, has been linked 
to reducing unemployment and increasing income. In 
2015, with the deterioration of the economic scenario, 
the expansion is expected to be below inflation.

Therefore, the objective of fast food chains is to protect 
the market, betting offers guaranteeing the presence of 
more price sensitive consumer. The Promotions meals 
under BRL 10 are now the flagship sales.

There is also a gain in market due to the reduction of 
income because the client who had migrated to the 
casual dining returned to be interested in the fast food 
offerings, desembolsndo on average BRL 20 per meal.

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



CONSIDERAÇÕES fINAIS
FINAL CONSIDERATION

O mês de março traz pequenas esperanças para o 
setor turístico paulistano, pelo crescimento, ainda 
que modesto, apresentado após o período de férias 
e carnaval, que marcaram janeiro e fevereiro de 2015. 
Apesar desta ligeira retomada, o primeiro trimestre 
do ano reflete as crises econômica e política pelas 
quais o país passa atualmente.

As oportunidades de mercado identificadas como 
tendências para o ano pelo Observatório de Turismo 
e Eventos da Cidade de São Paulo seguem em 
destaque: turismo corporativo, eventos do segmento 
MICE e sociais, turismo doméstico regional de curta 
duração e atividades locais de cultura e lazer.

No setor de tranporte aéreo, inicia-se uma etapa 
de maior atenção, pois 2015 impõe o desafio da 
volatilidade do câmbio, que impacta diretamente 
nos custos das cias aéreas. Além disso, a forte 
retração  já apresentada pelo segmento corporativo 
nos dois primeiros meses do ano, motivada pelo 
atual cenário econômico do país, deixa em stand by 
todos os setores afetados pelas viagens de negócios. 
Os resultados de março, pós férias e carnaval, serão 
um forte indicativo revelador das perspectivas para 
o restante do ano, porém a divulgação será feita 
apenas no final de abril.

No setor de hospedagem, apesar do apontamento 
de estabilidade e mesmo ligeira queda nas taxas de 
ocupação dos meios de hospedagem, especialmente 
em São Paulo, os investimentos previstos em 
novos hotéis estão mantidos, conforme estudos 
apresentados no início deste relatório, e apontam 
para possível retomada do setor, se não ainda este 
ano, a partir de 2016.

O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade 
de São Paulo continuará analisando o mercado 
e realizando consultas por área de atuação para 
análises segmentadas sobre o desempenho do 
turismo paulistano para os próximos meses.

The month of March brings small hopes to São 
Paulo’s tourism sector for growth, albeit modest, 
made after the holiday period and carnival, which 
marked January and February 2015. Despite this 
slight recovery, the first quarter of the year reflects 
the crisis economic and policy for which the 
country is currently undergoing.

Market opportunities identified as trends for the year 
by the Observatory for Tourism and Events of the 
City of Sao Paulo following highlighted: corporate 
tourism, MICE events and social, regional domestic 
tourism short-term and local activities of culture 
and leisure.

In air waybill sector, begins a step further attention, 
because 2015 is the challenge of exchange rate 
volatility, which impacts directly in the costs of 
airline companies. In addition, the sharp fall already 
presented by the corporate segment in the first two 
months of the year, driven by the current economic 
scenario of the country, leaves stand by all sectors 
affected by the business. The results of March, after 
holidays and carnival, will be revealing a strong 
indication of the prospects for the remainder of the 
year, but the disclosure will be made only at the end 
of April.

In the hosting industry, despite the appointment of 
stability and even a slight drop in occupancy rates 
of lodging facilities, especially in São Paulo, planned 
investments in new hotels are kept, according to 
studies presented at the beginning of this report, 
and point to possible return the industry, if not this 
year, from 2016.

The Observatory for Tourism and Events of the City 
of Sao Paulo will continue analyzing the market 
and conduct consultations by area of activity for 
targeted analysis on the performance of São Paulo 
tourism for the coming months.
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