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O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São 
Paulo (OTE), núcleo de pesquisa e inteligência de mercado 
da SPTuris, apresenta o Painel de Monitoramento do 
Turismo - edição outubro/2018.

Neste documento, o OTE traz um resumo dos 
principais indicadores do turismo na capital paulista 
no mês, além das principais manchetes relacionadas 
ao setor em São Paulo.
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The Observatory of Tourism and Events of the City of 
São Paulo (OTE), research and market intelligence center 
of SPTuris, presents the Tourism Monitoring Panel - 
october/2018 edition.

In this document, OTE provides a summary of the main 
indicators of tourism in the city of São Paulo during the 
month, in addition to the main headlines related to the 
sector in São Paulo.

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

Economia fica praticamente estável

A economia brasileira ficou praticamente estável em 
outubro, na comparação com o mês de setembro, 
segundo números divulgados pelo Banco Central.

De acordo com a instituição, o chamado Índice de 
Atividade Econômica (IBC-Br) registrou uma leve alta de 
0,02% neste mês. O número foi calculado com “ajuste 
sazonal”, uma “compensação” para comparar períodos 
diferentes de um ano.

Mais infos em: https://g1.globo.com/economia/
noticia/2018/12/17/economia-fica-praticamente-
estavel-em-outubro-indica-bc.ghtml

fontes: Socicam, Infraero, Viracopos
Aeroportos Brasil, GRU Airport, SMF, IBGE,
MTur e OTE, 2018

Inflation accelerates to 0.48%

The Brazilian economy remained practically stable in 
October, compared to September, according to figures 
released by the Central Bank.

According to the institution, the so-called Economic 
Activity Index (IBC-Br) registered a slight increase of 0.02% 
this month. The number was calculated with “seasonal 
adjustment”, a “compensation” to compare different 
periods of a year.

More infos at: https://g1.globo.com/economia/
noticia/2018/12/17/economia-fica-praticamente-
estavel-em-outubro-indica-bc.ghtml

TURISMO
TOURISM

Sondagem Empresarial aponta aumento do otimismo na 
hotelaria nacional

Um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo 
com 719 empreendimentos de hospedagem verificou 
que o otimismo está em alta entre empresários do setor 
de acomodações de todo o Brasil. No terceiro trimestre, 
44,8% projetaram crescimento do faturamento da própria 
empresa num horizonte de seis meses subsequentes à 
pesquisa, 4 pontos percentuais acima da expectativa do 
trimestre anterior.

A perspectiva é positiva também quando o assunto 
é investimento: 46,8% indicaram que provavelmente 
realizarão investimentos, enquanto outros 13% informaram 
que definitivamente investirão nos negócios no primeiro 
trimestre de 2019.

Mais infos em: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-
not%C3%ADcias/12148-sondagem-empresarial-aponta-
aumento-do-otimismo-na-hotelaria-nacional.html

Business Survey shows increased optimism in national 
hospitality

A survey conducted by the Ministry of Tourism with 719 
housing developments found that optimism is on the rise 
among business owners in the accommodation sector 
across Brazil. In the third quarter, 44.8% projected growth 
in the company’s own revenues within a six-month 
horizon subsequent to the survey, 4 percentage points 
higher than the expectation of the previous quarter.

The outlook is also positive when it comes to investment: 
46.8% indicated they are likely to make investments, while 
another 13% said they would definitely invest in business 
in the first quarter of 2019.

More infos at: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-
not%C3%ADcias/12148-sondagem-empresarial-aponta-
aumento-do-otimismo-na-hotelaria-nacional.html

sources: Socicam, Infraero, Viracopos
Aeroportos Brasil, GRU Airport, SMF, IBGE,

Tourism Ministery and OTE, 2018
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