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COMPARATIVO DE INDICADORES: SETEMBRO 2017/2018
COMPARISON OF MAIN INDICATORS: SEPTEMBER 2017/2018
DESEMPENHO NOS HOTÉIS
PERFORMANCE IN HOTELS

DESEMPENHO NOS HOSTELS
performance IN THE Hostels

72,97

58,77

12,2%

ocupação hoteleira
hotel occupancy

18,8%

ocupação nos hostels
hostel occupancy

R$
315,28 10,7%
diária média praticada nos hotéis

R$ 52,21

5,6%

diária média praticada nos hostels
52 BRL: hostel average daily rate

315 BRL: hotel average daily rate

TRANSPORTES
TRANSPORTATION

RODOVIÁRIO
BUS TERMINALS

2,0%

1.256.159

passageiros nos terminais rodoviários
Tietê, Barra Funda e Jabaquara
passengers on Tietê, Barra Funda and
Jabaquara bus terminals

AÉREO
AIRPORTS

5.893.920

3,1%

passageiros nos aeroportos
Congonhas, Guarulhos e Viracopos
passengers on Congonhas, Guarulhos
and Viracopos airports

CENTRAIS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DA SPTURIS
TOURIST INFORMATION CENTERS OF SPTURIS

10.863 26,0%

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
ARRECADAÇÃO COM TURISMO (G-13)
TAX OVER TOURISM SERVICES (G-13)

R$ 27.404.948

pessoas atendidas
people assisted

3.725

16,9%

5.187

35,3%

população de São Paulo
residents of São Paulo

18,9%

turistas brasileiros
brazilian tourists

valor de arrecadação
27 million BRL: tax collecting

1.951

16,8%

turistas estrangeiros
foreign tourists

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

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 setembro/2018.

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 september/2018 edition.

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.

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.

cenário econômico
ECONOMIC ENVIROMENT
Inflação acelera a 0,48%

Inflation accelerates to 0.48%

O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que
mede a inflação oficial no país, acelerou a 0,48% em
setembro. Este resultado é o maior para este mês desde
2015.

The broad consumer price index (IPCA) of the Brazilian
Institute of Geography and Statistics (IBGE), which
measures official inflation in the country, accelerated to
0.48% in September. This result is the highest this month
since 2015.

No acumulado de 12 meses, o IPCA está em 4,53%. O
resultado está dentro do limite da meta do governo, de
manter a inflação em 4,5% no ano, com uma tolerância
de 1,5 ponto para cima ou para baixo, ou seja, podendo
variar entre 3% e 6%.

In the accumulated 12-month period, the IPCA is at 4.53%.
The result is within the government’s target of keeping
inflation at 4.5% for the year, with a tolerance of 1.5 points
up or down, ie ranging from 3% to 6%.

Mais
infos
em:
https://economia.uol.com.br/
noticias/redacao/2018/10/05/inflacao-ipca-ibgesetembro-2018.htm

More
infos
at:
https://economia.uol.com.br/
noticias/redacao/2018/10/05/inflacao-ipca-ibgesetembro-2018.htm

Turismo
Tourism
Estrangeiro gasta 3,5% a mais em destinos brasileiros

Foreigner spends 3.5% more on Brazilian destinations

Os gastos dos turistas estrangeiros no Brasil cresceram
3,49% de janeiro a setembro deste ano, na comparação
com o mesmo período do ano passado. A receita cambial
do turismo no acumulado do ano, valor relativo às compras
realizadas com cartão de crédito e às trocas oficiais de
moeda, foi de US$ 4,51 bilhões frente aos US$ 4,36 bilhões
de 2017.

The expenses of foreign tourists in Brazil grew 3.49% from
January to September this year, compared to the same
period last year. Tourism revenue from tourism in the year,
value related to purchases made with credit cards and
official currency exchanges, was US $ 4.51 billion against
US $ 4.36 billion in 2017.

Apesar do resultado positivo, o mês de setembro registrou
entrada de divisas 8,28% menor ante o mesmo mês do ano
passado. Os gastos dos estrangeiros somaram US$ 373
milhões, uma retração frente aos US$ 407 milhões de 2017.

In spite of the positive result, the month of September
registered foreign currency entry 8.28% lower than the
same month last year. Foreign spending amounted to US
$ 373 million, down from US $ 407 million in 2017.

Mais infos em: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimasnot%C3%ADcias/12050-gasto-de-estrangeiro-no-brasilcresce-3,5-no-acumulado-do-ano.html

More infos at: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimasnot%C3%ADcias/12050-gasto-de-estrangeiro-no-brasilcresce-3,5-no-acumulado-do-ano.html

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