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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, 
divulga a 22ª edição do relatório da Central de Monitoramento 
do Turismo Paulistano, com a análise do ocorrido no setor em 
maio/2016.

Os dados-base para a produção deste documento resultam das 
pesquisas contínuas do OTE, além de informações fornecidas 
por fontes oficiais e obtidas em relatórios setoriais que tratam 
de cada tópico abordado.

Os relatórios completos de cada um dos indicadores 
aqui mencionados estão disponíveis em nosso site: 
observatoriodoturismo.com.br
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PRINCIPAIS RESULTADOS/ MAIO DE 2016
MAIN RESULTS/ MAY 2016 

COMPARATIVO: MAIO 2015/2016
COMPARISON: MAY 2015/2016

63,09%: hotel occupancy

54,90%: hostel occupancy

293 BRL: hotel average daily rate

21,9 million BRL: tax collecting on May/2016

45 BRL: hostel average daily rate

TAX OVER TOURISM SERVICES

people assisted

brazilian tourists

TOURIST INFORMATION CENTERS

passengers on Tietê, Barra Funda and Jabaquara bus terminals

foreign tourists

The Centre for Tourism and Events of the City of São Paulo 
(OTE), research center and market intelligence SPTuris, 
announces the 22th edition of the Monitoring Center report 
Tourism Paulistano, with the analysis of what happened in the 
sector in May / 2016 .

The data base for the production of this document are the 
result of continuous research of OTE, in addition to information 
provided by official sources and obtained industry reports that 
address each topic addressed.

The full reports of each of the indicators mentioned here are 
available on our website: observatoriodoturismo.com.br

Quer conhecer os estudos do Observatório?
Acesse o nosso site: observatoriodoturismo.com.br
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Museu do Futebol
Foto/photo: José Cordeiro, SPTuris/2013



2

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

Na edição de maio/2016, o estudo do mercado de hospedagem 
na cidade de São Paulo realizado mensalmente pelo OTE traz 
números significativos. Analisando o desempenho dos hotéis. 
Dois indicadores exibem retração: a taxa de ocupação (T.O.) 
apresentou uma queda de 5,3% em relação ao mesmo mês de 
2015 e foi a mais baixa para o período desde 2009; já a diária 
média (D.M.) apresentou variação negativa de 8,9%, fechando 
em R$ 293,97, o menor valor praticado no ano.

A performance dos hostels exibe um cenário positivo quanto 
à T.O., com um aumento de 13,6% quando comparada a maio 
de 2015. Além disso, o valor registrado, de 54,9%, é o melhor 
resultado para o mês dos últimos três anos. Por outro lado, a 
D.M. praticada demonstrou um decréscimo de 11,1%.

No comparativo abril/maio de 2016, os hotéis apresentaram 
variantes negativas, com desempenho de -3,5% na T.O. e 
-1% na D.M. Utilizando a mesma aferição, os hostels também 
exibem oscilações negativas, porém mais acentuadas. A T.O. 
registou decréscimo de 6,5% e a D.M. 7,4%. De modo geral, o 
desempenho dos hotéis se mostra resiliente frente ao cenário 
de crise, visto que comparando o período jan-mai 2015/2016, 
a média dos cinco meses permanece a mesma, em 59,4%.

In May / 2016 the study of the hosting market in São Paulo 
conducted monthly by OTE brings significant numbers. Analyzing 
the performance of hotels. Two indicators show decline: the 
occupancy rate (T.O.) fell by 5.3% compared to the same month 
of 2015 and was the lowest for the period since 2009; now the 
average daily (D.M.) showed negative growth of 8.9%, closing at R 
$ 293.97, the lowest value paid in the year.

The performance of hostels displays a positive scenario regarding 
the TO, with an increase of 13.6% compared to May 2015. In 
addition, the recorded value of 54.9%, is the best result for the 
month of the last three years. On the other hand, D.M. practiced 
showed a decrease of 11.1%.

In the comparison April / May 2016, the hotels had negative 
variants, with -3.5% performance in T.O. -1%, and in D.M. Using the 
same measurement, the hostels also exhibit negative fluctuations, 
but more pronounced. The T.O. registered decrease of 6.5% and 
D.M. 7.4%. In general, the performance of hotels shown resiliently 
against the worst case scenario since comparing the period from 
January to May 2015/2016, the average five months remains the 
same at 59.4%.

2015

48,34%
R$ 51

54,90%

R$ 45

2015 2016

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

66,62% R$ 322
63,09% R$ 293

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

MAIO
MAY

HOTéIS - TAXA DE OCUPAçÃO E DIÁRIA MéDIA
HOTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES

HOSTELS - TAXA DE OCUPAçÃO E DIÁRIA MéDIA
HOSTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

fonte:  OTE, 2016
source: OTE, 2016

54,90% R$ 45

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

63,09% R$ 293

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES
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IMPOSTO SOBRE SERVIçOS EM TURISMO (ISS) - CIDADE DE SÃO PAULO
TAX OVER TOURISM SERVICES - CITY OF SAO PAULO

IMPOSTO SOBRE SERVIçOS - TURISMO (R$)
TAX OVER TOURISM SERVICES (BRL)

2016 variação / VARIATION2015

fonte: Secretaria Municipal de Finanças e OTE, 2016
source: Secretaria Municipal de Finanças and OTE, 2016

variação / VARIATION

        COMPARATIVO ABRIL/MAIO 2016
       COMPARISON APRIL/MAY 2016

  23.210.512 21.929.215 -5,5%

Maio/MaYaBriL/aPriL

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria Municipal 
de Finanças (SMF), o montante arrecadado com o Grupo 13 
(Turismo) do Imposto Sobre Serviços (ISS) em maio deste ano 
representou 2,3% do total arrecadado no município, atingindo 
a cifra de R$ 21,9 milhões. Em comparação ao mesmo mês de 
2015, o indicador manifestou queda de 1,6% e variação mais 
significativa na comparação abril/maio de 2016, com queda de 
5,5%.

Em paralelo, no acumulado de janeiro a maio de 2016 o 
indicador mostra variações positivas quando comparado ao 
mesmo período de 2015, com desempenho 1,9% superior. No 
total, o ISS do Grupo 13 atingiu R$ 114,4 milhões arrecadados. 

According to data provided by the Municipal Finance (SMF), the 
amount collected from the Group 13 (Tourism) Service Tax (ISS) 
in May this year represented 2.3% of the total collected in the 
municipality, reaching the figure of R $ 21.9 million. Compared 
to the same month of 2015, the indicator showed decrease of 
1.6% and most significant change in comparison April / May 2016, 
down 5.5%.

In parallel, from January to May 2016 the index shows positive 
growth compared to the same period of 2015, with a 1.9% 
outperformance. In total, the Group’s ISS 13 reached R $ 114.4 
million raised.

        MAIO / MAY   22.282.158 21.929.215 -1,6%

Monumento às Bandeiras - Parque do Ibirapuera
Foto/photo: José Cordeiro, SPTuris/2014
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TRANSPORTES
TRANSPORTATION

Em maio, o fluxo nos três terminais rodoviários que atendem a 
cidade de São Paulo registraram o desembarque de 1.219.188 
passageiros. O número reflete uma retração de 6,2% em relação 
ao mesmo mês de 2015. Acompanhando a série histórica do 
segmento, o desempenho geral dos terminais segue com 
oscilações negativas desde agosto de 2015.

No desempenho por terminal, Jabaquara foi o único que 
apresentou variação positiva tanto no desembarque de 
passageiros quanto no número de chegadas de ônibus, 
apresentando acréscimo de 1,8% em ambos os indicadores. 
O atendimento do terminal Jabaquara abrange 11 cidades 
do litoral sul paulista, salientando a tendência, apontada 
tanto pelo OTE quanto por pesquisas como a Sondagem do 
Consumidor do Ministério do Turismo (MTur), de viajantes 
buscando deslocamentos mais curtos.

Utilizando o comparativo abril/maio de 2016, o panorama geral 
revela ligeira estabilidade, com desembarque de passageiros 
apresentando variação levemente positiva (abaixo de 1%) e 
número de chegadas de ônibus com aumento de 1,8%. Ainda na 
mesma aferição, o terminal do Tietê apresentou desempenho 
distinto dos demais, registrando variações positivas no número 
de passageiros (1% maior) e de chegadas de ônibus (2,2% 
superior).

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - COMPARATIVO MAIO 2015/2016
BUS TERMINALS MOVEMENT - COMPARISON MAY 2015/ 2016

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS 2015 2016

53.678

57.609
1.300.532

1.219.188

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS

In May, the flow in the three bus terminals that serve the city 
of Sao Paulo reported the landing of 1,219,188 passengers. The 
number reflected a decrease of 6.2% compared to the same 
month of 2015. Following the historical series of the segment, 
the overall performance of the terminal follows with negative 
swings since August 2015.

Performance by terminal, Jabaquara was the one who 
presented positive variation in both the disembarkation of 
passengers and in the number of bus arrivals, showing growth 
of 1.8% in both indicators. The service Jabaquara terminal 
covers 11 cities in São Paulo south coast, highlighting the trend 
pointed both by OTE as surveys as the Consumer Survey of the 
Ministry of Tourism (Tourism Ministry), travelers seeking shorter 
shifts.

Using the comparison April / May 2016, the overall picture 
reveals slight stability, with disembarkation of passengers 
presenting slightly positive (below 1%) and number of bus 
arrivals with an increase of 1.8%. Still in the same measurement, 
the terminal Tiete presented different performance of other, 
recording positive growth in the number of passengers (1% 
higher) and bus arrivals (2.2% higher).

fonte: Socicam e OTE, 2016
source: Socicam and OTE, 2016

1.219.1881.214.142 53.678
52.708

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - COMPARATIVO ABRIL/MAIO 2016
BUS TERMINALS MOVEMENT - COMPARISON APRIL/MAY 2016

2015 2016

MAIO
MAY

MAIO
MAY

ABRIL/16
APRIL/16

MAIO/16
MAY/16

ABRIL/16
APRIL/16

MAIO/16
MAY/16
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CENTRAIS DE INFORMAçÃO TURÍSTICA
TOURIST INFORMATION CENTERS

ATENDIMENTOS REALIZADOS - COMPARATIVO MAIO 2015/2016
PEOPLE ASSISTED - COMPARISON MAY 2015/ 2016

Turistas Estrangeiros / Foreign Tourists 2.190 1.791 -18,2%

Turistas Domésticos / Domestic Tourists 2.605 2.789 +7%

População de São Paulo / Sao Paulo residents 2.466 3.644 +47,8%

TOTAL DE ATENDIMENTOS / TOTAL ASSISTANCES 7.261 8.224 +13,6%

VARIAÇÃO / 
VARIATION2015

PRINCIPAIS EMISSORES DE TURISTAS - ACUMULADO 2016
MAIN ORIGIN OF TOURISTS - ACCUMULATED 2016

INTERNACIONAIS
INTERNACIONAL

BRASILEIROS 
BRAZILIAN 

PAULISTAS
SAO PAULO RESIDENTS

1 argentina / Argentina São Paulo (SP) Campinas

2 França / France rio de Janeiro (rJ) São José dos Campos

3 Chile / Chile Minas Gerais (MG) Guarulhos

4 alemanha / Germany rio Grande do Sul (rS) São Bernardo do Campo

5 Colômbia / Colombia Paraná (Pr) ribeirão Preto

fonte: OTE, 2016
source: OTE,2016

ATENDIMENTOS REALIZADOS - COMPARATIVO ABRIL/MAIO 2016
PEOPLE ASSISTED - COMPARISON APRIL/MAY 2016

Turistas Estrangeiros / Foreign Tourists 2.168 1.791 -17,4%

Turistas Domésticos / Domestic Tourists 2.751 2.789 +1,4%

População de São Paulo / Sao Paulo residents 2.733 3.644 +33,3%

TOTAL DE ATENDIMENTOS / TOTAL ASSISTANCES 7.652 8.224 +7,5%

VARIAÇÃO / 
VARIATION

ABR/
APR

O total de atendimentos realizados nas Centrais de Informação 
Turística (CITs) neste mês se mostra positivo frente ao 
desempenho apresentado em maio de 2015, com um valor 
13,6% superior. É o primeiro mês que o indicativo apresenta 
variações positivas em 2016. A totalidade alcançada foi superior 
a 8 mil atendimentos.

Grandes eventos realizados na capital em maio, como a 
Virada Cultural e a Parada LGBT, estimulam os moradores 
a se apropriarem da cidade de modo que o número de 
atendimentos realizados à população de São Paulo aumentou 
quase 50% em relação ao ano anterior. A CIT República foi a 
grande impulsora nos resultados, colaborando com cerca de 
35% do total de atendimentos geral.

Em contrapartida, o número de atendimentos a estrangeiros 
demonstra queda de 18,2%, totalizando 1.791 registros. A 
categoria contabilizou o menor número de atendimentos a 
turistas internacionais desde janeiro de 2014.

Os principais tipos de informações solicitadas nas CITs em 
maio/2016 foram sobre localização (23%), transportes (18,4%) 
e arte e cultura (14,7%). A busca por informações sobre a Linha 
Circular Turismo vem ganhando espaço e já representa 4,2% 
das buscas.

A lista dos principais emissores para a cidade mostra que a 
Argentina, São Paulo (UF) e Campinas lideram entre os turistas 

Total attendances in CITs this month shown positive front of 
the performance presented in May 2015, with a sum 13.6% 
higher. It is the first month that the indicator shows positive 
growth in 2016. The achieved total was more than 8 thousand 
people.

Major events held in the capital in May, as the Virada Cultural 
and LGBT Parade encourage residents to take ownership of the 
city so that the number of visits to the population of São Paulo 
increased by almost 50% over the previous year. CIT Republic 
was the big push in the results, collaborating with about 35% of 
overall attendance.

In contrast, the number of foreigners calls shows a drop of 
18.2% to 1,791 records. The category recorded the lowest 
number of calls to international tourists since January 2014.

The main types of information requested in CITs in May / 2016 
were on location (23%), transport (18.4%) and art and culture 
(14.7%). The search for information on the Circle Line Tourism 
has been gaining ground and now represents 4.2% of searches.

The list of top emitters for the city shows that Argentina, São 
Paulo (UF) and Campinas lead among international tourists, 
Brazilian and São Paulo, respectively.

2016
MAIO
MAY

MAI/
MAY



6

CONSIDERAçÕES FINAIS
FINAL CONSIDERATION

Na análise dos indicadores mensais de maio/2016, o cenário 
apresenta leve declínio. Após apresentar variações positivas 
nos três primeiros meses do ano, o ISS exibe pelo segundo mês 
consecutivo oscilações negativas. As chegadas de passageiros 
e ônibus nos terminais rodoviários conserva-se com variações 
desfavoráveis. As CITs apresentaram bom desempenho no total de 
atendimentos, com ressalva para os atendimentos internacionais, 
que caíram. A hotelaria paulistana apresenta aumento nas diárias 
médias praticadas e retração na ocupação. Em contrapartida, os 
hostels contaram com um bom desempenho na ocupação, muito 
provavelmente impulsionada pela procura por alternativas mais 
baratas ao realizar viagens, somado ao fato de que suas diárias 
médias estão cerca de 11% mais baixas que o ano passado.

Uma pesquisa da Ipsos providenciada pela Europ Assistance 
contemplando participantes de oito nacionalidades distintas revela 
que, dentre os entrevistados, 64% dos brasileiros pretendem viajar 
para algum destino entre junho e setembro deste ano. Dessa 
parcela, 47% pensam em destinos nacionais. Porém, a brasileira é a 
nacionalidade com menor orçamento médio disponível: cerca de 
R$1.212 para viagens no período. Apresentando outro cenário, a 
intenção de viagem entre os brasileiros para os próximos seis meses 
apresentou queda: de acordo com a sondagem do consumidor do 
MTur em 2015, o percentual era de 23,4%; este ano, a intenção caiu 
para 18,7%. Dentre as assinalações positivas de viagem, quase 80% 
dos entrevistados indicaram destinos nacionais. 

Aliado à baixa na intenção de viagens, a alta do dólar vem influenciando 
as decisões de viagens de turismo para o exterior. De acordo com 
informações do Banco Central, o gasto dos brasileiros no exterior 
de janeiro a abril deste ano caiu 41% em relação ao mesmo período 
do ano anterior, um decréscimo de cerca de US$2,80 bilhões. 
Em compensação, temos uma maior movimentação econômica 
proveniente dos turistas estrangeiros que visitam o Brasil. O impacto 
desse fenômeno pode ser observado pelo aumento dos gastos 
dos turistas estrangeiros em relação a 2015: somente no primeiro 
quadrimestre do ano, o total foi 11,47% maior, injetando uma quantia 
de US$ 2,32 bilhões extra na economia por meio do turismo no país. 

Considerando as tendências para o segmento, algumas inovações 
têm surgido no mercado. No ramo de hotelaria de luxo, por 
exemplo, as empresas especializadas estão buscando oferecer 
serviços cada vez mais personalizados e exclusivos, exaltando 
experiências únicas, multi-geracionais e a promoção do bem estar 
em culturas locais. Dentre as inovações, a empresa Uber lançou, 
ainda em fase de testes, a opção de transportes pela cidade 
utilizando helicópteros. Os preços das viagens são promocionais 
e existem helipontos e roteiros pré-definidos. Acompanhando 
a expansão de mercado, a Airbnb está fortalecendo os serviços 
para atingir o mercado corporativo, com intuito de facilitar a 
contratação de hospedagem pelas empresas, além de oferecer 
preços mais baixos e extremamente competitivos no mercado. 
Acompanhando a necessidade dos seus clientes, a GOL Linhas 
Aéreas está implantando o serviço de wi-fi em suas aeronaves, 
permitindo que seu passageiro permaneça conectado mesmo 
durante os voos, oferecendo opções gratuitas e pagas. A atividade 
está prevista para iniciar até o final de 2016 em pelo menos dez 
aeronaves da cia aérea.

In the analysis of monthly indicators of May / 2016, the 
scenario shows slight decline. After presenting positive growth 
in the first three months of the year, the ISS shows the second 
consecutive month negative swings. The passengers and bus 
arrivals in conserves bus terminals with unfavorable variations. 
The CITs showed good performance of all cases, subject to 
international calls, which fell. The São Paulo hotel features 
increase in average daily practiced and retraction occupation. 
In contrast, hostels counted on a good performance in 
the occupation, most likely driven by demand for cheaper 
alternatives when making travel, coupled with the fact that 
their daily averages are about 11% lower than last year.

A survey by Ipsos provided by Europ Assistance contemplating 
participants from eight different nationalities reveals that 
among the respondents, 64% of Brazilians intend to travel to 
any destination between June and September this year. In this 
installment, 47% think of domestic destinations. However, Brazil 
is the nationality with lower average budget available: around 
R $ 1212 for travel during the period. Introducing another 
scenario, the intention to travel among Brazilians for the next 
six months decreased: according to the Ministry of Tourism 
consumer survey in 2015, the percentage was 23.4%; this year, 
the intention fell to 18.7%. Among the positive assinalações trip, 
almost 80% of respondents indicated domestic destinations.

Combined with low intending to travel, the high dollar is 
influencing tourism travel decisions abroad. According to 
Central Bank information, the expense of Brazilians abroad 
from January to April of this year fell 41% over the same period 
last year, a decrease of about US $ 2.80 billion. On the other 
hand, we have a greater economic movement from foreign 
tourists visiting Brazil. The impact of this phenomenon can be 
observed by an increase in spending of foreign tourists in 2015: 
only the first four months of the year, the total was 11.47% 
higher, injecting an amount of US $ 2.32 billion extra in the 
economy through tourism in the country.

Considering the trends for the segment, some innovations 
have emerged in the market. In the luxury hotel industry, for 
example, service providers are seeking to offer increasingly 
personalized and exclusive services, exalting unique 
experiences, multi-generational and promoting the welfare of 
local cultures. Among the innovations, the company launched 
Uber, still in the testing phase, the transport option for the 
city using helicopters. travel prices are promotional and are 
heliports and predefined scripts. Following the expansion of 
the market, Airbnb is strengthening the services to achieve the 
corporate market, with a view to facilitating the hiring of hosting 
the companies, in addition to offering lower and extremely 
competitive prices on the market. Following the needs of its 
customers, GOL Airlines is deploying wi-fi service in its aircraft, 
allowing its passengers to stay connected even during flights, 
offering free and paid options. The activity is expected to start 
by the end of 2016 in at least ten airline company aircraft.

The OTE will continue to monitor the market and conducting 
consultations by area of activity for targeted analysis on the 
performance of tourism in the coming months. See more at: 
observatoriodoturismo.com.br
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