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O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São 
Paulo (OTE), núcleo de pesquisas e inteligência de mercado 
da SPTuris, apresenta a 16ª edição do relatório da Central de 
Monitoramento do Turismo. O documento contém análises de 
desempenho do mês de novembro de 2015 da cidade de São 
Paulo.
 
Os dados-base para a produção deste documento consistem 
das pesquisas do Observatório de Turismo e Eventos, além 
de informações fornecidas por fontes oficiais e obtidas em 
relatórios setoriais que tratam de cada tópico abordado.
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R$ 24.021.306
valor de arrecadação em novembro de 2015

R$ 315

R$ 53

75,38%

52,39%

1.264.125

diária média praticada nos hotéis

diária média praticada nos hostels

MEIOS DE HOSPEDAGEM
MEANS OF ACCOMODATION

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ARRECADAÇÃO COM TURISMO

TRANSPORTES

ocupação hoteleira 

ocupação nos hostels 

passageiros nos terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara

6%

2,5%

4%

8.246

2.752

CENTRAIS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA

pessoas atendidas

turistas brasileiros

7,4%

7,3%

20,8%

33,6%

5,7%

2.499
turistas estrangeiros

19,2%
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APRESENTAçÃO
PRESENTATION

PRINCIPAIS RESULTADOS/ NOVEMBRO DE 2015
MAIN RESULTS/ NOVEMBER 2015 
COMPARATIVO: NOVEMBRO 2014/2015
COMPARISON: NOVEMBER 2014/2015

75,38%: hotel occupancy

52,39%: hostel occupancy

315 BRL: hotel average daily rate

24 million BRL: tax collecting on november/2015

53 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), core research and market intelligence SPTuris, presents 
the 16th edition of the Tourism Monitoring Center report. The 
document contains month performance reviews of November 
2015 in São Paulo.
 
The data base for the production of this document consist 
of the Centre’s research Tourism and Events, in addition to 
information provided by official sources and obtained industry 
reports that address each topic addressed.

Mosteiro de São Bento. Foto/photo: José Cordeiro. Spturis, 2013

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

Mosteiro de São Bento. 
Foto/photo: José Cordeiro, SPTuris/2013.
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2014 2015

56,49%
R$ 5152,39%

R$ 53

2014 2015

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

71,13%
R$ 33475,38%

R$ 315

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

NOVEMBRO
NOVEMBER

TURISMO NA CIDADE DE SÃO PAULO
TOURISM IN SAO PAULO

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

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

NOVEMBRO
NOVEMBER

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

fonte:  OTE, 2015
source: OTE, 2015

52,39%
R$ 53

Outubro/15

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

75,38%

R$ 315

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

TAXA DE OCUPAÇÃO
OCCUPANCY RATES

DIÁRIA MÉDIA
DAILY AVERAGE RATES

62,94% R$ 316
44,68%

R$ 54

Novembro/15 Outubro/15 Novembro/15

Com base no levantamento mensal realizado pelo Observatório 
de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo, a taxa de ocupação 
dos meios de hospedagem de novembro de 2015 aumentou 6% 
em relação ao mesmo mês de 2014, a maior taxa desde setembro 
de 2008 (75,38%). As diárias médias caíram 5,7% no mesmo 
período.

Analisando a variação entre os meses de outubro e novembro 
de 2015, tanto os hotéis quanto os hostels retrataram alterações 
favoráveis quanto à taxa de ocupação, enquanto a diária média de 
ambos meios de hospedagem se manteve praticamente estáveis.

O OTE, em parceria com os organizadores do Grande Prêmio 
Brasil de Fórmula 1TM - 2015, realizou uma pesquisa exploratória 
junto ao público que esteve presente no Autódromo de Interlagos 
durante a realização do evento. Os resultados da pesquisa 
mostram que 63% dos turistas entrevistados se hospedaram em 
hotéis e a média de ocupação hotéis no fim de semana do evento 
atingiu 73,71%, segundo levantamento do Observatório.

Os hostels, diferentemente do desempenho nos hotéis, 
apresentaram queda em seus indicadores: taxa de ocupação 
registrada em 52,39% e diária média de R$ 53. Os dados 
representaram, respectivamente, queda de 7,3% e aumento de 
4%.

Based on the monthly survey conducted by the Tourism 
Observatory and Events of the City of São Paulo, the occupancy 
rate for lodging facilities in November 2015 increased by 6% 
compared to the same month of 2014, the highest rate since 
September 2008 (75 , 38%). The daily average fell 5.7% in the same 
period.

Analyzing the variance between the months of October and 
November 2015, both hotels as hostels portrayed favorable 
changes to the employment rate, while the daily average of both 
lodging facilities has remained largely stable.

The OTE, in partnership with the organizers of the Brazil Grand 
Prix Formula 1TM - 2015 conducted an exploratory research with 
the public who attended the Interlagos Racetrack during the 
event. The survey results show that 63% of respondents tourists 
stayed in hotels and the average hotel occupancy in the event 
of the weekend reached 73.71%, according to a survey of the 
Observatory.

Hostels, unlike the performance in hotels, fell on their indicators 
occupancy rate recorded in 52.39% and daily average of R $ 53. 
The data represented, respectively, down 7.3% and 4% increase.
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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)

2015 variação / VARIATION

        NOVEMBRO / NOVEMBER 23.428.480 24.021.306 +2,5%

2014

fonte: Secretaria Municipal de Finanças e OTE, 2015
source: Secretaria Municipal de Finanças and OTE, 2015

variação / VARIATION

        COMPARATIVO OUTUBRO/NOVEMBRO 2015
       COMPARISON OCTOBER/NOVEMBER  2015

  22.768.219 24.021.306 +5,5%

oUTUBro NovEMBro

O total de ISS arrecadado na cidade de São Paulo no mês de 
novembro foi de R$ 952 milhões. O turismo (grupo 13), por sua 
vez, representou 2,5% deste total, fechando o mês em R$ 24 
mi, R$ 1.2 mi  a mais do que em outubro.

O montante arrecadado em novembro teve impacto pela 
realização do GP de Fórmula 1TM - 2015. Em referência à 
pesquisa realizada pelo OTE neste evento, nota-se que 50,7% 
do público registrado veio de fora da cidade de São Paulo, 
sendo em sua maioria brasileiros, ante os estrangeiros. A 
permanência dos brasileiros que frequentaram o GP aumentou 
de 2,7 para 3 dias, e o gasto médio passou de R$ 2.330 para R$ 
3.040, quando comparados a 2014.

Total ISS raised in São Paulo in November was R $ 952 million. 
Tourism (Group 13), in turn, accounted for 2.5% of this total, 
closing the month at $ 24 mi, mi R $ 1.2 more than in October.

The amount collected in November impacted by the completion 
of GP Formula 1TM - 2015. In reference to research conducted 
by OTE in this event, we note that 50.7% of the public registered 
came from outside the city of São Paulo, and in his most Brazilians, 
against foreigners. The permanence of Brazilians who attended 
the GP increased from 2.7 to 3 days, and the average expenditure 
increased from R $ 2,330 to R $ 3,040, compared to 2014.

Autódromo de Interlagos. Foto/photo: José Cordeiro, SPTuris/2014
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TRANSPORTES
TRANSPORTATION

O desempenho no indicador rodoviário no mês de novembro 
em comparação com o mesmo mês de 2014 apresentou 
decréscimo significativo de 7,1% nas chegadas de ônibus, e 
de 7,4% no número de passageiros nas rodoviárias Tietê, Barra 
Funda e Jabaquara.

Pela análise do fluxo nos terminais rodoviários nos meses 
de novembro dos últimos 10 anos, desde 2005, início do 
monitoramento deste indicador pelo OTE, os anos com 
quedas significativas tanto no número de passageiros quanto 
nas chegadas de ônibus nos terminais foram consequentes 
às crises que impactaram no cenário econômico do Brasil, 
primeiro em 2009, e agora na crise atual. O controle nos gastos 
da população provocado pela carência de recursos financeiros 
diminui o total de viagens realizadas.

Parte deste resultado pode ter sido influenciado pela preferência 
ao uso do automóvel como meio de locomoção na realização 
das viagens. De acordo com o relatório da Sondagem do 
Consumidor – Intenção de Viagem de novembro do Ministério 
do Turismo (MTur) em parceria com a Faculdade Getúlio Vargas 
(FGV), no estado de São Paulo a escolha por este modal de 
transporte corresponde a 46,8% das citações, um crescimento 
de 50% em relação ao mesmo período de 2014 (31,2 %).

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - NOVEMBRO 
BUS TERMINALS MOVEMENT - NOVEMBER 

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

2014 2015

54.166
58.3391.365.378

1.264.125

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS

NOVEMBRO
NOVEMBER

NOVEMBRO
NOVEMBER

The road performance indicator in November compared to the 
same month in 2014 showed a significant decrease of 7.1% on 
bus arrivals and 7.4% in the number of passengers on the road 
Tietê, Barra Funda and Jabaquara.

By analyzing the flow in bus terminals in November the last 
10 years, since 2005, the beginning of the monitoring of this 
indicator by OTE, the years with significant declines in both the 
number of passengers as the bus arrivals at the terminals were 
consequent to the crises that impacted in Brazil’s economic 
scenario, first in 2009 and now in the current crisis. The control 
spending of the population caused by the lack of financial 
resources reduces the amount of travel undertaken.

Part of this result may have been influenced by the preference 
to use the car as means of transport in carrying out the trips. 
According to the Consumer Survey Report - November 
Travel Intention of the Ministry of Tourism (Tourism Ministry) 
in partnership with the Faculdade Getúlio Vargas (FGV) in São 
Paulo the choice of this mode of transport corresponding to 
46.8 % of mentions, an increase of 50% over the same period 
of 2014 (31.2%).

fonte: Socicam, MTur e OTE, 2015
source: Socicam, MTur and OTE, 2015

1.264.125
1.338.219

54.166
57.025

Outubro/15 Novembro/15

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS
PASSENGER ARRIVALS

CHEGADAS DE ÔNIBUS
BUS ARRIVALS

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - COMPARATIVO OUTUBRO/NOVEMBRO 2015
BUS TERMINALS MOVEMENT - COMPARISON OCTOBER/NOVEMBER  2015



5

CENTRAIS DE INFORMAçÃO TURÍSTICA
TOURIST INFORMATION CENTERS

ATENDIMENTOS REALIZADOS - COMPARATIVO NOVEMBRO 2014/2015
PEOPLE ASSISTED - COMPARISON NOVEMBER 2014/ 2015

Turistas Estrangeiros / Foreign Tourists 3.095 2.499 -19,2

Turistas Domésticos / Domestic Tourists 4.146 2.752 -33,6

População de São Paulo / Sao Paulo residents 3.166 2.995 -5,4

TOTAL DE ATENDIMENTOS / TOTAL ASSISTANCES 10.407 8.246 -20,8

VARIAÇÃO / 
VARIATION2014

PRINCIPAIS EMISSORES DE TURISTAS - ACUMULADO 2015
MAIN ORIGIN OF TOURISTS - ACCUMULATED 2015

INTERNACIONAIS BRASILEIROS PAULISTAS

1 argentina / Argentina São Paulo (SP) Campinas

2 França / France rio de Janeiro (rJ) ribeirão Preto

3 Colômbia / Colombia Minas Gerais (MG) São José dos Campos

4 alemanha / Germany rio Grande do Sul (rS) Santos

5 EUa / USA Paraná (Pr) Sorocaba

fonte: OTE, MTur e FIPE, 2015
source: OTE, MTur and FIPE, 2015

NOVEMBRO
NOVEMBER

ATENDIMENTOS REALIZADOS - COMPARATIVO OUTUBRO/NOVEMBRO 2015
PEOPLE ASSISTED - COMPARISON OCTOBER/NOVEMBER 2015

Turistas Estrangeiros / Foreign Tourists 2.035 2.499 +22,8

Turistas Domésticos / Domestic Tourists 2.815 2.752 -2,2

População de São Paulo / Sao Paulo residents 2.620 2.995 +14,3

TOTAL DE ATENDIMENTOS / TOTAL ASSISTANCES 7.470 8.246 +10,4

VARIAÇÃO / 
VARIATION

OUT/OCT NOV

As Centrais de Informação Turística (CITs) sofreram variação 
negativa de 20,8% no total de atendimentos realizados no mês 
de novembro, em comparação com o mesmo período do 
ano anterior. Os atendimentos à população local e a turistas 
brasileiros registraram queda de 5,4% e 33,6%, respectivamente.
 
O número de estrangeiros atendidos em novembro de 2015 
em relação a outubro do mesmo ano foi o que apresentou 
maior evolução (22,8%), reflexo da realização do GP de F1TM 
que atraiu este ano cerca de 136,4 mil espectadores.
 
Segundo dados da pesquisa de Demanda Turística Internacional 
2014 do MTur com a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE), os viajantes argentinos representam cerca 
de 30% do total de estrangeiros que visitam o Brasil. No estado 
de São Paulo, os argentinos representam 16% deste total, o que 
está ligado ao fato da Argentina liderar a lista dos principais 
emissores de turistas internacionais para a cidade de São Paulo.

The Tourist Information Centers (CITs) experienced negative 
growth of 20.8% in total of visits in November, compared to 
the same period last year. The calls to the local population and 
Brazilian tourists fell by 5.4% and 33.6%, respectively.
 
The number of foreigners attended in November 2015 
compared to October of the same year showed the greatest 
evolution (22.8%), reflecting the completion of the GP F1TM 
which this year attracted about 136,400 spectators.
 
According to the Tourism Demand Research International 
2014 Ministry of Tourism with the Economic Research Institute 
Foundation (FIPE), Argentine travelers account for about 30% 
of all foreigners visiting Brazil. In São Paulo, the Argentines 
represent 16% of this total, which is linked to the fact that 
Argentina lead the list of top emitters of international tourists 
to the city of São Paulo.

2015
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CONSIDERAçÕES FINAIS
FINAL CONSIDERATION

Juros elevados, confiança do consumidor em baixa, altas taxas de 
desemprego e alta da inflação tem impactado no comércio varejista. 
A inflação acumulada acima de 10% tem feito os consumidores 
optarem por outras marcas ou adiar as compras. A Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima 
que este ano o comércio terá o pior Natal dos últimos anos, com 
retração de 4,8% no volume vendido em relação ao ano anterior.

Nesta época de retração econômica, o turismo vem sendo afetado 
em alguns segmentos como o de negócios e os pacotes vendidos 
por agências de viagem, tópicos já discutidos nos relatórios 
anteriores. O desempenho dos indicadores turísticos paulistanos 
em novembro aparece dividido: taxa de ocupação dos hotéis e 
arrecadação de ISS em turismo aumentaram com relação à 2014, 
enquanto o fluxo rodoviário, CITs e ocupação nos hostels, caem.

A previsão de melhoria no fluxo rodoviário para novembro 
devido ao feriado prolongado não se concretizou, uma vez que 
o resultado atingido foi inferior neste mês na comparação com 
2014 e com outubro, evidenciando dois fatores importantes para a 
determinação do cenário turístico atual: a forte influência da crise 
na decisão de viagem e a escolha do carro como melhor meio de 
transporte para viajar.

O Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1TM, que aconteceu nos dias 
13,14 e 15 de novembro, proporcionou efeitos positivos à cidade 
neste mês, impactando diretamente no desempenho dos hotéis 
e na arrecadação de imposto da cidade, apesar do revezes no 
cenário econômico atual.

Frente ao desempenho hoteleiro deste ano, com ocupação abalada 
em cinco meses, novembro registrou a maior taxa de ocupação da 
cidade desde setembro de 2008. Para dezembro espera-se uma 
redução na taxa de ocupação, quando a cidade passa a ter foco 
no mercado emissivo. Mesmo com esta previsão, a expectativa da 
média de ocupação anual é de fechar acima de 60%. 

O relatório da Central de Monitoramento do Turismo Paulistano de 
dezembro trará análises sobre o último mêsde 2015 e todo o ano, 
possibilitando uma visão geral sobre os aspectos abordados nos 
relatórios mensais, juntamente ao contexto em que estão inseridos, 
na economia e no turismo mundial, brasileiro e paulistano.

High interest rates, low consumer confidence, high 
unemployment and high inflation has impacted the retail 
trade. Accumulated inflation above 10% has made consumers 
opt for other brands or postpone purchases. The National 
Confederation of Trade in Goods, Services and Tourism (CNC) 
estimates that this year’s trade will be the worst Christmas of 
last year, with a decrease of 4.8% in sales volume over the 
previous year.

In this time of economic downturn, tourism has been affected 
in some segments such as business and packages sold by 
travel agencies, topics already discussed in previous reports. 
The performance of São Paulo tourist indicators in November 
appears divided: occupancy rate of hotels and ISS collection 
on tourism increased with respect to 2014, while the road flow, 
CITs and occupation in hostels, fall.

Improvement forecast in the road flow for November due to 
the long holiday did not materialize, as the result achieved was 
lower this month compared to 2014 and through October, 
showing two important factors for determining the current 
tourism scenario: a strong influence the crisis in the travel 
decision and choose the car as best means of transport for 
traveling.

The Brazil Grand Prix of Formula 1TM, which was held on 13,14 
and 15 November, brought positive effects to the city this 
month, directly impacting on the performance of the hotels 
and the city’s tax revenue, despite the setbacks in the current 
economic scenario.

Front of the hotel performance this year, with shaken 
occupation in five months in November registered the largest 
city in occupancy rate since September 2008. For December we 
expect a reduction in the load factor, when the city is replaced 
by focus on outbound market . Even with this prediction, the 
expected annual occupation average is closing up 60%.

The report of the Monitoring Center of Tourism December 
Paulistano bring analyzes of the last mêsde 2015 and 
throughout the year, enabling an overview of the points raised 
in the monthly reports along to the context in which they live, 
in the economy and in world tourism, Brazilian and São Paulo.
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