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Diferentemente de outras cidades brasileiras observadas, a

oferta de hospedagem em São Paulo não registrou

aumentos expressivos nos últimos anos. Situação que

contribuiu para manter uma relativa estabilidade no

desempenho do setor, principalmente numa fase de

recessão econômica.

Um dos pontos importantes que limitou esse crescimento

foram as altas barreiras de entrada no mercado dado a

limitação de terrenos disponíveis na cidade, além da

competição de com outras classes de ativos (residencial e

escritórios). O principal fato ocorrido na oferta em 2017 foi

a abertura do Palácio Tangará, adicionando 141

apartamentos ao segmento de luxo.

Em relação a oferta futura planejada, estima-se que,

estejam em pipeline cerca de 22 hotéis; a oferta de

hospedagem na região metropolitana de São Paulo, deverá

aumentar em cerca de 5 000 UH´s.

Ainda em relação à oferta futura, está planejado a abertura

do hotel Four Seasons no final de 2018 com 254 unidades

habitacionais e Rosewood projetado para 2020, com 151

unidades. Além disso, há projetos no segmento de super

luxo na cidade, como é o exemplo do DOM hotel e W da

Marriott International, que possivelmente serão

concretizados nos próximos anos. Esses projetos hoteleiros

na categoria super luxo tenderão a posicionar a indústria

hoteleira em um outro nível, com produtos mais sofisticados

e de grande reconhecimento no mercado internacional.

O baixo ritmo de produção de novos hotéis nos ultimos

anos e as expectativas de crescimento econômico deverão

valorizar os ativos existentes, incentivar o reposicionamento

de hotéis e potencialmente viabilizar o desenvolvimento de

novos produtos nos próximos anos.

MERCADO TURÍSTICO & HOTELEIRO
CIDADE DE SÃO PAULO OVERVIEW – OFERTA / DEMANDA

Após a ligeira queda na movimentação de passageiros nos

aeroportos em 2016, o ano de 2017 mostra já um total de

passageiros acima do que tinha sido atingido em 2015.

Houve uma mudança importante no comportamento da

demanda de 2015 para o ano de 2017. Houve um

crescimento na representação na motivação “Lazer” e uma

queda no segmento “Negócios” e “Eventos”. Esta alteração

decorre não apenas da contração da demanda

corporativa/ eventos na cidade, mas também do esforço

em encontrar estimulos ao crescimento do lazer nos finais

de semana.

Tendo alcançado os 15,44 milhões de visitantes em 2017,

o mercado doméstico responde por 80% da demanda total.

Abaixo é possivel verificar as principais origens do mercado

doméstico.
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Evolução do número total de passageiros nos 
principais aeroportos de São Paulo 

(2010-2017; milhões)
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Hotéis em Pipeline na Região Metropolitana de São 
Paulo 

(2019-2021 e futuro; nº de UH’s)

Ano Unidades UH’s

2018-2019 11 2 761

2020 3 815

2021-Futuro 8 1 442

TOTAL 22 5 018
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MERCADO TURÍSTICO & HOTELEIRO
SÃO PAULO – OVERVIEW – PERFORMANCE

O mercado sentiu os efeitos da crise econômica enfrentada

nos últimos anos, especialmente no segmento corporativo e

de eventos. Com o objetivo de buscar uma melhora na

performance, houve um esforço do mercado para a

captação de demanda de lazer durante os finais de semana

– fato que obteve resultado positivo, especialmente no ano

de 2017. Dado essa subtituição de mercado, pode-se

observar uma leve melhora, impulsionada pelo aumento de

ocupação nos hotéis. Considerando a potencial retomada

da economia, e caso a indústria continue com esforços

voltados ao mercado de lazer, é esperado que a

performance hoteleira da cidade consiga atingir importantes

melhorias de performance para os próximos anos.

A categoria “Luxo” se manteve nos mesmos patamares nos

últimos três anos observados. O segmento apresenta uma

uma forte resiliência ao abrandamento econômico e deverá

se beneficiar de uma eventual recuperação do cenário

econômico nos próximos anos.

Pode-se observar que a categoria “Midscale” foi a que

apresentou melhor performance no mercado, influenciado

principalmente pelo crescimento da ocupação.

No que diz respeito ao segmento “Econômico”, podemos

observar uma estabilidade da ocupação desde 2012, com

variação de performance influenciada pelo crescimento da

tarifa média.

Considerando a deteoriação do cenário econômico que o

país enfrentou nos últimos anos, o mercado de São Paulo

tem mostrado uma forte resiliência na performance no setor

hoteleiro. Analisando todas as categorias de hotéis na última

década, observa-se que a taxa de ocupação vem se

mantendo acima dos 60% - sublinhando a capacidade do

mercado de manter volumes, mesmo em períodos de crise.

As restrições de zoneamento para a construção de novos

produtos nas regiões mais centrais da cidade, associadas a

uma esperada recuperação da economia mais vigorosa,

potencializaria uma valorização dos ativos hoteleiros nos

próximos anos.

Hotel Performance - Geral – São Paulo (2007-2017)
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Hotel Performance - Categoria “Luxo” (2007-2017)
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Hotel Performance - Categoria “Midscale” (2007-2017)
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Hotel Performance - Categoria “Econômico” (2007-2017)
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TCMA Tarifa = 6,3% 

TCMA Tarifa = 2,6% 

TCMA Tarifa = 7,7% 

TCMA Tarifa = 11,8% 
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