Visitantes internacionais levam Toronto a bater novos recordes na indústria de turismo
Toronto, 26 de fevereiro de 2014 – O Turismo de Toronto anunciou que setor de turismo de Toronto
alcançou novos recordes em 2013, com o maior número de visitantes estrangeiros e de vendas de
pernoites de hotel já registrados. Além disso, pelo terceiro ano consecutivo Toronto obteve um
aumento no número de pernoites dos visitantes dos Estados Unidos.
Estimativas do Turismo de Toronto mostram que o total de 13.69 milhões* de pernoites registrados em
2013 foi liderado pelo crescimento do número de visitantes internacionais. O total de 1.42 milhão de
visitantes que chegaram dos mercados internacionais (todos os países fora Canadá e EUA) foi o mais
alto já registrado. Mais de 2.18 milhões de americanos pernoitaram no destino, marcando o terceiro
ano consecutivo de crescimento do mercado dos EUA. O número de quartos de hotel por noite, de
9.22 milhões, foi um recorde e representou um crescimento de 2.8% sobre 2012. Além disso, o total
representou 69.3% de ocupação hoteleira em 2013.
“A aceleração dos últimos anos e o contínuo reposicionamento do nosso produto impulsionaram
Toronto para outro ano forte”, disse David Whitaker, presidente e CEO do Turismo de Toronto. “Nossa
estratégia de crescimento se concentra nos visitantes, de alto valor, de grandes cidades dos EUA e
em mercados internacionais chaves, como Reino Unido, Alemanha, Japão e Brasil.”
Enquanto visitantes de outras cidades do Canadá continuam sendo o maior mercado para o turismo
em Toronto, visitantes internacionais tendem a ficar mais tempo e a gastar mais durante suas visitas à
cidade.
“Em 2013 os visitantes internacionais ficaram uma média de 4.5 noites de hotel por viagem”, disse
Terry Mundell, presidente do Greater Toronto Hotel Association. “Isso representa mais de um bilhão
em gastos no destino, e é uma significante contribuição para a geração de empregos em toda a
região.”
Os visitantes gastaram, contando as viagens feitas no mesmo dia, CAD$6.54 bilhões na região de
Toronto através de uma gama de empresas e atividades, incluindo acomodações, atrações,
restaurantes, táxis, aluguéis e entretenimento. O setor de turismo e hospitalidade emprega 315 mil
pessoas na região de Toronto, em um amplo número de empresas que dependem do turismo
receptivo.
O Reino Unido representa o principal mercado internacional para Toronto, com 201 mil visitantes do
em 2013. A China lidera os mercados em crescimento, com um incremento de 15% no ano passado
e de 58% desde 2010. Em 2013 a região de Toronto recebeu 181 mil chineses.
As estimativas do Turismo de Toronto mostram que em comparação com 2012, em 2013 a cidade de
Toronto teve um aumento de 1.7% no número de pernoites dos visitantes procedentes dos EUA. Em
comparação com 2010, o percentual de crescimento foi de 9.7%.
Em adicional, o perfil dos viajantes dos EUA continua a se deslocar na direção de moradores de
grandes centros, de alto valor, que podem voar para Toronto, ficando mais dias e gastando mais. Os

americanos que voaram para Toronto somaram 61% do total de visitantes dos EUA em 2013, e
representaram um crescimento de 51% em relação a 2009.
Toronto é o destino mais visitado no Canadá pelos canadenses, que representaram 10.09 milhões de
pernoites (e mais de 25 milhões de visitas no mesmo dia) em 2013. Esses visitantes gastaram CAD$2.31
bilhões no destino.
Convenções e eventos
Convenções, reuniões e eventos continuam a gerar negócios sólidos e de longo prazo para a região.
Em 2013 o Turismo de Toronto e seus parceiros fizeram a reserva de 754 futuras reuniões e
convenções, que vão levar 406 mil congressistas para Toronto, Mississauga e Brampton. Estes eventos
vão gerar a reserva de 593 mil quartos de hotel por noite. Dos eventos reservados em 2013, 15 são
consideradas muito importantes, com mais de 1.100 participantes, que vão ocupar vários hotéis e
cujas reuniões serão baseados no Metro Toronto Convention Centre.
Algumas das principais vitórias em Toronto para os próximos anos foram o Canadian Federation para
o Humanities & Social Sciences em 2017 (9 mil participantes), a Associação de Alzheimer em 2016 (6
mil participantes) e a ACN em 2014 (2 mil participantes). Toronto também ganhou a oportunidade de
sediar um dos mais famosos eventos esportivos do NBA All-Star Game, em 2016. Em 2013 Toronto
sediou um grande número de eventos, incluindo o National Medical Association (6.5 mil
participantes), o Little Native Hockey League (6 mil participantes) e o Barbershop Harmony Society
(11 mil participantes).
“A escolha de Toronto por eventos internacionais prestigiados é um incentivo para a nossa
reputação de um dos principais destinos de eventos”, disse David Whitaker. “O impulso de grandes
eventos continua com a World Pride, que acontecerá neste verão, e os Jogos Pan Am / Parapan Am
em 2015.”
Sobre o Turismo de Toronto
O Turismo de Toronto, Toronto’s Convention and Visitors Association, é uma associação da indústria com mais de
1.100 membros, estabilizada para a venda e a divulgação da região de Grande Toronto como um destino
excepcional para os turistas, delegações e viajantes a trabalho de todo o mundo. O Turismo de Toronto opera em
parceria com o Ministério de turismo e cultura de Ontário, como uma Organização regional de turismo 5. Para
mais informações, visite www.seetorontonow.com.br.
* Notas sobre as estatísticas: A mudança metodológica recente do Statistics Canada resultou em valores revistos
para viajantes domésticos que não são comparáveis com as estimativas de visitantes estimadas anteriormente
pelo Turismo de Toronto.
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