A Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, por meio do Setor de Estudos e
Pesquisas (SEPETUR), torna públicos os resultados da pesquisa mensal da Taxa de
Ocupação Média nos meios de hospedagem da cidade de Ouro Preto, realizada no mês
de setembro, que apresentou os seguintes resultados:

- 31 (trinta e um) meios de hospedagem (entre hotéis, pousadas, hostels, etc.)
participaram neste sexto mês;
- A menor taxa de ocupação encontrada foi de 20%;
- A maior taxa de ocupação encontrada foi de 76,86%;
- A média das taxas de ocupação de todos os participantes foi de 50,73%;
- A taxa global de ocupação de todos os participantes foi de 51,15%;
- A média das taxas de ocupação aumentou 6,43% em relação ao mês anterior;
- A taxa global da cidade aumentou 4,9% em relação ao mês anterior;
- A média das taxas acumuladas da cidade foi de 51,05%;
- A média acumulada das taxas globais da cidade foi de 52,34%.

Veja no gráfico a seguir a representação das taxas dos empreendimentos que
participaram da pesquisa no mês de setembro:
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Observe no gráfico a seguir a taxa global da cidade nestes seis primeiros meses de
pesquisa:
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