Airbnb in Brazil:
Community and Economic Activity

Airbnb is a platform that connects travelers to people who have a space to rent in
their homes and want extra income. For the guest, this means the possibility of
cheaper travel and a unique accommodation. For the host, this means additional
earnings that can help pay the bills or even keep their homes.
Around the world, Airbnb connects over 3 million listings in more than 65
thousand cities and more than 191 countries. And over 180 million guest arrivals at
Airbnb listings worldwide. In Brazil, Airbnb’s community has about 123 thousand
listings, of which 45 thousands are in Rio de Janeiro and 11 thousand in São Paulo.
And in 2016, Airbnb registered over one million guest arrivals in the country and
helped democratize tourism revenue by spending in a wider range of
neighborhoods.
As Airbnb grows, we recognize the opportunity and responsibility to work with
local governments to further develop the economic potential of alternative tourism
to the neighborhoods and cities our hosts call home. We are committed to sharing
aggregate data about our community, and have entered in agreements covering
over 275 jurisdictions.

Our Brazilian Community
Airbnb hosts keep 97% of the listing price of their homes, generating a
modest yet significant income by home sharing a few days per year.

89,700

Total active Airbnb hosts
on 1/1/2017

$ 1,690

Annual earnings for a typical
host in 2016

20%

Hosts saved from eviction
or foreclosure of home

Economic Activity
Beyond host income, the Airbnb platform helps boost the local
economy by bringing more travellers, for longer periods, and into
neighborhoods that may not traditionally benefit from tourism
activity.

+1 million
Guest arrivals to the
country in 2016

$ 554.1 million 4.8 days
2016 Airbnb Economic Activity:
Host Income + Guest spending

Distribution of Airbnb Listings and Hotels

Average length of
stay of guests

Around the world, about 75% of our listings are outside of hotel districts. Airbnb
travellers move and spend in different areas, boosting local businesses

Rio de Janeiro

São Paulo

Airbnb no Brasil:
Atividade Econômica e Comunidade

O Airbnb é uma plataforma que conecta viajantes a pessoas que têm espaço para
alugar em suas casas e querem renda extra. Para o hóspede, é uma oportunidade
de viagens mais baratas e uma acomodação única. Para o anfitrião, possibilita
ganhos adicionais que ajudam a pagar as contas ou até mesmo manter suas casas.
Em todo o mundo, o Airbnb reúne mais de 3 milhões de anúncios em mais de 65
mil cidades e mais de 191 países, com mais de 180 milhões de hóspedes. No Brasil,
a comunidade do Airbnb tem cerca de 123 mil anúncios, 45 mil só na cidade do Rio
de Janeiro. Em 2016, o Airbnb registrou mais de um milhão de chegadas de
hóspedes no país, ajudando a democratizar a receita do turismo e distribuindo
seus benefícios a uma ampla gama de bairros, fora dos distritos turísticos
tradicionais.
Na medida em que o Airbnb cresce, reconhecemos a oportunidade e a
responsabilidade de trabalhar com os governos locais para desenvolver o potencial
econômico do turismo alternativo nos bairros e cidades onde residem nossos
anfitriões. Além disso, estamos empenhados em compartilhar informações

agregadas sobre nossa comunidade e firmamos acordos que cobrem mais de 275
jurisdições em todo o mundo.

Nossa comunidade no Brasil
Os anfitriões do Airbnb ficam com 97% do preço estipulado por eles
em seus anúncios, obtendo renda extra modesta, mas significativa, a
partir do compartilhamento de suas casas por alguns dias ao ano.

89.700

Total de anfitriões ativos
em 1/1/2017

R$ 6.070
Ganho anual de um
anfitrião típico

20%

Usaram a renda do Airbnb para
manter o lar (evitar despejo ou
perda do imóvel)

Atividade Econômica
Além da renda extra para os anfitriões, a plataforma do Airbnb ajuda
a impulsionar a economia local, atraindo mais pessoas, por períodos
mais longos e até bairros que tradicionalmente se beneficiam menos
do turismo.

+1 milhão

Chegada de hóspedes
ao país em 2016

R$ 1.99 bilhão

Atividade Econômica do Airbnb
em 2016 no país: renda do anfitrião
+ despesas dos hóspedes

Distribuição dos Anúncios do Airbnb e Hotéis

4,8 dias

Média de estadia por
hóspede

Em todo o mundo, cerca de 75% de nossas acomodações estão fora dos distritos hoteleiros.
Os viajantes que usam Airbnb se movimentam e consomem em diferentes áreas,
impulsionando o comércio local.

Rio de Janeiro

São Paulo

Airbnb in Rio de Janeiro:
Community and Economic Activity

Airbnb is a platform that connects travelers to people who have a space to rent in
their homes and want extra income. For the guest, this means the possibility of
cheaper travel and a unique accommodation. For the host, this means additional
earnings that can help pay the bills or even keep their homes.
Around the world, Airbnb connects over 3 million listings in more than 65
thousand cities and more than 191 countries. And over 180 million guest arrivals at
Airbnb listings worldwide. In Brazil, Airbnb’s community has about 123 thousand
listings, of which 45 thousands are in Rio de Janeiro. And in 2016, Airbnb registered
over one million guest arrivals in the country and helped democratize tourism
revenue by spending in a wider range of neighborhoods.
As Airbnb grows, we recognize the opportunity and responsibility to work with
local governments to further develop the economic potential of alternative tourism
to the neighborhoods and cities our hosts call home. We are committed to sharing
aggregate data about our community, and have entered in agreements covering
over 275 jurisdictions.

Our Rio de Janeiro Community
Airbnb hosts keep 97% of the price that they set for their homes,
generating a modest yet significant income by home sharing a few
days per year.

30,700

Total active Airbnb hosts
on 1/1/2017

$2.310

Annual earnings for a typical
host

19%
Hosts saved from eviction
or foreclosure of home

Economic Activity
Beyond host income, the Airbnb platform helps boost the local
economy by bringing more travellers, for longer periods, and into
neighborhoods that may not traditionally benefit from tourism
activity.

340,000

Guest arrivals to the city
in 2016

$252.5 million 5.6 days
2016 Airbnb Economic Activity:
Host Income + Guest spending

Average length of
stay of guests

Distribution of Airbnb Listings and Hotels in Rio de Janeiro
Around the world,
about 75% of our
listings are outside
of hotel districts.
Airbnb travellers
move and spend
in different areas,
boosting local
businesses.

Airbnb no Rio de Janeiro:
Atividade Econômica e Comunidade

O Airbnb é uma plataforma que conecta viajantes a pessoas que têm espaço para
alugar em suas casas e querem renda extra. Para o hóspede, é uma oportunidade
de viagens mais baratas e uma acomodação única. Para o anfitrião, possibilita
ganhos adicionais que ajudam a pagar as contas ou até mesmo manter suas casas.
Em todo o mundo, o Airbnb reúne mais de 3 milhões de anúncios em mais de 65
mil cidades e mais de 191 países, com mais de 180 milhões de hóspedes. No Brasil,
a comunidade do Airbnb tem cerca de 123 mil anúncios, 45 mil só na cidade do Rio
de Janeiro. Em 2016, o Airbnb registrou mais de um milhão de chegadas de
hóspedes no país, ajudando a democratizar a receita do turismo e distribuindo
seus benefícios a uma ampla gama de bairros, fora dos distritos turísticos
tradicionais.
Na medida em que o Airbnb cresce, reconhecemos a oportunidade e a
responsabilidade de trabalhar com os governos locais para desenvolver o potencial
econômico do turismo alternativo nos bairros e cidades onde residem nossos
anfitriões. Além disso, estamos empenhados em compartilhar informações
agregadas sobre nossa comunidade e firmamos acordos que cobrem mais de 275
jurisdições em todo o mundo.

Nossa comunidade no Rio de Janeiro


Os anfitriões do Airbnb ficam com 97% do preço estipulado por eles em
seus anúncios, obtendo renda extra modesta, mas significativa, a partir do
compartilhamento de suas casas por alguns dias ao ano.

30.700

Total de Anfitriões ativos
em 1/1/2017

R$ 8.290

Ganho anual de um
anfitrião típico

19%

Usaram a renda do Airbnb
para manter o lar (evitar
despejo ou perda do imóvel)

Atividade Econômica
Além da renda extra para os anfitriões, a plataforma do Airbnb ajuda a
impulsionar a economia local, atraindo mais pessoas, por períodos mais
longos e até bairros que tradicionalmente se beneficiam menos do turismo.
.

340 mil

Chegada de
hóspedes na cidade
em 2016

R$ 906 milhões

Atividade Econômica do Airbnb em
2016 na cidade: renda do anfitrião +
despesas dos hóspedes

5,6 dias

Média de estadia
por hóspede

Distribuição dos Anúncios do Airbnb e Hotéis no Rio de Janeiro
Em todo o mundo,
cerca de 75% de nossas
acomodações estão
fora dos distritos
hoteleiros.
Os viajantes que usam
Airbnb se movimentam
e consomem em
diferentes áreas,
impulsionando o
comércio local.

Airbnb in São Paulo:
Community and Economic Activity

Airbnb is a platform that connects travelers to people who have a space to rent in
their homes and want extra income. For the guest, this means the possibility of
cheaper travel and a unique accommodation. For the host, this means additional
earnings that can help pay the bills or even keep their homes.
Around the world, Airbnb connects over 3 million listings in more than 65
thousand cities and more than 191 countries. And over 180 million guest arrivals at
Airbnb listings worldwide. In Brazil, Airbnb’s community has about 123 thousand
listings, of which 11 thousands are in São Paulo. And in 2016, Airbnb registered over
one million guest arrivals in the country and helped democratize tourism revenue
by spending in a wider range of neighborhoods.
As Airbnb grows, we recognize the opportunity and responsibility to work with
local governments to further develop the economic potential of alternative tourism
to the neighborhoods and cities our hosts call home. We are committed to sharing

aggregate data about our community, and have entered in agreements covering
over 275 jurisdictions.

Our São Paulo Community
Airbnb hosts keep 97% of the price they set for their homes,
generating a modest yet significant income by home sharing a few
days per year.

9,000

Total active Airbnb
hosts on 1/1/2017

$ 1.420

Annual earnings for a typical
host

23%

Hosts saved from eviction
or foreclosure of home

Economic Activity
Beyond host income, the Airbnb platform helps boost the local
economy by bringing more travellers, for longer periods, and into
neighborhoods that may not traditionally benefit from tourism
activity

93 mil

Guest arrivals to the city
in 2016

$ 53.6 million

2016 Airbnb Economic Activity:
Host Income + Guest spending

6.5 days
Average length of
stay of guests

Distribution of Airbnb Listings and Hotels in São Paulo
Around the world,
about 75% of our
listings are outside of
hotel districts.
Airbnb travellers move
and spend in different
areas, boosting local
businesses.

Airbnb em São Paulo:
Atividade Econômica e Comunidade

O Airbnb é uma plataforma que conecta viajantes a pessoas que têm espaço para
alugar em suas casas e querem renda extra. Para o hóspede, é uma oportunidade
de viagens mais baratas e uma acomodação única. Para o anfitrião, possibilita
ganhos adicionais que ajudam a pagar as contas ou até mesmo manter suas casas.
Em todo o mundo, o Airbnb reúne mais de 3 milhões de anúncios em mais de 65
mil cidades e mais de 191 países, com mais de 180 milhões de hóspedes. No Brasil,
a comunidade do Airbnb tem cerca de 123 mil anúncios, 11 mil na cidade de São
Paulo. Em 2016, o Airbnb registrou mais de um milhão de chegadas de hóspedes
no país, ajudando a democratizar a receita do turismo e distribuindo seus
benefícios a uma ampla gama de bairros, fora dos distritos turísticos tradicionais.
Na medida em que o Airbnb cresce, reconhecemos a oportunidade e a
responsabilidade de trabalhar com os governos locais para desenvolver o potencial
econômico do turismo alternativo nos bairros e cidades onde residem nossos
anfitriões. Além disso, estamos empenhados em compartilhar informações
agregadas sobre nossa comunidade e firmamos acordos que cobrem mais de 275
jurisdições em todo o mundo.

Nossa comunidade em São Paulo
Os anfitriões do Airbnb ficam com 97% do preço estipulado por eles
em seus anúncios, obtendo renda extra modesta, mas significativa, a
partir do compartilhamento de suas casas por alguns dias no ano.

9 mil

Total de anfitriões
ativos em 1/1/2017

R$ 5.080
Ganho anual de um
anfitrião típico

23%

Usaram a renda do Airbnb
para manter o lar (evitar
despejo ou perda do imóvel)

Atividade Econômica
Além da renda extra para os anfitriões, a plataforma do Airbnb
ajuda a impulsionar a economia local, atraindo mais pessoas, por
períodos mais longos e até bairros que tradicionalmente se
beneficiam menos do turismo.

93 mil

Chegadas de
hóspedes na cidade
em 2016

R$ 192 milhões

Atividade econômica do Airbnb em
2016 na cidade: renda do anfitrião +
despesas dos hóspedes

6,5 dias

Média de estadia por
hóspede

Distribuição dos Anúncios do Airbnb e Hotéis em São Paulo
Em todo o mundo,
cerca de 75% de
nossas acomodações
estão fora dos
distritos hoteleiros.
Os viajantes que
usam Airbnb se
movimentam e
consomem em
diferentes áreas,
impulsionando o
comércio local.

