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Boletim Observatório de Turismo
Bem-vindos ao Boletim do Observatório de
Turismo e Eventos (OTE)!
A cidade de São Paulo alcançou, em 30 de junho de 2021, a marca de 7,1 milhões de doses
de vacina contra o vírus da covid-19 aplicadas,
ou 57,6% da população adulta paulistana. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são
mais de 5,3 milhões de vacinados com a primeira dose, 1,7 milhões com a segunda dose
e 92 mil com dose única. Com o avanço da
vacinação local, apesar da cidade ainda estar
na fase de transição, com restrições nos horários das atividades comerciais, e os moradores
ainda não sentirem total confiança e segurança para um retorno à normalidade de modo
geral, a estimada recuperação se confirma.

Já em um comparativo com os primeiros
meses de 2021, após uma queda dos números em abril, reflexo das medidas de restrição
das atividades e da nova onda de contaminação, maio mostrou novo aumento, seguindo
as previsões de retomada gradual do setor.
A seguir, você poderá acompanhar os principais dados e análises produzidos pelo OTE.
Para ter acesso à série histórica, visite o site:
www.observatoriodeturismo.com.br.

Os indicadores do turismo paulistano monitorados apresentaram alta em maio de
2021, se comparados ao mesmo mês de
2020. Apesar do expressivo crescimento,
devemos olhar para os números com cautela, considerando que, devido à pandemia,
os dados de maio em 2020 foram dos piores
já registrados pela série histórica do OTE. Os
números mais elevados de passageiros nos
terminais rodoviários e nos aeroportos coincidem com a alta na ocupação dos meios
de hospedagem e se confirmam no aumento do Índice mensal de atividade do turismo
(IMAT), ainda que os eventos não tenham
sido retomados.
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Indicadores - maio/2021
Clique nos ícones e acesse os relatórios completos

$

ARRECADAÇÃO DE ISS (GRUPO 13)
A arrecadação de ISS no grupo 13, no qual estão concentradas as atividades do turismo, hotelaria, eventos e similares, em maio de 2021 foi 30,1% maior se comparado
com o mesmo mês de 2020. Porém, é 24,2% menor que o mês precedente. O acumulado para o período de janeiro a maio desse ano é 60,8% menor que o mesmo
período de 2019 e 51,0% menor que o mesmo período de 2020. Ressalta-se que a
coleta do ISS sofre defasagens e, por este motivo, há resquícios do comportamento
de consumo do mês anterior, não necessariamente do mês corrente, portanto a melhora neste indicador só deve ser notada em junho.

ISS (grupo 13)

R$6.994.704,21

Mês
Valor (em R$)
Maio/20
5.375.021,81
Fevereiro/21 15.500.720,24
Março/21
12.148.643,72
Abril/21
9.231.862,64

Variação*
▲30,1%
▼54,9%
▼42,4%
▼24,2%

TRANSPORTE AÉREO
O fluxo de passageiros que embarcam e desembarcam nos três principais aeroportos de São Paulo (Guarulhos, Congonhas e Viracopos) registrou aumento em maio
deste ano. Se compararmos com o mesmo mês de 2020, houve um crescimento
considerável no fluxo total de passageiros: 382,5%. No comparativo com o mês
anterior, o incremento foi de 33,6%. O número de passageiros que embarcaram e
desembarcaram em maio de 2021 subiu, respectivamente, 62,8%, 37,3% e 15,0%
nesses aeroportos, se comparados com o mês anterior. Essa mesma tendência se
repetiu com a movimentação de aeronaves: o número de pousos e decolagens
em maio de 2021 subiu, respectivamente, 251,9%, 206,4% e 161,3% se comparados
com o mesmo mês de 2020 e 31,3%, 24,8% e 17,3% com relação ao mês anterior.

passageiros

2.655.388

Mês
Maio/20
Fevereiro/21
Março/21
Abril/21

Passageiros
550.322
2.953.738
2.262.733
1.987.732

Variação*
▲382,5%
▼10,1%
▼17,4%
▲33,6%

*Comparativo 3 meses anteriores e maio/2020.
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO
O fluxo de passageiros desembarcados nas rodoviárias paulistanas (Tietê, Barra
Funda e Jabaquara) no mês de maio cresceu 238,1% se comparado com maio de
2020 e 35,7% com relação a abril de 2021. O acumulado do período de janeiro a
maio de 2021 é 56,8% menor que o mesmo período de 2019 e 27,2% menor que o
mesmo período de 2020. A curva de queda no fluxo de passageiros desde o início
do ano de 2021 inverte sua direção neste momento e aponta alta com relação aos
dois meses anteriores, março e abril, sinalizando a tendência de recuperação nas
viagens domésticas e mais curtas.

passageiros

557.935

Mês
Maio/20
Fevereiro/21
Março/21
Abril/21

Passageiros
165.013
605.894
445.114
411.088

Variação*
▲238,1%
▼7,9%
▲25,3%
▲35,7%

MEIOS DE HOSPEDAGEM
A taxa de ocupação dos hotéis no mês de maio de 2021 cresceu 252,3% em relação
ao mesmo mês de 2020. Apesar do número expressivo, devemos levar em conta
que a ocupação em maio de 2020 foi a segunda pior do ano de início da pandemia
e uma das mais baixas da série histórica acompanhada pelo OTE. No comparativo
com o mês precedente, a mesma taxa foi 66,9% maior, indicando um aquecimento
na movimentação no setor hoteleiro. O valor da diária média dos hotéis cresceu 11,6%
se comparado a maio de 2020 e foi 0,2% maior que em abril de 2021. Já os hostels
apresentaram um aumento de 29,9% na taxa de ocupação com relação a maio de
2020 e de 8,9% no comparativo com abril de 2021. A diária média destes meios de
hospedagem cresceu 105,3% em maio de 2021 comparado com o mesmo mês de
2020 e 15,9% entre maio e abril de 2021.

taxa de ocupação dos hotéis

32,02%

taxa de ocupação dos hostels

16,94%

Mês
Maio/20
Fevereiro/21
Março/21
Abril/21

Tx. ocup.
9,09%
32,22%
20,83%
19,19%

Variação*
▲252,3%
▼0,6%
▲53,7%
▲66,9%

Mês
Maio/20
Fevereiro/21
Março/21
Abril/21

Tx. ocup.
13,04%
31,65%
18,73%
18,59%

Variação*
▲29,9%
▼46,5%
▼9,6%
▼8,9%

*Comparativo 3 meses anteriores e maio/2020.
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IRA - ÍNDICE DE REPUTAÇÃO DOS ATRATIVOS
Em maio de 2021, o IRA mostra uma ligeira queda, registrando 92,2% (-1,7% com relação a maio de 2020 e -0,6% se comparado a abril de 2021). Vale ressaltar que o índice
vem mantendo-se acima de 92% desde dezembro de 2020 e apresenta-se dentro da
margem de erro, portanto sem nenhuma variação expressiva que mereça destaque.

IRA (CIET)

92,17%

Mês
Maio/20
Fevereiro/21
Março/21
Abril/21

Reputação
93,73%
92,58%
92,91%
92,72%

Variação*
▼1,7%
▼0,4%
▼0,8%
▼0,6%
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ÍNDICE MENSAL DE ATIVIDADE DO TURISMO - IMAT SÃO PAULO
O IMAT-SP de maio de 2021 ficou em 46,9, registrando crescimento mensal de
21,8% e encerrando o ciclo de quatro quedas negativas. Quando comparado com
o mesmo mês de 2020, a atividade do setor na capital paulista está 68,9% maior.
Apesar de o índice apontar um sinal positivo para os empresários do turismo, ainda
é cedo para comemorar, visto que maio de 2020 foi um dos momentos mais críticos da pandemia do coronavírus no ano passado e, portanto, a base de comparação fica bastante fragilizada. Embora a atividade atual do turismo na cidade esteja
20% abaixo do apurado no final do ano passado e 53% inferior do pré-pandemia,
o início de recuperação é um ótimo sinal para os empresários, confirmando a tendência e possibilitando imaginar um cenário mais promissor.

IMAT (Fecomércio e OTE)

46,9

Mês
Maio/20
Fevereiro/21
Março/21
Abril/21

IMAT
27,8
50,7
41,5
38,5

Variação*
▲68,9%
▼ 7,5%
▲ 13,1%
▲ 21,8%

*Comparativo 3 meses anteriores e maio/2020.
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Novidades & destaques
Clique no

e acesse os conteúdos completos

DESTAQUES
Rua Três Rios, no bom retiro, é eleita uma das mais legais do mundo.
Conheça o Roteiros SP,
site com dicas de passeios e
roteiros na cidade.
São Paulo é a primeira
cidade em rede global de
economia circular.

Plataforma “Arte Fora do
Museu” reúne galeria de artes a céu aberto na cidade.
Ibis Styles SP Centro se
transforma em hub multifuncional
Tendências 360 debate os
segmentos fun, food & travel, de 27 a 29 de julho.

Adventure Week em SP:
capital paulista no roteiro.
Aeroporto de Congonhas
poderá receber vôos internacionais em outubro.
1922: Modernismos em
Debate – ciclo de encontros online sobre a Semana
de Arte Moderna.

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES
Setur e InvesteSP lançam
portfólio eletrônico de imóveis para investimentos no
estado de São Paulo.

Participação do OTE em
webinars da INSTO/OMT.

Pesquisa Priority Pass sobre
expectativas de viagem.

Pesquisas © Lukas/Pexels

São Paulo Turismo
Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana
São Paulo / CEP:02012-021
+5511 2226-0400
www.cidadedesaopaulo.com
www.spturis.com
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Apoio:

www.observatoriodeturismo.com.br
pesquisa@spturis.com

Centro de Inteligência da Economia
do Turismo - CIET
Fecomércio-SP
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Boletins de monitoramento turismo e viagens SP
- Centro de Inteligência da
Economia do Turismo - CIET.

