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CIDADE DE SÃO PAULO
MONITORAMENTO DO TURISMO

Bem-vindos à terceira edição do Boletim 
Observatório de Turismo e Eventos (OTE)!

A cidade de São Paulo já tem 83,3% de sua popu-

lação acima de 18 anos vacinada com a primeira 

dose ou dose única e 31,9% completamente imuni-

zada contra o vírus da covid-19.  Com esse percen-

tual, registrado em 31 de julho, o governo do estado 

e a prefeitura ampliaram os horários de funciona-

mento das atividades co-

merciais. Os paulistanos 

estão retomando as ati-

vidades mais confiantes 

e seguros, embora ainda 

seja preciso manter os 

cuidados básicos.

A prefeitura liberou a re-

alização de feiras, con-

venções, congressos e 

outros eventos, além de 

parques e equipamentos esportivos municipais. Al-

guns eventos já estão agendados para acontecer 

em agosto, como a Feira de Economia Criativa no 

Memorial da América Latina. No último dia 02 as es-

colas públicas e privadas da capital retornaram às 

aulas presenciais, respeitando o distanciamento. A 

capacidade permitida de ocupação dos estabeleci-

mentos passou para 80%. A partir de 17 de agosto 

não deverá mais haver restrições de horários e de 

capacidade de ocupação.

Quando tratamos do turismo, aos poucos os bra-

sileiros já podem planejar viagens para destinos 
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como França, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Mé-

xico, África do Sul, Cabo Verde, Croácia e Paraguai. 

Um bom exemplo é a Latam, que já está ope-

rando algumas rotas internacionais para Euro-

pa, México, América do Sul e EUA. Algumas cias 

aéreas internacionais já anunciaram a retomada 

dos vôos para o Brasil a partir de setembro.

O movimento nas ruas da cidade cresce, os bares 

e restaurantes veem o 

público voltar, e a cidade 

ganha de volta o Museu 

da Língua Portuguesa 

totalmente renovado. E, 

com a nova atração da 

cidade, o mirante Sam-

pa Sky, um novo céu se 

revela nessa capital que 

teima em não parar.

Nesse cenário animador, 

apresentamos, no boletim de agosto, o acumula-

do do primeiro semestre e os indicadores de junho 

do turismo paulistano. Os números mais elevados 

de passageiros nos terminais rodoviários e nos ae-

roportos coincidem com a alta na ocupação dos 

meios de hospedagem e se confirmam no maior 

IMAT. A retomada começou, mas os cuidados sani-

tários devem ser mantidos para que ela se sustente. 

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.

http://www.observatoriodeturismo.com.br
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ARRECADAÇÃO DE ISS (GRUPO 13)
A arrecadação de ISS no grupo 13 onde estão concentradas as atividades do turismo, 
hotelaria, eventos e similares em junho foi 145,5% maior se comparado com o mes-
mo mês do ano anterior. Apesar das atividades do setor terem sido interrompidas em 
março de 2020 devido ao início da pandemia, ocorreu somente em junho o registro 
da pior arrecadação de ISS de 2020. Já em junho de 2021, o aumento em relação ao 
mês anterior foi de 48,4%.  O acumulado no 1° semestre de 2021 foi 44,6 % menor que 
o mesmo período de 2020 e 62,1% menor que o mesmo período de 2019.
Com o avanço da vacinação dos moradores da cidade, a ampliação do horário de 
funcionamento das atividades comerciais e a população mais confiante, o turismo 
começa a sua retomada.

Indicadores - junho/2021

$$
Mês Valor (em R$) Variação*

Junho/20 R$ 4.230.005,27 ▲ 145,5%

Março/21 R$ 12.148.643,72 ▼ 14,5%

Abril/21 R$ 9.231.862,64 ▲ 12,5%

Maio/21 R$6.994.704,21 ▲ 48,4%

R$ 10.382.876,47
ISS (grupo 13)

Clique nos ícones e acesse os relatórios completos

*Comparativo 3 meses anteriores e maio/2020.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
O fluxo de passageiros desembarcados nas rodoviárias paulistanas (Tietê, Barra 
Funda e Jabaquara) em junho cresceu 140,5% quando comparado com junho de 
2020 e somente 1,6% se comparado ao mês de maio de 2021. O acumulado do 
fluxo de passageiros nos três terminais rodoviários do 1° semestre de 2021 é 17,7% 
menor que o mesmo período de 2020 e 56,2% menor que o mesmo período de 
2019. Ainda não se nota um crescimento significativo no fluxo de passageiros, 
mesmo com a vacinação em andamento. Os números apontam um crescimento 
que possivelmente se acelerará nos próximos meses.

Mês Passageiros Variação*

Junho/20 235.717 ▲ 140,5%

Março/21 445.114 ▲ 27,4%

Abril/21 411.088 ▲ 37,9%

Maio/21 557.935 ▲ 1,6%

passageiros

567.003
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MEIOS DE HOSPEDAGEM
A taxa de ocupação dos hotéis no mês de junho de 2021 cresceu 234,7% em relação 
ao mesmo mês de 2020. Apesar do número expressivo, devemos levar em conta que 
a ocupação de junho do ano anterior foi a terceira pior taxa do ano de início da pan-
demia. Já em relação a maio de 2021, o indicador subiu 23,2%, indicando uma maior 
movimentação no setor hoteleiro. O valor da diária média dos hotéis foi 3,5% menor 
que no mesmo mês de 2020 e 9,8% maior que a de maio de 2021. Já os hostels apre-
sentaram um aumento de 23,4% na taxa de ocupação se compararmos com junho de 
2020 e um aumento de 45,2% se compararmos com o mês anterior. A diária média 
dos hostels cresceu 68,0% em junho quando comparada ao mesmo mês de 2020 e 
31,2% quando comparado com maio de 2021.

24,60% 
taxa de ocupação dos hostels

Mês Tx. ocup. Variação*

Junho/20 19,93% ▲ 23,4%

Março/21 18,73% ▲ 31,3%

Abril/21 18,59% ▲ 32,3%

Maio/21 16,94% ▲ 45,2%

Mês Tx. ocup. Variação*

Junho/20 11,77% ▲ 234,7%

Março/21 20,83% ▲ 89,1%

Abril/21 19,19% ▲ 105,3%

Maio/21 31,98% ▲ 23,2%

39,39% 
taxa de ocupação dos hotéis

TRANSPORTE AÉREO
O fluxo de passageiros que embarcam e desembarcam nos três principais aeropor-
tos de São Paulo (Congonhas, Guarulhos e Viracopos) registrou aumento em junho 
deste ano, indicando a continuidade da retomada desse fluxo. Se compararmos 
com o mesmo mês de 2020, houve crescimento considerável no fluxo de passagei-
ros: 266,8%. Porém, ocorreu queda de 48,4% se comparado com junho de 2019. No 
comparativo com o mês anterior, o incremento foi de 11,7%. O número de passagei-
ros que embarcaram e desembarcaram em junho de 2021 subiu, respectivamente, 
19,0%, 14,2% e 2,4% nos aeroportos, se comparados com maio de 2021. No acu-
mulado do primeiro semestre do ano, o número de passageiros que embarcam e 
desembarcam nos três aeroportos foi 11,5% menor que no mesmo período de 2020 
e 54,3% menor quando comparado com o período de 2019.

Mês Passageiros Variação*

Junho/20 808.912 ▲ 266,8%

Março/21 2.262.733 ▲ 31,1%

Abril/21 1.987.732 ▲ 49,3%

Maio/21 2.655.388 ▲ 11,7%

passageiros

2.967.097

*Comparativo 3 meses anteriores e maio/2020.

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2831
https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=3537
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IRA - ÍNDICE DE REPUTAÇÃO DOS ATRATIVOS
O Indicador de Reputação dos Atrativos (IRA) considera a percepção dos visitantes 
sobre doze pontos turísticos (R. 25 de Março, Liberdade, MASP/Av. Paulista, Memo-
rial da América Latina, Mercado Municipal, Mosteiro de São Bento, Museu do Fu-
tebol, Parque Ibirapuera, Pateo do Collegio, Pinacoteca, Theatro Municipal e Vila 
Madalena), com dados da ReviewPro, compilados pelo CIET-SP. Utilizando uma me-
todologia específica, que aplica um algoritmo concentrando diversos indicadores 
dos atrativos, como reviews e comentários positivos, neutros e negativos, em fontes 
como Google e TripAdvisor, o índice pode variar entre 0-100%. Em junho de 2021, 
o IRA ficou em 92,6%, um pequeno aumento (0,4%) em relação ao mês anterior. O 
valor é 0,5% menor que o de junho de 2020.  Desde dezembro do ano passado o 
índice vem se mantendo acima de 92%. A pouca variação se deve à movimentação 
de abertura e fechamento dos atrativos por conta da pandemia.

ÍNDICE MENSAL DE ATIVIDADE DO TURISMO - IMAT SÃO PAULO
O IMAT-SP de junho de 2021 avançou 11,2% na comparação com maio, sendo a 
segunda alta consecutiva. O número-índice está em 53,6, maior patamar desde ja-
neiro. Em relação ao mesmo período de 2020, a variação foi ainda mais elevada, 
de 74,2%. No entanto, sempre importante ressaltar sobre a base de comparação 
fragilizada, pois neste período do ano passado a cidade atravessava um momento 
crítico da pandemia do coronavírus. Se considerarmos a média semestral, o número 
é 14,6% inferior ao primeiro semestre de 2020. A queda era esperada, considerando 
que nos dois primeiros meses e meio do ano anterior ainda não tínhamos a pan-
demia e os decretos de restrições das atividades estabelecidos em São Paulo.  Por 
outro lado, a tendência de recuperação do turismo na capital parece estar consoli-
dada, embora o ritmo ainda seja moderado. Novamente, com maior previsibilidade 
do cenário futuro, entendendo que estão reduzindo cada vez mais as chances de 
um novo fechamento pelo avanço da vacinação, os consumidores e empresários já 
se planejam e já efetuam compras e realizam negócios. 

Mês Reputação Variação*

Junho/20 93,06% ▼ 0,5%

Março/21 92,91% ▼ 0,4%

Abril/21 92,72% ▼ 0,2%

Maio/21 92,17% ▲ 0,4%

IRA (CIET)

92,57%

Mês IMAT Variação*

Junho/20 30,8 ▲ 74,2%

Março/21 41,5 ▲ 29,2%

Abril/21 38,5 ▲ 39,2%

Maio/21 46,9 ▲ 11,2%

IMAT (Fecomércio e OTE)

53,6
*Comparativo 3 meses anteriores e maio/2020.
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Análise consolidada - 1º semestre
No primeiro semestre de 2021 houve queda no acumulado de todos os indicadores acompanhados, 

quando comparados com o mesmo período de 2020. Essas reduções foram ainda mais expressivas em re-

lação aos seis primeiros meses de 2019. O ISS acumulado em 2021 foi 44,6% menor que o mesmo período 

de 2020 e 62,1% menor que 2019. O fluxo de passageiros nos três terminais rodoviários em 2021 é 17,7% 

menor que 2020 e 56,2% menor que 2019. O número de passageiros que embarcam e desembarcam nos 

três aeroportos foi 11,5% menor que no mesmo período de 2020 e 54,3% menor quando comparado com 

o período de 2019. O IRA, desde dezembro do ano passado, vem se mantendo acima de 92%, no entanto 

essa pouca variação pode ser atribuída à movimentação de abertura e fechamento dos atrativos por conta 

das restrições e reaberturas impostas pela pandemia. Já o IMAT, que condensa os principais indicadores 

do turismo da cidade de São Paulo, foi 14,6% menor que no mesmo período de 2020, porém já indicando 

a consolidação da retomada do setor e trazendo perspectivas positivas para os próximos meses. 

ARRECADAÇÃO DE ISS

R$ 71.531.534,90
ISS (Grupo-13) arrecadado (1º sem)

Período Valor (em R$) Variação

1º sem 2020 R$129.105.690,29 ▼ 44,6%

1º sem 2019 R$188.962.857,15 ▼ 62,1%

TERMINAIS RODOVIÁRIOS

3.437.243
passageiros nos terminais (1º sem)

Período Passageiros Variação

1º sem 2020 4.177.915 ▼ 17,7%

1º sem 2019 7.842.131 ▼ 56,2%

AEROPORTOS

16.820.463
passageiros nos aeroportos (1º sem)

Período Passageiros Variação

1º sem 2020 19.008.909 ▼ 11,5%

1º sem 2019 36.814.101 ▼ 54,3%

MEIOS DE HOSPEDAGEM

Período Tx. ocup. hotéis Variação

1º sem 2020 30,77% ▼ 5,2%

1º sem 2019 66,60% ▼ 56,2%

Período Tx. ocup. hostels Variação

1º sem 2020 29,25% ▼ 14,2%

1º sem 2019 60,92% ▼ 58,8%

29,17% 
tx. ocupação 

dos hotéis

25,09% 
tx. ocupação 
dos hostels

IRA (CIET)*

92,51%
reputação dos atrativos (1º sem)

Período Reputação Variação

1º sem 2020 94,15% ▼ 1,7%

IMAT (FECOMÉRCIO)*

48,5
índice da atividade turística (1º sem)

Período IMAT Variação

1º sem 2020 56,8 ▼ 14,6%

*Não há dados de 2019

$$
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 CNC SOBE PARA 5,1% PROJEÇÃO PARA SERVIÇOS EM 2021

A Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo aumentou a projeção 

de crescimento do volume de 

receitas dos serviços em 2021 

para 5,1%, baseada na Pesquisa 

Mensal de Serviços de maio do 

IBGE, divulgada no último dia 13.

Novidades & destaques

DESTAQUES

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES

 Boletins de monitora-

mento turismo e viagens 

SP - CIET.

 Confira o calendário com 

alguns dos eventos confir-

mados para 2021.

Clique no  e acesse os conteúdos completos

 Sampa Sky: mirante com  

piso e janelas de vidro no 

centro da cidade.

 Lounge esportivo: Tokyo 

2020 na Japan House.

 21ª edição do concurso 

Comida di Buteco.

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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Observatório de Turismo e Eventos 
www.observatoriodeturismo.com.br

pesquisa@spturis.com
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Apoio:

Centro de Inteligência da Economia 
do Turismo - CIET
Fecomércio-SP
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Em dez anos de funcionamento, 

o Museu da Língua Portuguesa 

recebeu cerca de 4 milhões de 

visitantes. Depois do incêndio 

em 2015 e mais de cinco anos 

de espera, o local reabriu as 

portas ao público interessado 

e apaixonado pelo idioma fala-

do por mais de 260 milhões de 

pessoas no mundo todo. 

 REABERTURA DO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Museu da Língua Portuguesa © Ciete Silvério

© Photomix Company no Pexels

VEJA TAMBÉM

ACOMPANHE

https://www.panrotas.com.br/mercado/economia-e-politica/2021/07/cnc-sobe-para-51-projecao-para-servicos-em-2021-turismo-incluido_182847.html
https://www.turismo.sp.gov.br/categoria/170
https://www.panrotas.com.br/viagens-corporativas/eventos/2021/01/confira-o-calendario-de-eventos-confirmados-para-2021_178984.html
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/sampa-sky-no-mirante-do-vale/?lang=pt
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/lounge-esportivo-tokyo-2020-na-japan-house/?lang=pt?lang=pt
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/festival-comida-di-buteco/?lang=pt
http://www.spturis.com
https://www.instagram.com/spturisoficial/
https://www.linkedin.com/company/spturis/
https://www.facebook.com/spturis
https://www.youtube.com/user/spturis
https://twitter.com/TurismoSaoPaulo
mailto:pesquisa%40spturis.com%20?subject=
https://www.linkedin.com/company/observat%C3%B3rio-de-turismo-e-eventos/
https://www.facebook.com/observatoriodeturismoeeventos
http://www.cidadedesaopaulo.com
http://www.observatoriodeturismo.com.br
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/reabertura-do-museu-da-lingua-portuguesa/?lang=pt

