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CIDADE DE SÃO PAULO
MONITORAMENTO DO TURISMO

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

Com mais de 14,4 milhões de doses de vacinas 

contra a Covid 19 aplicadas na população adulta 

na cidade de São Paulo, e com 24,4% dos jovens 

entre 12 e 17 anos já tendo tomado a 1° dose (Se-

cretaria Municipal de Saúde, 31 de agosto de 2021), 

a confiança e segu-

rança da população 

vêm aumentando 

dia a dia e impac-

tando positivamen-

te na retomada eco-

nômica do turismo. 

Ainda conviveremos 

com algumas restri-

ções sanitárias, mas 

a vida parece reto-

mar seu curso ante-

rior à pandemia.

Pouco a pouco, os eventos estão voltando, a vida 

escolar das crianças e jovens parece estar se nor-

malizando e as pessoas já estão viajando ou plane-

jando viagens para ainda este ano.

À medida que as fronteiras se abrem aos brasi-

leiros, novas rotas internacionais são retomadas 

e o aumento das frequências dos voos é anun-

ciado pelas cias aéreas, principalmente para ou-

tubro e novembro, por exemplo, como é o caso 

da Latam. Alguns destinos na Europa não exigem 

mais quarentena para brasileiros completamen-
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te imunizados, permitindo a demanda reprimida 

pela pandemia recomeçar seus planos de via-

gens internacionais.

O movimento nos hotéis da cidade, o aumento 

de reservas na plataforma Airbnb, a agitação nos 

bares e restaurantes, a reabertura dos equipa-

mentos culturais com novas exposições e atra-

ções aumentam a 

cada dia, refletindo 

o desejo das pes-

soas de voltarem a 

viver e a conviver.

Apesar das incerte-

zas, o cenário eco-

nômico vem se re-

cuperando, como 

podemos observar 

no boletim de se-

tembro. Os núme-

ros mais elevados 

de passageiros nos terminais rodoviários e nos 

aeroportos, a alta na ocupação dos meios de 

hospedagem e o aumento dos empregos formais 

no setor se confirmam no crescimento de 18,3% 

do último IMAT. O aquecimento econômico das 

atividades do turismo na capital está em marcha.

A seguir, você poderá acompanhar os principais 

dados e análises produzidos pelo OTE. Para ter 

acesso à série histórica, visite:

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 turis-
mo, hotelaria, eventos e similares no mês de julho foi 144,4% maior com relação ao 
mesmo mês em 2020. Quando comparamos esse número com o mês anterior, no-
tamos um crescimento de 30,8% na arrecadação. Com 97,7% da população adulta 
da cidade vacinada com primeira dose ou dose única e 40,6% com segunda dose 
ou dose única (Secretaria Municipal de Saúde, 15/8/2021), as atividades econômicas 
e do turismo estão indicando o crescimento esperado na retomada.

Indicadores - julho/2021

$$
Mês Valor (em R$) Variação*

Julho/20 R$ 5.556.088,33 ▲ 144,4%

Abril/21 R$ 9.231.862,64 ▲ 47,1%

Maio/21 R$6.994.704,21 ▲ 94,1%

Junho/21 R$10.382.876,47 ▲ 30,8%

R$ 13.578.336,90
ISS (grupo 13)

Clique nos ícones e acesse os relatórios completos

*Comparativo 3 meses anteriores e julho/2020.
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TRANSPORTE AÉREO
O fluxo de passageiros que embarcam e desembarcam nos três principais aeropor-
tos de São Paulo (Congonhas, Guarulhos e Viracopos) registrou novo aumento em 
julho deste ano. Se compararmos com o mesmo mês de 2020, houve crescimento 
considerável no fluxo de passageiros (+223,4%), mas 39,9% menos se comparado 
com julho de 2019. No comparativo com o mês anterior (junho/21), o incremento 
foi de 36,0%. O número de passageiros que embarcaram e desembarcaram em julho 
de 2021 subiu, respectivamente, 65,7%, 35,4% e 16,8% nos aeroportos, se compara-
dos com junho de 2021. Essa mesma tendência se repetiu com a movimentação de 
aeronaves nesses aeroportos: o número de pousos e decolagens em julho de 2021 
subiu 130,5% se comparados com o mesmo mês de 2020 e 23,7% se comparados 
com o mês anterior. O crescimento nos indicadores de movimentação aeroportuá-
ria no mês de julho reforça a continuidade da retomada da atividade para São Paulo.

Mês Passageiros Variação*

Julho/20 1.253.036 ▲ 223,4%

Abril/21 1.987.732 ▲ 103,9%

Maio/21 2.655.388 ▲ 52,6%

Junho/21 2.980.528 ▲ 36%

passageiros

4.052.487

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2828
https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=3537
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MEIOS DE HOSPEDAGEM
A taxa de ocupação dos hotéis no mês de julho de 2021 cresceu 184,3% em relação 
ao mesmo mês do ano anterior. Já em relação a junho de 2021, a taxa de ocupação 
dos hotéis cresceu 11,8%, indicando uma maior movimentação no setor hoteleiro. O 
valor da diária média dos hotéis no mês de julho foi 3,6% maior que no mesmo perí-
odo de 2020 e foi 13,5% maior que ao mês anterior. Já os hostels apresentaram um 
aumento de 150,1% na taxa de ocupação se comparada julho de 2021 com 2020 e 
um aumento de 39,9% se compararmos com junho de 2021. A diária média dos hos-
tels caiu 3,5% em julho quando comparado ao mesmo mês de 2020 e 43,2% quando 
comparado com o mês anterior.

34,42% 
taxa de ocupação dos hostels

Mês Tx. ocup. Variação*

Julho/20 13,76% ▲ 150,1%

Abril/21 18,59% ▲ 85,2%

Maio/21 16,94% ▲ 103,2%

Junho/21 24,60% ▲ 39,9%

Mês Tx. ocup. Variação*

Julho/20 15,49% ▲ 184,3%

Abril/21 19,19% ▲ 129,5%

Maio/21 31,98% ▲ 37,7%

Junho/21 39,39% ▲ 11,8%

44,04% 
taxa de ocupação dos hotéis

*Comparativo 3 meses anteriores e julho/2020.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
O fluxo de passageiros desembarcados nas rodoviárias paulistanas Tietê, Barra 
Funda e Jabaquara no mês de julho cresceu 117,6% quando comparado com ju-
lho de 2020 e 23,9% se comparado a junho de 2021, indicando um crescimento 
da movimentação nesses terminais. Em relação ao mês passado, o crescimento 
na movimentação de passageiros nos três terminais acima foi respectivamente 
de 24,9%, 25,7% e 16,8%. Quanto à chegada de ônibus nas mesmas rodoviárias, o 
crescimento em julho de 2021 foi de 83,1% com relação a 2020 e de 15,9% com 
relação a junho de 2021. A condição sanitária da cidade vem contribuindo para o 
crescimento no fluxo de passageiros nos terminais.

Mês Passageiros Variação*

Julho/20 322.914 ▲ 117,6%

Abril/21 411.088 ▲ 71%

Maio/21 557.935 ▲ 26%

Junho/21 567.003 ▲ 23,9%

passageiros

702.760

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2831
https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2826
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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 da cidade, com dados da ReviewPro compilados pelo 
CIET-SP, em parceria com o OTE. Em julho de 2021, o IRA mostra um pequeno 
decréscimo, de 1,6%, em relação ao mês anterior. O valor de julho, 91,07%, é 2,2 % 
menor que o de julho de 2020.  Desde dezembro do ano passado é a primeira vez 
que o índice caiu abaixo de 92%. A razão ainda pode ser a alternância da segurança 
e confiança com o medo da pandemia dos turistas.

ÍNDICE MENSAL DE ATIVIDADE DO TURISMO - IMAT SÃO PAULO**
Em julho, a atividade do turismo na capital paulista cresceu 18,3% na comparação 
com junho de 2021. Esse é o terceiro mês de crescimento no ano do índice que 
mede as atividades econômicas do turismo. Mesmo assim, ainda estamos 36,7% 
abaixo do ritmo de atividade visto no início do ano passado, logo antes da pandemia. 
No entanto, quando comparado com julho de 2020, a atividade sobe 85,1%, quase 
alcançando o último índice antes da pandemia, em março de 2020. O aumento 
do IMAT desse mês deveu-se principalmente aos aumentos da movimentação de 
passageiros nos aeroportos e nos terminais rodoviários, da ocupação hoteleira e em 
grande parte pelo aumento do faturamento do setor.

Mês Reputação Variação*

Julho/20 93,13% ▼ 2,2%

Abril/21 92,72% ▼ 1,8%

Maio/21 92,17% ▼ 1,2%

Junho/21 92,57% ▼ 1,6%

IRA (CIET)

91,07%

Mês IMAT Variação*

Julho/20 34,2 ▲ 85,1%

Abril/21 38,5 ▲ 64,4%

Maio/21 46,9 ▲ 35%

Junho/21 53,5 ▲ 18,3%

IMAT (Fecomércio e OTE)

63,3

*Comparativo 3 meses anteriores e julho/2020. 
**O IMAT do mês anterior pode ter sofrido pequena alteração devido a mudanças na consolidação dos dados.
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Av. Paulista © José Cordeiro/SPTuris

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=3569
https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=3571
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 TRVL LAB E ELO ANALISAM VIAGENS PÓS-COVID-19

Como serão as viagens no 

mundo pós-covid-19? Para en-

tender o setor e o sentimento 

dos viajantes nesse novo cená-

rio, a 2ª edição da pesquisa “As 

viagens em um mundo pós-va-

cina” traz insights para o turis-

mo de lazer e corporativo.

Novidades & destaques

DESTAQUES

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES

 Boletins de monitora-

mento turismo e viagens 

SP - CIET.

 Dados divulgados pelo 

IBGE sobre viagens e ali-

mentação fora do lar.

Clique no  e acesse os conteúdos completos

 Passaporte da vacina já é 

obrigatório na cidade de SP.

 Jazz Sinfônica e Sala São 

Paulo promovem 2ª edição 

de Encontros Históricos.

 Exposições de missões es-

paciais americanas em SP.

São Paulo Turismo

Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana
São Paulo / CEP:02012-021

 +5511 2226-0400

www.cidadedesaopaulo.com

www.spturis.com

        
© saragnzalez / Freepik

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

pesquisa@spturis.com

  
© saragnzalez / Freepik
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Apoio:

Centro de Inteligência da Economia 
do Turismo - CIET
Fecomércio-SP
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A 11ª Virada Sustentável SP, de 

2 a 22 de setembro, será a pri-

meira edição híbrida do even-

to. Diversas atrações, como 

shows com Lenine e Gal Cos-

ta, atividades em CEUs, Sescs e 

intervenções pela cidade, cha-

mam atenção para questões 

da sustentabilidade e da pre-

servação do meio ambiente.

 11ª VIRADA SUSTENTÁVEL EM SÃO PAULO 

Virada Sustentável © Ignacio Aronovich

© Mantas Hesthaven / Unsplash

VEJA TAMBÉM

ACOMPANHE

https://www.panrotas.com.br/viagens-corporativas/pesquisas-e-estatisticas/2021/08/pesquisa-trvl-lab-e-elo-analisa-setor-de-viagens-corporativas_183622.html
https://www.turismo.sp.gov.br/categoria/170
https://www.panrotas.com.br/mercado/pesquisas-e-estatisticas/2021/08/ibge-divulga-dados-de-consumo-de-viagens-e-alimentacao-fora-do-lar_183695.html
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/passaporte-da-vacina-e-obrigatorio-em-sp/
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/encontros-historicos-na-sala-sao-paulo/?lang=pt
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/exposicoes-sobre-missoes-espaciais-americanas-em-sp/?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/virada-sustentavel-em-sao-paulo/?lang=pt

