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CIDADE DE SÃO PAULO
MONITORAMENTO DO TURISMO

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

Com o avanço da vacinação e o início da aplica-

ção da 3° dose do imunizante nas pessoas com 

mais de 60 anos, a população adulta e 

jovem da cidade já voltou a frequen-

tar bares, restaurantes, shoppin-

gs, eventos e até shows, com 

as devidas restrições sanitárias 

ainda vigentes. Os torcedores 

também já podem voltar aos 

estádios, respeitando os 30% 

de lotação por setor. Tudo isso 

vem impactando positivamen-

te as atividades comerciais e de 

turismo da capital paulista. 

No próximo mês, mais precisamente de 

12 a 14 de novembro, a cidade sediará a 19ª etapa do 

mundial de Fórmula 1 2021. O Grande Prêmio São 

Paulo, com presença total de público, certamente 

será um dos grandes eventos da retomada.

As consultas e compras de produtos de viagens ain-

da para 2021 e para o ano que vem crescem a cada 

dia nas agências, cias aéreas, locadoras de carros e 

demais empresas do segmento. A oferta de alguns 

produtos e serviços para os próximos meses tende a 

ser insuficiente frente a enorme demanda reprimida.

Poucos destinos no mundo ainda exigem quarente-

na para brasileiros e a maioria aceita turistas que es-

tejam com a vacinação em dia e/ou o teste PCR para 
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covid-19 negativo. Apesar do dólar alto e de todas as 

implicações práticas para uma viagem internacional, 

as pessoas estão planejando viajar nos próximos me-

ses, especialmente no final de ano e nas férias que 

se aproximam.

Apesar das incertezas, o movimento 

nos setores do turismo e na eco-

nomia da cidade vem aumen-

tando a cada dia, refletindo o 

desejo das pessoas de volta-

rem à vida que havia antes da 

pandemia. Nesse sentido, o 

cenário econômico vem se 

recuperando gradativamente, 

como podemos observar nos 

indicadores apresentados no bole-

tim de outubro, referente aos dados 

do mês de agosto.

Apesar da ligeira queda na movimentação de pas-

sageiros nos aeroportos e do faturamento do setor, 

a alta na ocupação dos meios de hospedagem e o 

aumento dos empregos no setor se confirmam no 

crescimento de 1,6% do Índice Mensal de Atividade 

do Turismo de São Paulo (IMAT). O aquecimento 

econômico das atividades do turismo na capital está 

em andamento, com grandes eventos programados 

para os próximos meses.

A seguir, você poderá acompanhar os principais da-

dos e análises produzidos pelo OTE. Para ter acesso 

à série histórica, visite:

www.observatoriodeturismo.com.br.
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ARRECADAÇÃO DE ISS (GRUPO 13)
A arrecadação de ISS no grupo 13, no qual estão concentradas as atividades do 
turismo, hotelaria, eventos e similares, foi 174,0% maior em agosto de 2021 do que 
no mesmo mês de 2020. Quando comparamos esse número com o mês anterior, 
julho de 2021, registramos um crescimento de 13,4% no montante. A arrecadação 
em agosto de 2021 está próxima do valor contabilizado em dezembro de 2020, 
quando os indicadores, antes da 2° onda da pandemia, estavam em recuperação. 
Em 2021, esse é o terceiro mês consecutivo com crescimento da arrecadação do 
ISS das atividades econômicas do turismo.

Indicadores - agosto/2021

$$
Mês Valor (em R$) Variação*

Agosto/20 5.618.404,61 ▲ 174%

Maio/21 6.994.704,21 ▲ 120,1%

Junho/21 10.382.876,47 ▲ 48,3%

Julho/21 13.578.336,90 ▲ 13,4%

R$ 15.394.504,60
ISS (grupo 13)

Clique nos ícones e acesse os relatórios completos
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO
O fluxo de passageiros desembarcados nas rodoviárias paulistanas (Tietê, Barra Fun-
da e Jabaquara) no mês de agosto de 2021 cresceu 69,7% quando comparado com 
agosto de 2020 e 2,0% se comparado a julho de 2021, indicando um pequeno cres-
cimento da movimentação nesses terminais. Em relação ao mês passado, o cresci-
mento na movimentação de passageiros ocorreu nos terminais Tietê e Jabaquara, 
com respectivamente 1,8% e 6,6% de aumento. Já no terminal Barra Funda, a queda 
no número de passageiros em relação a julho foi de 0,4%. Quanto à chegada de 
ônibus nas mesmas rodoviárias, o crescimento em agosto de 2021 foi de 56,5% com 
relação ao mesmo período de 2020 e de 6,4% com relação a julho de 2021. A con-
dição sanitária da cidade vem contribuindo para o crescimento no fluxo de passa-
geiros nos terminais, embora nesse mês o aumento não tenha sido muito relevante.

Mês Passageiros Variação*

Agosto/20 422.308 ▲ 69,7%

Maio/21 557.935 ▲ 28,5%

Junho/21 567.003 ▲ 26,4%

Julho/21 702.760 ▲ 2%

passageiros

716.758
*Comparativo 3 meses anteriores e agosto/2020.

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2828
https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2826
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TRANSPORTE AÉREO
O fluxo de passageiros nos três principais aeroportos que servem a cidade de São 
Paulo (Congonhas, Guarulhos e Viracopos) registrou uma pequena queda em agos-
to deste ano. Se compararmos com o mesmo mês de 2020, houve crescimento 
considerável, de 145,3%, no fluxo de passageiros, mas 38,7% menos se comparado 
com agosto de 2019, no pré-pandemia. No comparativo com julho de 2021, o de-
créscimo foi de 4,1%. O número de passageiros que embarcaram e desembarcaram 
em agosto de 2021 subiu apenas 0,9% em Viracopos e caiu 7,0% em Congonhas e 
5,0% em Guarulhos quando comparados com o mês anterior. Já a movimentação 
de aeronaves nesses aeroportos permaneceu praticamente inalterada: o número 
de pousos e decolagens em agosto de 2021 subiu 97,3% se comparado com o 
mesmo mês de 2020, mas somente 0,2% se comparado com o mês anterior. Im-
portante lembrar que julho é um mês de férias escolares e muito convidativo às 
viagens, o que historicamente ocasiona essa ligeira queda no número de passa-
geiros movimentados nos aeroportos de São Paulo em agosto. Além disso, outras 
fortes hipóteses para essa diminuição são o retorno ao trabalho presencial de mui-
tos trabalhadores que estavam em home office por conta das restrições impostas 
pela pandemia, impossibilitando o trabalho remoto em viagens familiares, além do 
aumento da inflação e dos preços em geral que vêm sendo registrados nos últimos 
meses, pressionando o orçamento dos brasileiros.

Mês Passageiros Variação*

Agosto/20 1.583.964 ▲145,3%

Maio/21 2.655.971 ▲ 46,3%

Junho/21 2.980.528 ▲30,4%

Julho/21 4.052.487 ▼4,1%

passageiros

3.885.439 
*Comparativo 3 meses anteriores e agosto/2020.

Aeroporto de Congonhas © José Cordeiro/SPturis

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=3537
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MEIOS DE HOSPEDAGEM
A taxa de ocupação dos hotéis no mês de agosto de 2021 cresceu 147,6% em relação ao 
mesmo mês do ano anterior. Já em relação a julho de 2021, o índice cresceu 8,6%, indi-
cando uma maior movimentação no setor hoteleiro. O valor da diária média dos hotéis 
no mês de agosto foi 1,0% menor que no mesmo período de 2020 e 7,5% menor que no 
mês anterior. Já os hostels apresentaram um aumento de 166,4% na taxa de ocupação 
se compararmos agosto de 2021 com o mesmo mês em 2020 e um aumento de 34,0% 
se compararmos com julho de 2021. A diária média dos hostels subiu 17,0% quando 
comparado a agosto de 2020 e 14,0% quando comparado com o mês anterior.

46,12% 
taxa de ocupação dos hostels

Mês Tx. ocup. Variação*

Agosto/20 17,31% ▲ 166,4% 
Maio/21 16,94% ▲ 172,3%

Junho/21 24,60% ▲ 87,5%

Julho/21 34,42% ▲ 34%

Mês Tx. ocup. Variação*

Agosto/20 19,32% ▲147,6%

Maio/21 31,98% ▲49,6%

Junho/21 39,39% ▲ 21,4%

Julho/21 44,04% ▲ 8,6%

47,83% 
taxa de ocupação dos hotéis

*Comparativo 3 meses anteriores e agosto/2020.

IRA - ÍNDICE DE REPUTAÇÃO DOS ATRATIVOS
O Indicador de Reputação dos Atrativos (IRA) considera a percepção dos visitantes 
sobre doze pontos turísticos da cidade (R. 25 de Março, Liberdade, MASP/Av. Paulis-
ta, Memorial da América Latina, Mercado Municipal, Mosteiro de São Bento, Museu 
do Futebol, Parque Ibirapuera, Pateo do Collegio, Pinacoteca, Theatro Municipal e 
Vila Madalena), com dados da ReviewPro, compilados pelo CIET-SP. Utilizando uma 
metodologia específica, que aplica um algoritmo concentrando diversos indicado-
res dos atrativos, como reviews e comentários positivos, neutros e negativos, em 
fontes como Google e TripAdvisor, o índice pode variar entre 0-100%. Em agosto de 
2021, o IRA mostra um pequeno aumento, de 1,3%, em relação ao mês anterior. O 
valor do mês, 92,27%, é 0,8% menor que o de agosto de 2020.

Mês Reputação Variação*

Agosto/20 93% ▼ 0,8%

Maio/21 92,17% ▼0,1%

Junho/21 92,57% ▼0,3%

Julho/21 91,07% ▲ 1,3%

IRA (CIET)

92,27%

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2831
https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=3569
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ÍNDICE MENSAL DE ATIVIDADE DO TURISMO - IMAT SÃO PAULO
O Índice Mensal de Atividade do Turismo de São Paulo, o IMAT-SP, é o indicador do 
Conselho de Turismo da FecomercioSP em parceria com o Observatório de Turis-
mo e Eventos da SPTuris. Ele é formado por uma ponderação de cinco variáveis: 
a movimentação dos aeroportos (Guarulhos e Congonhas), a movimentação nos 
terminais rodoviários, o faturamento das empresas de turismo, taxa de ocupação 
hoteleira e estoque de empregos. O número índice tem sua base 100 em janeiro de 
2020, início da série histórica.   
Em agosto de 2021, a atividade do turismo na capital paulista cresceu 1,6%** na 
comparação com o mês anterior. Esse é o quarto mês de crescimento no ano do ín-
dice que mede as atividades econômicas do turismo. Mesmo assim, ainda estamos 
38,5% abaixo do ritmo de atividade visto no início de 2020, logo antes da pandemia. 
No entanto, quando comparado com agosto de 2020, a atividade sobe 59,9%. O 
aumento do IMAT do mês de agosto ocorreu principalmente devido a ocupação 
hoteleira e, em grande parte, pelo aumento dos empregos no setor. 

Mês IMAT Variação*

Agosto/20 38,5 ▲ 59,9%

Maio/21 48,2 ▲ 27,6%

Junho/21 53,5 ▲ 15%

Julho/21 60,5 ▲ 1,6%

IMAT (Fecomércio e OTE)

61,5
*Comparativo 3 meses anteriores e agosto/2020.
**O IMAT do mês anterior pode sofrer pequenas alterações devido a ajustes na consolidação dos dados.
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Parque Ibirapuera © Caio Pimenta/SPturis

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=3571
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 A RETOMADA DAS VIAGENS CORPORATIVAS

Pesquisa McKinsey identificou 

quatro principais categorias de 

viajantes corporativos, analisou 

seus comportamentos e fez re-

comendações sobre como eles 

podem fazer planos eficazes no 

novo contexto de viagens e se-

gurança sanitária pós-pandemia.

Novidades & destaques

DESTAQUES

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES

 Boletins de monitora-

mento turismo e viagens 

SP - CIET.

 Conheça o comporta-

mento da Geração Z em 

viagens pós-pandemia

Clique no  e acesse os conteúdos completos

 Ação da SPTuris explora 

São Paulo com drones.

Venda de passagens rodovi-

árias dobra no feriado de 7/9.

 São Paulo é eleita uma das 

melhores cidades do mundo 

para se viajar

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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O Plano de Desenvolvimento Tu-

rístico do Polo de Ecoturismo da 

Cantareira, elaborado pela São 

Paulo Turismo a pedido da Secreta-

ria de Desenvolvimento Econômi-

co, Trabalho e Turismo, foi lançado 

oficialmente em setembro.  O Polo 

é mais um importante produto tu-

rístico da cidade. Saiba mais em: 

www.polodacantareira.com.

 POLO DE ECOTURISMO DA CANTAREIRA 

Secretária Aline Cardoso no
lançamento do Plano © Daniel Deak/SPturis

© José Cordeiro / SPturis

VEJA TAMBÉM

ACOMPANHE

https://www.panrotas.com.br/viagens-corporativas/pesquisas-e-estatisticas/2021/09/mckinsey-analisa-retorno-da-viagem-corporativa-menos-e-mais-complexa_184069.html
https://www.turismo.sp.gov.br/categoria/170
https://www.panrotas.com.br/mercado/pesquisas-e-estatisticas/2021/09/geracao-z-prefere-otas-ofertas-e-viagens-internacionais_184065.html
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/spturis-mostra-sp-por-um-olhar-inovador/
https://www.imprensa24h.com.br/venda-de-passagens-rodoviarias-dobra-no-feriado-de-7-de-setembro/#.YU3WfrhKi1s
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/sao-paulo-e-uma-das-melhores-cidades-do-mundo-para-viajar/?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://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=318739

