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FÓRMULA 1 & OKTOBERFEST TRAZEM EXPECTATIVA
ALTA DE MOVIMENTAÇÃO TURÍSTICA
A menos de sessenta dias para 2022, a atividade
do turismo paulistano cresce pelo quinto mês
consecutivo. O paulistano já está programando
as viagens de fim de ano e as férias de verão com
antecedência. O avanço da vacinação e a diminuição de internações e casos de Covid-19 vêm
impactando positivamente no desejo reprimido
do paulistano de sair, passear e viajar.
Em outubro, o Taste of São Paulo, festival gastronômico que aconteceu no Clube Hípico Santo
Amaro, teve público acima do esperado e ótima avaliação, apesar das chuvas em alguns dias.
Novembro está bem agitado e gerando muitas
expectativas de movimentação turística, com a
realização do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, já com ingressos esgotados, da 1a Expo
Internacional Dia da Consciência Negra e dos
primeiros dias da São Paulo Oktoberfest 2021.

A abertura dos Estados Unidos para turistas brasileiros vacinados também aumentou a demanda por viagens internacionais. Destinos muito
procurados antes da pandemia voltam com
grande força. Cidades do Nordeste brasileiro,
Montevideo e Portugal estão em alta na demanda do morador de São Paulo.
A economia do turismo paulistano vem se recuperando lentamente, mas com consistência.
Certamente, até o verão, esse crescimento se
manterá, embora para o próximo ano o cenário
esteja ainda bastante incerto, com inflação elevada, taxas de juros altas e uma possível recessão.
A seguir, você poderá acompanhar os principais
dados e análises produzidos pelo OTE.
Para ter acesso à série histórica, visite:
www.observatoriodeturismo.com.br.
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CIDADE DE SÃO PAULO
MONITORAMENTO DO TURISMO

GP São Paulo de Fórmula 1
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Indicadores - setembro/2021
Clique nos ícones e acesse os relatórios completos

ARRECADAÇÃO DE ISS (GRUPO 13)
O contexto econômico atual do país, com inflação crescente, crise hídrica, endividamento das famílias e aumento do petróleo, entre outros, está impedindo uma retomada mais
acelerada do setor.

ISS (grupo 13) - setembro/21

R$ 15.523.437,38
Comparativo com outros meses
Mês
Valor (em R$)
Variação
Setembro/20
7.446.463,34
▲ 108,5%
Junho/21
10.382.876,47
▲ 49,5%
Julho/21
13.578.336,90
▲ 14,3%
Agosto/21
15.394.504,60
▲ 0,8%

© Caio Pimenta/SPturis

Em setembro de 2021, a arrecadação de ISS no grupo 13 (no
qual estão concentradas as atividades de turismo, hotelaria,
eventos e similares) não só foi
108,5% maior que a do mesmo
mês em 2020, como também
está próxima do valor contabilizado em dezembro de 2020,
quando os indicadores antes da
segunda onda da pandemia estavam em recuperação.

Marginal Pinheiros & Ponte Estaiada
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MEIOS DE HOSPEDAGEM
Os meios de hospedagem da capital paulista vêm recuperando seus hóspedes à medida que as atividades retomam uma certa rotina pré-pandemia. Diversos eventos presenciais estão programados para
os próximos três meses na cidade, o que deverá gerar um movimento maior na economia do setor.

A taxa de ocupação dos hotéis
paulistanos no mês de setembro
de 2021 subiu 111,9% comparado ao mesmo mês do ano anterior. Já em relação a agosto de
2021, cresceu 5,4%, indicando
uma maior movimentação no
setor hoteleiro. O valor da diária
média dos hotéis neste mês foi
10,5% maior que em setembro
de 2020 e 15,7% maior que a do
mês anterior. A taxa de ocupação dos hostels apresentou aumento de 92,5% nesse período,
em relação à setembro de 2020
e uma queda de 3,1% no comparativo com agosto de 2021. A
diária média dos hostels neste
mês é 18,1% menor que o mesmo mês de 2020 e 5,5% menor
que a de agosto de 2021.

taxa de ocupação dos hotéis - setembro/21

50,39%

Comparativo com outros meses
Mês
Tx. ocup.
Variação
Setembro/20
23,78%
▲111,9%
Junho/21
39,39%
▲27,9%
Julho/21
44,04%
▲ 14,4%
Agosto/21
47,83%
▲ 5,4%
taxa de ocupação dos hostels - setembro/21

44,69%

Comparativo com outros meses
Mês
Tx. ocup.
Variação
Setembro/20
23,21%
▲ 92,5%
Junho/21
24,60%
▲ 81,7%
Julho/21
34,42%
▲ 29,8%
Agosto/21
46,12%
▼ 3,1%

© Divulgação

Hotel Hilton
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TRANSPORTE AÉREO
O crescimento total no volume de passageiros é o maior desde fevereiro de 2020, mostrando o
avanço da recuperação do setor, que ainda enfrenta grandes desafios para sua expansão, como
o aumento dos preços dos combustíveis e a desvalorização da moeda brasileira.

Os três principais aeroportos que
servem a cidade de São Paulo registraram, em setembro de 2021,
crescimento de 5,3% em relação
ao mês anterior, sendo Congonhas o local com maior aumento (17,9%), seguido por Guarulhos
(2,5%) e Viracopos (0,3%), Essa
mesma tendência se repetiu com
a movimentação de aeronaves
nesses aeroportos: o número de
pousos e decolagens em setembro de 2021 subiu 3,3% se comparados com agosto de 2021.

fluxo de embarque e desembarque
de passageiros - setembro/21

4.089.586
Comparativo com outros meses
Mês
Passageiros
Variação
Setembro/20
2.140.789
▲91,0%
Junho/21
2.980.528
▲ 37,2%
Julho/21
4.052.487
▲0,9%
Agosto/21
3.885.439
▲5,3%

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
O fluxo de passageiros desembarcados cresceu pelo quinto mês seguido nas rodoviárias paulistanas (Tietê, Barra Funda e Jabaquara).

Em setembro de 2021, houve
44% de crescimento de movimentação de passageiros nesses terminais, quando comparado ao mesmo mês em 2020, e
9,1% se comparado a agosto de
2021, sendo Tietê com 6,8%, Barra Funda com 8,2% e Jabaquara
com 21,7%. Quanto à chegada de
ônibus nas mesmas rodoviárias,
o crescimento em setembro de
2021 foi de 56,5% com relação ao
mesmo mês de 2020 e de 5,3%
com relação a agosto de 2021.
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fluxo de desembarque
de passageiros - setembro/21

782.292
Comparativo com outros meses
Mês
Passageiros
Variação
Setembro/20
543.290
▲ 44,0%
Junho/21
567.003
▲ 38,0%
Julho/21
702.760
▲ 11,3%
Agosto/21
716.758
▲ 9,1%

SPTuris

www.observatoriodoturismo.com.br

IRA - ÍNDICE DE REPUTAÇÃO DOS ATRATIVOS
Considera a percepção dos visitantes sobre doze atrativos da cidade (R. 25 de Março, Liberdade, Masp/
Av. Paulista, 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 indicadores dos atrativos, como reviews e comentários positivos,
neutros e negativos, em fontes como Google e TripAdvisor, o índice pode variar entre 0-100%.

IRA (CIET) - setembro/21
Em setembro de 2021, o IRA
mostrou uma ligeira queda, de
0,6%, em relação ao mês anterior. O valor, 91,6%, é 1% menor
que o de setembro de 2020.

91,65%

Comparativo com outros meses
Mês
Reputação
Variação
Setembro/20
92,60%
▼ 1,0%
Junho/21
92,57%
▼1,0%
Julho/21
91,07%
▲ 0,6%
Agosto/21
92,27%
▼0,7%

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 Fecomércio-SP em parceria com o Observatório de Turismo 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 setembro, a atividade do turismo
cresceu 4,7%* comparado ao mês
anterior. É o quinto mês consecutivo
de evolução do índice. Embora esteja
35,3 pontos abaixo do ritmo de atividade visto no início de 2020, quando
comparado com setembro de 2020,
a atividade subiu 48,2%. Vale ressaltar
que o feriado prolongado contribuiu
para uma maior movimentação do turismo na capital paulista e consequentemente para o aumento do IMAT.

IMAT (Fecomércio e OTE) - setembro/21

64,7

Comparativo com outros meses
Mês
IMAT
Variação
Setembro/20
38,5
▲ 48,2%
Junho/21
53,5
▲ 20,9%
Julho/21
60,5
▲ 6,9%
Agosto/21
61,8
▲ 4,7%

*O IMAT do mês anterior pode sofrer pequenas
alterações devido a ajustes na consolidação dos dados.

5

SPTuris

www.observatoriodoturismo.com.br

NOVIDADES
Clique no

e acesse os conteúdos completos

DESTAQUES
consciência negra
Museu Afro Brasil

VEJA TAMBÉM

A 1a Expo Internacional Dia da
Consciência Negra será realizada
entre os dias 19 e 22 de novembro,

Exposição “Eu, Ayrton
Senna da Silva” inaugurada
no Shopping Villa Lobos.

no Anhembi, durante a Semana
da Consciência Negra, e terá en© José Cordeiro/SPturis

trada gratuita. Uma das propostas

4a edição do festival
São Paulo Oktoberfest.

do evento é trazer um novo olhar
sobre a história do povo negro no
Brasil e no mundo. Saiba mais em

Etapa brasileira do GP de
Fórmula 1 na capital paulista.

capital.sp.gov.br.

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES
ACOMPANHE
Boletins de monitoramento turismo e viagens
SP - CIET.

A RETOMADA DAS viageNS internacionais
O isolamento durante a pandemia
aumentou a vontade do brasileiro de viajar. Segundo pesquisa da
Wise, 88% dos entrevistados disseram que viajar para o exterior é
uma das coisas que mais esperam
fazer. Dubai é um dos destinos
© Jeshoots/Unsplash

que está aberto a brasileiros.

São Paulo Turismo

Observatório de Turismo e Eventos
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Anhembi © Caio Pimenta / SPTuris

20 novos restaurantes em
São Paulo que você não
pode deixar de conhecer!

