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as expectativas, atraindo mais de 180 mil pessoas 

durante três dias no Autódromo de Interlagos. 

Também em novembro, a I Expo Internacional Dia 

da Consciência Negra e o primeiro final de semana 

da São Paulo Oktoberfest 2021 contribuíram com 

a movimentação econômica na cidade. 

A atividade do turismo cresceu pelo sexto mês 

seguido, registrando em outubro, mês com 

um feriado nacional, um aumento de 10,1% em 

relação a setembro. A movimentação hoteleira 

contribui muito para que o IMAT de outubro de 

2021 tenha sido o terceiro maior desde janeiro 

de 2020.

A seguir, você poderá acompanhar os principais 

dados e análises do mês de outubro de 2021, 

produzidos pelo OTE. Para ter acesso à série 

histórica, visite nosso site:

www.observatoriodeturismo.com.br.

Faltando apenas alguns dias para o término de 

2021, a sensação é de que falta muito pouco para 

a vida voltar ao normal. Eventos por toda a cidade, 

programação de viagens, além de muita gente 

circulando pelo comércio, atrativos culturais e ruas 

tradicionais de compras são uma realidade nesse 

encerramento de ano na cidade de São Paulo. 

As decorações de Natal já se fazem presentes 

e o clima das festas ecoa em nosso cotidiano. 

Ainda com muitos cuidados com relação à nova 

variante Ômicron, a cidade vem oferecendo 

intensa programação cultural e de eventos. Nossa 

mais amada das avenidas, a Paulista, completa 

130 anos nesse mês e vem atraindo muitas 

pessoas para diversas programações especiais de 

aniversário.

No mês passado, com dois feriados nacionais, o 

Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 superou 

AVENIDA PAULISTA COMPLETA 130 ANOS E SÃO PAULO 
CELEBRA O FESTIVAL DE NATAL POR TODA A CIDADE

Parque Ibirapuera - Natal 2021Parque Ibirapuera - Natal 2021
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ARRECADAÇÃO DE ISS (GRUPO 13)
Apesar do contexto econômico atual do país, com inflação crescente, crise hídrica, 
endividamento das famílias e aumento do dólar e do petróleo, entre outros fatores 
intrínsecos, a arrecadação do imposto sobre serviços do grupo 13 em outubro reflete o 
retorno das atividades do turismo após todas as liberações ocorridas na capital.

Indicadores - outubro/2021

$ Comparativo com outros meses

Mês Valor (em R$) Variação
Outubro/20 9.710.805,60 ▲ 104,6%

Julho/21 13.578.336,90 ▲ 46,3%

Agosto/21 15.394.504,60 ▲ 29,1%

Setembro/21 15.523.437,38 ▲ 28,0%

R$ 19.868.126,21
ISS (grupo 13) - outubro/21

Clique nos ícones e acesse os relatórios completos

SPTuris

www.observatoriodoturismo.com.br
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Parque Ibirapuera - Natal 2021Parque Ibirapuera - Natal 2021

A arrecadação de ISS no 
grupo 13 (no qual estão 
concentradas as atividades do 
turismo, hotelaria, eventos e 
similares) no mês de outubro 
de 2021 foi 104,6% maior que 
a do mesmo mês em 2020. 
Quando comparamos esse 
número com o mês anterior, 
setembro de 2021, registramos 
um crescimento de 28,0% no 
montante. A arrecadação em 
outubro de 2021 está um pouco 
acima do valor contabilizado 
em abril de 2020, quando os 
indicadores começavam a cair 
no início da pandemia.

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2828
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A taxa de ocupação dos hotéis 
paulistanos no mês de outubro de 
2021 cresceu 93,5% em relação 
ao mesmo mês do ano anterior. 
Já em relação a setembro de 
2021, a taxa de ocupação dos 
hotéis cresceu 16,9%, indicando 
uma maior movimentação no 
setor hoteleiro. O valor da diária 
média dos hotéis neste mês de 
outubro foi 41,8% maior que no 
mesmo mês de 2020 e 21,2% 
maior que a do mês anterior. A 
taxa de ocupação dos hostels 
apresentou aumento de 99,3% se 
compararmos outubro de 2021 
com o mesmo mês em 2020 
e um crescimento de 34,7% no 
comparativo com setembro de 
2021. A diária média dos hostels 
foi 25,6% maior que a do mesmo 
mês de 2020 e 2,4% maior que a 
de setembro de 2021. 

60,19% 
taxa de ocupação dos hostels - outubro/21

Comparativo com outros meses

Mês Tx. ocup. Variação

Outubro/20 30,20%  ▲ 99,3%

Julho/21 34,42% ▲ 74,9%

Agosto/21 46,12% ▲ 30,5%

Setembro/21 44,69% ▲ 34,7%

Comparativo com outros meses

Mês Tx. ocup. Variação

Outubro/20 30,43% ▲ 93,5%

Julho/21 44,04% ▲ 33,7%

Agosto/21 47,83% ▲ 23,1%

Setembro/21 50,39% ▲ 16,9%

58,89% 
taxa de ocupação dos hotéis - outubro/21

SPTuris

www.observatoriodoturismo.com.br

MEIOS DE HOSPEDAGEM
Os meios de hospedagem da capital paulista vêm recuperando seus hóspedes à medida que a cidade 
retoma seus eventos culturais, esportivos, shows e feiras. Diversos eventos presenciais aconteceram 
nos últimos meses, movimentando ainda mais a atividade hoteleira.
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Ônibus iluminado - Natal 2019Ônibus iluminado - Natal 2019

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2831
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TRANSPORTE AÉREO
Embora o cenário econômico esteja bem instável, as viagens vêm movimentando positivamente 
o setor aéreo, indicando um bom aquecimento do setor após o sucesso crescente da vacinação.

O fluxo de passageiros que 
embarcam e desembarcam nos três 
principais aeroportos que servem a 
cidade de São Paulo (Congonhas, 
Guarulhos e Viracopos) registrou, 
em outubro, crescimento de 11,9% 
em relação a setembro de 2021. 
Se compararmos com o mesmo 
mês de 2020, houve crescimento 
considerável, de 61,1%, neste mesmo 
índice, mas ainda 30,1% menor se 
comparado com outubro de 2019, 
ano anterior à pandemia de covid-19. 
O número total de passageiros dos 
três aeroportos é maior que o total de 
março de 2020, quando a pandemia 
foi decretada oficialmente na cidade 

Comparativo com outros meses

Mês Passageiros Variação

Outubro/20 2.839.699 ▲61,1%

Julho/21 4.052.487 ▲12,9%

Agosto/21 3.885.439 ▲17,8%

Setembro/21 3.885.439 ▲11,9%

fluxo de embarque e desembarque 
de passageiros - outubro/21

4.576.164 

Comparativo com outros meses

Mês Passageiros Variação

Outubro/20 665.952 ▲ 30,1%

Julho/21 702.760 ▲ 23,3%

Agosto/21 716.758 ▲ 20,9%

Setembro/21 782.292 ▲ 10,8%

866.684

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

O fluxo de passageiros 
desembarcados no mês de 
outubro de 2021 cresceu 
30,1% quando comparado 
com outubro de 2020 e 10,8% 
se comparado a setembro de 
2021, indicando o sexto mês 
seguido com crescimento da 
movimentação de passageiros 
nesses terminais. Ainda 
considerando o comparativo 
com o mês anterior, tivemos 
crescimento de passageiros em 
dois terminais - Tietê com 14,0%, 
Barra Funda com 9,4% - e apenas 
um pequeno decréscimo no 
Jabaquara, de 0,7%.

fluxo de embarque e desembarque 
de passageiros - outubro/21

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=3537
https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2826
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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 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.   

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%.

Em outubro de 2021, o IRA 
mostrou pequeno aumento 
de 0,4% em relação ao mês 
anterior. O valor, 92,03%, é 
0,4% menor que o de outubro 
de 2020.

IRA (CIET) - outubro/21

92,03%
Comparativo com outros meses

Mês Reputação Variação

Outubro/20 92,40% ▼ 0,4%

Julho/21 91,07% ▲ 1,1%

Agosto/21 92,27% ▼0,3%

Setembro/21 91,65% ▲ 0,4%

Comparativo com outros meses

Mês IMAT Variação

Outubro/20 50,8 ▲ 43,5%

Julho/21 60,5 ▲ 20,5%

Agosto/21 61,8 ▲ 18,0%

Setembro/21 62,2 ▲ 10,1%

IMAT (Fecomércio e OTE) - outubro/21

72,9

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

Em outubro, a atividade do turismo 
cresceu 10,1%** quando comparada 
ao mês anterior. É o sexto mês 
consecutivo de evolução do índice. 
Embora esteja 37,8 pontos abaixo 
do ritmo de atividade visto no início 
de 2020, quando comparada com 
outubro de 2020, a atividade subiu 
50,8%. Vale ressaltar que os feriados 
prolongados e os megaeventos 
contribuiram para uma maior 
movimentação do turismo na capital 
paulista e consequentemente para o 
aumento do IMAT.

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=3569
https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=3571
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 PASSAGEM AÉREA É O TERMO MAIS  
PESQUISADO NA BLACK FRIDAY 2021

Segundo dados do Google, 

termos na categoria Viagens, 

associados à Black Friday, tiveram 

maior volume de buscas na 

semana de 7 a 13 de novembro. 

Os termos mais utilizados foram 

“passagens aéreas”, “viagens”, 

“hoteis” e “pacotes de viagem”.

DESTAQUES

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES

Boletim de monitoramento 

de turismo e viagens SP - 

CIET.

 Pesquisa da ABIH-SP 

mostra que hotelaria paulista 

teve aumento na taxa de 

ocupação em outubro.

Clique no  e acesse os conteúdos completos

 Retomadas as visitas 

monitoradas ao Edifício 

Matarazzo.

 MasterCard inaugura 

espaço Priceless de 

gastronomia no coração de 

São Paulo.

 SP ganha nova escultura 

animal com baleia gigante 

no Itaim Bibi.

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

Editora: Andrezza Serra - MTB 87290/SP

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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A Prefeitura de São Paulo preparou 

o Festival de Natal de SP, que terá 

início em 11/12 e trará inúmeras 

atrações por toda a cidade. Incluirá 

iluminação na região do Triângulo 

Histórico e do Edifício Matarazzo, 

decoração na Praça do Patriarca e 

32 árvores e presépios nas regiões 

das subprefeituras. Acesse: 

https://festivaldenatalsp.com.br.

 FESTIVAL DE NATAL DE SÃO PAULO 2021

Árvore de Natal 2021Árvore de Natal 2021
na Marginal Pinheirosna Marginal Pinheiros

GRU © Jose Cordeiro/ SPTuris

VEJA TAMBÉM

ACOMPANHE

NOVIDADES
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https://brasilturis.com.br/passagem-aerea-e-o-termo-mais-pesquisado-na-black-friday-deste-ano/
https://brasilturis.com.br/passagem-aerea-e-o-termo-mais-pesquisado-na-black-friday-deste-ano/
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/aviacao/passagens-aereas-lideram-buscas-de-viagens-para-a-black-friday-2021-diz-google/
https://www.turismo.sp.gov.br/categoria/170
https://diariodoturismo.com.br/hoteis-de-sao-paulo-se-recuperam-e-melhoram-desempenho-aponta-pesquisa/
https://cidadedesaopaulo.com/roteirosguiados/teste-2/?lang=pt
https://cidadedesaopaulo.com/roteirosguiados/teste-2/?lang=pt
https://www.mastercard.com/news/latin-america/pt-br/noticias/comunicados-de-imprensa/pr-pt/2021/outubro/mastercard-inaugura-priceless-um-novo-conceito-de-gastronomia-no-coracao-de-sao-paulo/
https://www.mastercard.com/news/latin-america/pt-br/noticias/comunicados-de-imprensa/pr-pt/2021/outubro/mastercard-inaugura-priceless-um-novo-conceito-de-gastronomia-no-coracao-de-sao-paulo/
https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/baleia-metalica-de-20-metros-e-instalada-na-faria-lima/
https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/baleia-metalica-de-20-metros-e-instalada-na-faria-lima/
https://www.autodromodeinterlagos.com.br
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
a%20href%3D%22http://www.autodromodeinterlagos.com.br%22%20target%3D%22_blank%22
mailto:pesquisa%40spturis.com%20?subject=
https://www.linkedin.com/company/observat%C3%B3rio-de-turismo-e-eventos/
https://www.facebook.com/observatoriodeturismoeeventos
%3Ca%20href%3D%22http://www.autodromodeinterlagos.com.br%22%20target%3D%22_blank%22%3E
http://www.observatoriodeturismo.com.br
https://festivaldenatalsp.com.br/
https://festivaldenatalsp.com.br/
https://festivaldenatalsp.com.br/
https://festivaldenatalsp.com.br/

