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CIDADE DE SÃO PAULO
MONITORAMENTO DO TURISMO

SPTuris

www.observatoriodeturismo.com.br

Janeiro/2022
Boletim OTE - edição nº8

C
en

tr
o

 d
e 

Sã
o

 P
au

lo
 -

 v
is

ta
 a

ér
ea

  ©
 C

ai
o

 P
im

en
ta

/ 
SP

Tu
ris

SPTuris

www.observatoriodoturismo.com.br

pretende movimentar a cidade ao longo do ano. 

O penúltimo mês de 2021 se encerrou com uma 

boa nova animadora: o IMAT de novembro foi 

o maior desde o início da pandemia. A atividade 

do turismo cresceu pelo sétimo mês seguido, 

registrando, em novembro, mês com dois feriados 

e com eventos importantes, como o GP São Paulo 

de Fórmula 1, um aumento de 9,2% em relação 

a outubro. O aumento da ocupação hoteleira da 

cidade e o faturamento do setor contribuíram para 

o destaque do IMAT de novembro. 

Que possamos seguir neste crescimento e com 

um 2022 de plena recuperação para o setor.

Na próxima edição do boletim serão apresentados 

os dados do fechamento do ano de 2021.  A 

seguir, você poderá acompanhar os principais 

números e análises do mês de novembro de 

2021, produzidos pelo OTE. Para ter acesso à 

série histórica, visite nosso site:

www.observatoriodeturismo.com.br.

O ano de 2022 começa com a renovação da 

expectativa de recuperação dos setores mais 

afetados pelos dois anos de pandemia.

Mesmo com a nova variante Ômicron e o avanço 

da gripe, São Paulo teve um dezembro agitado, 

com turistas e paulistanos movimentando 

shoppings, parques, atrações de Natal, bares, 

cafés, restaurantes e atrativos culturais. 

Isso só foi possível porque a capital tem os níveis de 

vacinação da população altos, e vem avançando 

na aplicação da terceira dose.

A cidade foi toda decorada para o Natal, tendo 

mais de 50 árvores espalhadas pelos bairros, e 

com as 32 subprefeituras contempladas também 

com presépios para compor as árvores, além de 

uma programação intensa de atrações e shows 

oferecidos pela Prefeitura no Festival de Natal. 

Para 2022, a municipalidade deve lançar, em 

breve, o calendário de eventos estratégicos, que 

SEJA BEM-VINDO, 2022!

Monumento Glória Imortal aos Fundadores de São PauloMonumento Glória Imortal aos Fundadores de São Paulo
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http://www.observatoriodeturismo.com.br.
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ARRECADAÇÃO DE ISS (GRUPO 13)
Com o aquecimento das atividades do setor por conta dos feriados e da aproximação das 
festas no final do ano de 2021, o valor da arrecadação do ISS continuou crescendo.

Indicadores - novembro/2021

$ Comparativo com outros meses

Mês Valor (em R$) Variação
Novembro/20 12.183.303,39 ▲ 77,9%

Agosto/21 15.394.504,60 ▲ 40,8%

Setembro/21 15.523.437,38 ▲ 39,6%

Outubro/21 19.868.126,21 ▲ 9,1%

R$ 21.668.437,56
ISS (grupo 13) - novembro/21

Clique nos ícones e acesse os relatórios completos

SPTuris

www.observatoriodoturismo.com.br
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Visita guiada ao Edifício Matarazzo.  Na imagem, vista do Edifício Altino Arantes.Visita guiada ao Edifício Matarazzo.  Na imagem, vista do Edifício Altino Arantes.

A arrecadação de ISS no grupo 13 
(no qual estão concentradas as 
atividades do turismo, hotelaria, 
eventos e similares) no mês de 
novembro de 2021 foi 77,9% 
maior que a do mesmo mês em 
2020. Quando comparamos o 
número com o mês anterior, 
outubro de 2021, registramos 
um crescimento de 9,1 % no 
montante. A arrecadação em 
novembro de 2021 é a maior 
desde março de 2020, mês em 
que a pandemia foi oficialmente 
decretada na cidade.  

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2828
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A taxa de ocupação dos hotéis 
paulistanos no mês de novembro 
de 2021 cresceu 96,6% em 
relação ao mesmo mês do ano 
anterior. Já em relação a outubro 
de 2021, a taxa de ocupação dos 
hotéis cresceu 15,5%, indicando 
uma maior movimentação 
no setor hoteleiro. O valor da 
diária média dos hotéis em 
novembro foi 39,0% maior que 
no mesmo mês de 2020 e 2,4% 
menor que a do mês anterior. A 
taxa de ocupação dos hostels 
apresentou aumento de 97,5% 
se compararmos novembro de 
2021 com o mesmo mês em 
2020 e um crescimento de 5,2% 
no comparativo com outubro de 
2021. A diária média dos hostels 
foi 20,1% maior que a do mesmo 
mês de 2020 e 10,6% menor que 
a de outubro de 2021.

63,33% 
taxa de ocupação dos hostels - novembro/21

Comparativo com outros meses

Mês Tx. ocup. Variação

Novembro/20 32,06% ▲ 97,5%

Agosto/21 46,12% ▲ 37,3%

Setembro/21 44,69% ▲ 41,7%

Outubro/21 60,19% ▲ 5,2%

Comparativo com outros meses

Mês Tx. ocup. Variação

Novembro/20 34,59% ▲ 96,6%

Agosto/21 47,83% ▲ 42,2%

Setembro/21 50,39% ▲ 35%

Outubro/21 58,89% ▲ 15,5%

68,01% 
taxa de ocupação dos hotéis - novembro/21

SPTuris

www.observatoriodoturismo.com.br

MEIOS DE HOSPEDAGEM
Além de dois feriados nacionais no mês, diversos eventos, como o GP SP de F1 e a São Paulo Oktober-
fest, movimentaram os meios de hospedagem da cidade, contribuindo para a recuperação do setor.
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Holiday Inn AnhembiHoliday Inn Anhembi

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2831
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TRANSPORTE AÉREO
Embora o cenário econômico esteja bem instável, as viagens nacionais vêm movimentando positi-
vamente o setor aéreo. Já os embarques e desembarques internacionais ainda representam aproxi-
madamente 50% do que registramos em novembro de 2019.

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 novembro, 
crescimento de 7,0% em relação a 
outubro de 2021. Se compararmos 
com o mesmo mês de 2020, houve 
crescimento considerável, de 47,2%, 
no índice, mas ainda 20,9% menor 
se comparado com novembro de 
2019, ano anterior à pandemia de 
Covid-19. O número de passageiros 
em novembro de 2021 subiu 8,2% 
em Congonhas e 9,4% em Guarulhos 
e caiu 0,7% em Viracopos, quando 
comparado a outubro de 2021.

Comparativo com outros meses

Mês Passageiros Variação

Novembro/20 3.326.560 ▲ 47,2%

Agosto/21 3.885.439 ▲ 26%

Setembro/21 4.089.586 ▲ 19,7%

Outubro/21 4.576.164 ▲ 7%

fluxo de embarque e desembarque 
de passageiros - novembro/21

4.895.933 

Comparativo com outros meses

Mês Passageiros Variação

Novembro/20 679.111 ▲  35,2%

Agosto/21 716.758 ▲  28,1%

Setembro/21 782.292 ▲  17,3%

Outubro/21 866.684 ▲  5,9%

917.946

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

O aumento no mês de novembro 
de 2021 foi de 35,2% quando 
comparado com novembro 
de 2020 e 5,9% se comparado 
a outubro de 2021. Ainda 
considerando o comparativo 
com o mês anterior, tivemos 
crescimento de passageiros 
nos três terminais - Tietê com 
3,3%, Barra Funda com 5,5% e 
Jabaquara com 18,7%.

fluxo de embarque e desembarque 
de passageiros - novembro/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 Fecomercio-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, a taxa de ocupação hoteleira e o 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
O índice 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 novembro de 2021, o Índice 
de Reputação dos Atrativos (IRA) 
da cidade de São Paulo mostrou 
pequena redução de 0,4% em 
relação ao mês anterior. O valor, 
91,69%, é 1,4% menor que o de 
novembro de 2020.

IRA (CIET) - novembro/21

91,69%
Comparativo com outros meses

Mês Reputação Variação

Novembro/20 93,01% ▼ 1,4%

Agosto/21 92,27% ▼ 0,6%

Setembro/21 91,65%      0%

Outubro/21 92,03% ▼ 0,4%

Comparativo com outros meses

Mês IMAT Variação

Novembro/20 55,1 ▲ 43,3%

Agosto/21 61,8 ▲ 27,8%

Setembro/21 66,1 ▲ 19,5%

Outubro/21 72,4 ▲ 9,2%

IMAT (Fecomercio e OTE) - novembro/21

79

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

Em novembro de 2021, a atividade do 
turismo na capital cresceu 9,2%* na 
comparação com o mês anterior. É 
o sétimo mês consecutivo no qual o 
índice de 79 apresenta crescimento. 
Mesmo assim, ainda estamos 21 
pontos abaixo do ritmo de atividade 
visto no início de 2020. No entanto, 
quando comparada com novembro 
de 2020, a atividade subiu 43,3%. 
Novembro foi um mês excepcional, 
com a realização de muitos eventos, 
como o GP SP de F1, a Expo Dia da 
Consciência Negra e a Oktoberfest. 

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=3569
https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=3571
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 DOMÉSTICO CORRESPONDE A 89% DAS
VIAGENS NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

Similarweb, ferramenta de 

análises do mercado de 

viagens e turismo, aponta que 

os destinos dentro do país 

representaram quase 90% de 

todas as viagens realizadas por 

brasileiros de novembro de 

2019 a novembro de 2021.

DESTAQUES

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES

Boletim de monitoramento 

de turismo e viagens SP - 

CIET.

 OMT prevê rombo de 

US$ 2 trilhões no turismo 

mundial em 2021.

Clique no  e acesse os conteúdos completos

 Rosewood promete 

mudar o conceito de 

hotelaria de luxo em SP.

 São Paulo dos paulistanos:  

descubra os programas 

típicos dos habitantes locais.

 Cias aéreas alcançam 

84,7% da malha aérea 

doméstica no fim de 2021.

São Paulo Turismo

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

 +5511 2226-0400
www.spturis.com

www.cidadedesaopaulo.com

        

Observatório de Turismo e Eventos

Editora: Andrezza Serra - MTB 87290/SP

www.observatoriodeturismo.com.br

pesquisa@spturis.com

  

SPTuris

www.observatoriodeturismo.com.br

Apoio:

Centro de Inteligência da Economia 
do Turismo - CIET
Fecomercio-SP
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Com a pandemia de Covid-19 

nitidamente ainda longe do fim, 

as mudanças drásticas trazidas 

e a vacinação em massa se 

mostrando fundamental para 

assegurar a retomada saudável 

das viagens, especialistas da área 

têm mencionado um novo apelo 

ao analisar tendências de viagem 

para 2022: o turismo redefinido.

 TENDÊNCIAS DE VIAGENS PARA 2022

Obelisco IbirapueraObelisco Ibirapuera

Arte © Abear

VEJA TAMBÉM

ACOMPANHE

NOVIDADES
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https://www.panrotas.com.br/mercado/economia-e-politica/2021/12/domestico-corresponde-a-89-das-viagens-de-brasileiros-em-2-anos_186396.html
https://www.panrotas.com.br/mercado/economia-e-politica/2021/12/domestico-corresponde-a-89-das-viagens-de-brasileiros-em-2-anos_186396.html
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.panrotas.com.br/mercado/economia-e-politica/2021/12/domestico-corresponde-a-89-das-viagens-de-brasileiros-em-2-anos_186396.html
https://www.panrotas.com.br/mercado/economia-e-politica/2021/12/domestico-corresponde-a-89-das-viagens-de-brasileiros-em-2-anos_186396.html
https://www.panrotas.com.br/mercado/economia-e-politica/2021/12/domestico-corresponde-a-89-das-viagens-de-brasileiros-em-2-anos_186396.html
https://www.turismo.sp.gov.br/categoria/170
https://www.cnnbrasil.com.br/business/turismo-mundial-deve-fechar-2021-com-rombo-de-us-2-trilhoes-aponta-omt/
https://viagemegastronomia.cnnbrasil.com.br/hoteis/uma-das-marcas-mais-luxuosas-da-hotelaria-mundial-abre-as-portas-em-sao-paulo/
https://cidadedesaopaulo.com/roteirosguiados/teste-2/?lang=pt
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/sao-paulo-dos-paulistanos/
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://cidadedesaopaulo.com/novidades/sao-paulo-dos-paulistanos/
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/sao-paulo-dos-paulistanos/
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/sao-paulo-dos-paulistanos/
https://www.abear.com.br/imprensa/agencia-abear/noticias/companhias-aereas-alcancam-847-da-malha-aerea-domestica-no-fim-de-2021/?ct=t%28Minist%C3%A9rio+da+Sa%C3%BAde+destaca+a+ABEAR_COPY_02%29
https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/baleia-metalica-de-20-metros-e-instalada-na-faria-lima/
http://www.spturis.com
http://www.cidadedesaopaulo.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
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://viagem.estadao.com.br/blogs/sala-vip/tendencias-de-viagem-para-2022-o-turismo-redefinido/
https://viagem.estadao.com.br/blogs/sala-vip/tendencias-de-viagem-para-2022-o-turismo-redefinido/
https://festivaldenatalsp.com.br/
https://viagem.estadao.com.br/blogs/sala-vip/tendencias-de-viagem-para-2022-o-turismo-redefinido/
https://viagem.estadao.com.br/blogs/sala-vip/tendencias-de-viagem-para-2022-o-turismo-redefinido/
https://festivaldenatalsp.com.br/

