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SÃO PAULO CELEBRA OS 100 ANOS DA SEMANA DE ARTE MODERNA
É com muito orgulho que a cidade de São
Paulo, berço do modernismo, celebra neste
mês de fevereiro os 100 anos da Semana de
Arte Moderna de 1922. Uma programação
especial espalhada pela cidade festejará esse
evento tão marcante para a arte, a literatura e a
cultura brasileiras.
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Pesquisa recente do Conselho Mundial de Viagens
e Turismo (WTTC) prevê que, caso a vacinação
da população, incluindo as doses de reforço,
e o afrouxamento das restrições de viagens
internacionais sigam em ritmo forte em 2022, ainda
este ano o turismo chegará a níveis pré-pandemia.
Por outro lado, a alta de casos confirmados da
nova variante ômicron em São Paulo provocou
o adiamento de diversos eventos previstos para
fevereiro, como os Desfiles Oficiais das Escolas
de Samba (agora previstos para abril) e a Campus
Party (com nova data para julho). Dessa forma, o
momento ainda é de incerteza.
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FECHAMENTO DOS ÍNDICES DE 2021
A cidade de São Paulo teve um dezembro agitado.
Turistas e paulistanos vacinados movimentaram
shoppings, parques, bares, cafés, restaurantes e
atrativos culturais da cidade.
A atividade do turismo em dezembro de 2021 cresceu
pelo oitavo mês seguido, registrando um aumento
de 3,6% em relação a novembro. O aumento da
taxa de ocupação hoteleira, o faturamento das
empresas do setor, a movimentação nos terminais
rodoviários e aeroportos contribuíram para que
o IMAT de dezembro seja o terceiro maior desde
janeiro de 2020.
A seguir, você poderá acompanhar os principais
dados e análises produzidos pelo OTE para o mês
de dezembro e os dados consolidados de 2021.
Para ter acesso à série histórica de cada indicador,
visite: www.observatoriodeturismo.com.br.
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Casa Guilherme de Almeida

Indicadores - dezembro/2021
Clique nos ícones e acesse os relatórios completos

ARRECADAÇÃO DE ISS (GRUPO 13)
A arrecadação de ISS no grupo 13 (no qual estão concentradas as atividades do turismo)
no mês de dezembro de 2021 foi 80,1% maior que a do mesmo mês em 2020.

ISS (grupo 13) - dezembro/21

R$ 28.011.842,97
Comparativo com outros meses
Mês
Valor (em R$) Variação
Dezembro/20 15.549.946,50 ▲ 80,1%
Setembro/21 15.523.437,38 ▲ 80,4%
Outubro/21
19.868.126,21 ▲ 41,0%
Novembro/21 21.668.437,56 ▲ 29,3%

@Jose Cordeiro/ SPTuris
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Quando
comparamos
o
número com o mês anterior,
novembro de 2021, registramos
um crescimento de 29,3% no
montante. A arrecadação em
dezembro de 2021 é a maior
desde março de 2020, mês em
que a pandemia foi oficialmente
decretada na cidade. Com o
aquecimento das atividades do
setor por conta dos feriados,
do retorno dos eventos e das
festas e comemorações de fim
de ano, a arrecadação de ISS
quase alcançou os 30 milhões
de março de 2020.

Casa Modernista
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MEIOS DE HOSPEDAGEM
A taxa de ocupação dos hotéis paulistanos no mês de dezembro de 2021 cresceu 86,2% em relação
ao mesmo mês de 2020. Já em relação a novembro de 2021, o mesmo índice caiu 13,4%.

taxa de ocupação dos hotéis - dezembro/21
O valor da diária média dos
hotéis em dezembro foi 35,0%
maior que a do mesmo mês de
2020 e 0,9% menor que a do
mês de novembro.
A taxa de ocupação dos hostels
apresentou aumento de 90,7%
se compararmos dezembro
de 2021 com o mesmo mês
em 2020 e um decrescimento
de 8,7% no comparativo com
novembro de 2021.
A diária média dos hostels foi
12,1% menor que a do mesmo
mês de 2020 e 24,8% maior que
a de novembro de 2021.

58,91%

Comparativo com outros meses
Mês
Tx. ocup.
Variação
Dezembro/20
31,64%
▲ 86,2%
Setembro/21
50,39%
▲ 16,9%
Outubro/21
58,89%
0%
Novembro/21
68,01%
▼ 13,4%
taxa de ocupação dos hostels - dezembro/21

57,85%

Comparativo com outros meses
Mês
Tx. ocup.
Variação
Dezembro/20
30,34%
▲ 90,7%
Setembro/21
44,69%
▲ 29,4%
Outubro/21
60,19%
▼ 3,9%
Novembro/21
63,33%
▼ 8,7%

@Divulgação

More SP - hostel
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TRANSPORTE AÉREO
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 dezembro, crescimento de
13,5% em relação a novembro de 2021.
Se compararmos com o mesmo
mês de 2020, houve crescimento
considerável, de 44,7%, mas ainda
18,6% menor se comparado com
dezembro de 2019, ano anterior à
pandemia. Desde fevereiro de 2020,
não se via uma movimentação tão alta
no número total de passageiros dos
três aeroportos, indicando um bom
aquecimento do setor após o sucesso
crescente da vacinação, o período de
férias e as comemorações de fim de
ano. Embora o cenário econômico
esteja instável, as viagens nacionais vêm
movimentando positivamente o setor
aéreo. Já o número de embarques e
desembarques internacionais ainda
representam aproximadamente 59,5%
do que registramos em dezembro de
2019.

fluxo de embarque e desembarque
de passageiros - dezembro/21

5.559.275
Comparativo com outros meses
Mês
Passageiros Variação
Dezembro/20
3.843.014
▲ 44,7%
Setembro/21
4.089.586
▲ 35,9%
Outubro/21
4.576.162
▲ 21,5%
Novembro/21
4.896.112
▲ 13,5%

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
A movimentação por conta do Natal e das festas de final de ano propiciaram mais viagens no
último mês do ano.

O
fluxo
de
passageiros
desembarcados nas rodoviárias
paulistanas (Tietê, Barra Funda e
Jabaquara) no mês de dezembro
de 2021 cresceu 44,8% quando
comparado com dezembro de
2020 e 21,1% se comparado a
novembro de 2021, indicando
o oitavo mês seguido com
crescimento da movimentação
de passageiros nesses terminais.
Ainda considerando o comparativo
com o mês anterior, tivemos
crescimento
de
passageiros
nos três terminais - Tietê com
22,7%, Barra Funda com 22,4 % e
Jabaquara com 13,0%.
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fluxo de embarque e desembarque
de passageiros - dezembro/21

1.111.821
Comparativo com outros meses
Mês
Passageiros
Variação
Dezembro/20
767.683
▲ 44,8%
Setembro/21
782.292
▲ 42,1%
Outubro/21
866.684
▲ 28,3%
Novembro/21
917.946
▲ 21,1%
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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%.

IRA (CIET) - dezembro/21
Em dezembro de 2021, o Índice
de Reputação dos Atrativos
(IRA) da cidade de São Paulo
mostrou crescimento de 0,4%
em relação ao mês anterior. O
valor, de 92,03%, é 0,6% menor
que o de dezembro de 2020.

92,03%

Comparativo com outros meses
Mês
Reputação
Variação
Dezembro/20
92,59%
▼ 0,6%
Setembro/21
91,65%
▲ 0,4%
Outubro/21
92,03%
0%
Novembro/21
91,69%
▲ 0,4%

ÍNDICE MENSAL DE ATIVIDADE DO TURISMO - IMAT SÃO PAULO
O Índice Mensal de Atividade do Turismo de São Paulo, o IMAT, 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.
Em dezembro de 2021, a atividade
do turismo em São Paulo cresceu
3,6%* na comparação com o mês
anterior, atingindo 81,9 pontos. É o
oitavo mês consecutivo em que o
índice apresenta crescimento. Mas,
ainda estamos 18,1 pontos abaixo
do ritmo de atividade visto no início
de 2020, antes da pandemia. Porém,
quando comparado com dezembro
de 2020, o indicador cresceu 39,0%,
especipalmente devido ao aumento
da ocupação nos hotéis, do fluxo de
passageiros nos terminais rodoviários
e aeroportos e do faturamento das
empresas de turismo da cidade.

IMAT (Fecomercio-SP e OTE)
dezembro/21

81,9

Comparativo com outros meses
Mês
IMAT
Variação
Dezembro/20
58,9
▲ 39,0%
Setembro/21
66,1
▲ 23,9%
Outubro/21
72,4
▲ 13,1%
Novembro/21
79,0
▲ 3,6%

**O IMAT do mês anterior pode sofrer pequenas alterações devido a ajustes na consolidação dos dados.
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ACUMULADO 2021
Apesar de todas as dificuldades enfrentadas
pelo setor do turismo paulistano em
2020 por conta da pandemia, foi possível
fechar o ano de 2021 com uma crescente
retomada das atividades. Pode-se afirmar
categoricamente que, com os altos índices
de vacinação da população da cidade de
São Paulo, o segundo semestre do ano teve
uma retomada importante, com resultados
melhores que os de 2020.
Apesar de termos 11,6% da população
desempregada no país (PNAD Contínua
– IBGE), no último trimestre de 2021, o
turismo gerou 162,6 mil vagas formais no
Brasil (Pesquisa Monitora/ Caged - Mariana
Audrigui/ USP). Estamos no patamar prépandemia, com 400 mil empregados em
empresas do setor de turismo da capital
(Fecomercio-SP/ Caged). O aumento da
demanda com a retomada dos eventos
presenciais desde setembro, somado aos
feriados, ao fim de ano e às férias, resultou
em empresas recontratando funcionários
para suprir a demanda.
No consolidado de 2021, mostramos
o
comportamento
dos
indicadores
monitorados pelo Observatório de Turismo
e Eventos da SPTuris, com o gráfico do ImatSP, elaborado em parceria com o Conselho
de Turismo da Fecomercio-SP. Abaixo, o
comparativo dos anos de 2019, 2020 e 2021,
com uma breve análise do OTE.
E 2022?

Que possamos
seguir neste
crescimento e com
um 2022 de plena
recuperação para
o setor

Ainda nos rondam muitas incertezas
para o novo ano. O cenário econômico
instável, o ano eleitoral e os problemas
causados por mudanças em alíquotas que
ameaçam
o turismo nacional exigirão
criatividade, resiliência e trabalho duro para
que as atividades do turismo se recuperem
sustentavelmente e prosperem.
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Praça Roosevelt
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A variante ômicron certamente impactará nos
números do turismo de janeiro. É mais um
desafio a ser enfrentado, porém o setor do
turismo já tem mais conhecimento para lidar
com os problemas impostos pela pandemia.

ARRECADAÇÃO

$

DE ISS (GRUPO 13)
30

28,0

25
19,9

20

17,2

15,5

15

13,6

15,4
15,5

12,1
9,2

10
5

21,7

7,0

jan

fev

mar

abr

mai

10,4

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

(R$ em milhões)

▲0,2%

A arrecadação de ISS no grupo do turismo
(G13) em 2021 foi 0,2% maior que em 2020,
principalmente por conta da retomada das
atividades com mais força no segundo semestre
de 2021. Embora o último semestre do ano
tenha sido animador, fechamos o ano de 2021
com a arrecadação do ISS 51% menor que 2019.
A pandemia praticamente cortou pela metade a
arrecadação das atividades do turismo.

no acumulado
do ano em
comparação a 2020
COMPARATIVO 2019 - 2021 (R$ milhões)
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A taxa de ocupação média dos hotéis
paulistanos em 2021 foi 48% maior que a
média de 2020, ano em que o setor hoteleiro
foi fortemente impactado pela pandemia. Se
compararmos 2021 com 2019, a hotelaria da
cidade ainda tem 38,9% de perda a recuperar
para atingir o patamar de 2019. As diárias dos
hotéis acompanhados pelo Observatório de
Turismo e Eventos variaram muito em 2021,
consolidando-se 1,3% maior que a média de
2020 e 12,8% menor que a média de 2019.
O hostels foram muito impactados pela
pandemia em 2020 e 2021. Por ter uma
estrutura menor, com menos margem
de manobras e normalmente com
administrações mais pessoais, poucos
sobreviveram nesses últimos 22 meses. A taxa
média de ocupação em 2021 foi 41,7% maior
que a de 2020 e 33,5% menor que a de 2019.
A diária média em 2021 foi 21,6% maior que a
de 2020 e 8,20 maior que a de 2019.
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▲48,0% ▲41,7%
na taxa de ocupação na taxa de ocupação
dos hostels
dos hotéis
na comparação
na comparação
com 2020
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▲29,1%

O número de passageiros nacionais nos três
aeroportos da cidade em 2021 cresceu 35,8%
em comparação com 2020, mas ainda é 33,2%
menor que o acumulado em 2019. O segundo
semestre de 2021, com a retomada das viagens,
teve uma fundamental contribuição para a
recuperação dos números em 2021.
As viagens internacionais foram as mais afetadas
pela pandemia e a consequência está no número
de passageiros vindos do exterior em 2021.
Tivemos em 2021 14,4% menos passageiros que
em 2020 e 75,1% menos passageiros que em 2019.
Quando totalizamos os passageiros nacionais e
internacionais que desembarcaram em São Paulo,
vimos um crescimento de 29,1% em 2021 quando
comparado com 2020, mas um decréscimo de
41,9% quando comparado com 2019.
Podemos concluir que as viagens nacionais,
com o avanço da vacinação e com um certo
controle da pandemia, contribuíram para que
2021 recuperasse uma parte das perdas desde
fevereiro de 2020.
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TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
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▲12,6%

O movimento dos três terminais rodoviários
da capital, Tietê, Barra Funda e Jabaquara,
em 2021 foi 12,6% maior que em 2020, com
uma recuperação mais forte no 2° semestre
do ano, porém ainda é 45,8% menor que a
movimentação em 2019.
Os terminais Tietê e Barra Funda tiveram,
em 2021, respectivamente, crescimento do
número de embarques de 16,6% e 10,9% com
relação a 2020. Já o terminal Jabaquara teve
um decréscimo de 0,3% na movimentação
de passageiros.
O número de passageiros nesses três terminais
rodoviários ainda é, respectivamente, 45%
(Tietê), 47,2% (Barra Funda) e 47,3% (Jabaquara)
menor que o acumulado de 2019, o que
mostra que, apesar de haver um aumento em
relação ao período mais crítico da pandemia,
ainda há um considerável percentual de
demanda reprimida a ser recuperada.
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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. 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.

▼ 1,4%
no acumulado
do ano em
comparação a 2020
COMPARATIVO 2020* - 2021 (em %)

Em 2021, o IRA caiu 1,4% em relação a 2020.
Durante esses dois anos, o índice variou
muito pouco, para cima e para baixo. Essas
variações foram influenciadas pelos períodos
de maior e menor restrição para visitas aos
atrativos durante a pandemia.
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IMAT SÃO PAULO
ÍNDICE MENSAL DE ATIVIDADE DO TURISMO
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O novo indicador, criado em 2021 por meio
da parceria do Observatório de Turismo
e Eventos da SPTuris com o Conselho de
Turismo da Fecomercio-SP, permitiu o
acompanhamento do comportamento das
atividades do turismo da cidade de São
Paulo durante a pandemia.
O IMAT de dezembro foi o terceiro maior
desde janeiro de 2020 e cresceu pelo oitavo
mês seguido. O mês, já com a presença da
nova variante Ômicron, não conseguiu ser
impactado negativamente nas atividades
do setor.
O índice ficou em 81,9, alta mensal de
3,6% e de 39,0% em relação ao mesmo
mês de 2020.
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*O indicador passou a ser medido pelo OTE em 2020,
portanto não há histórico de 2019.
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NOVIDADES
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correspondente e acesse os conteúdos completos

DESTAQUES
SÃO PAULO INDICADA COMO UM DOS
50 DESTINOS PARA VIAJAR EM 2022
Avenida Paulista

A

publicação

norte-americana

Travel+Leisure, famosa por criar
rankings de viagens, hospedagem
e atrações turísticas, divulgou uma
©Caio Pimenta/ SPTuris

seleção dos 50 melhores destinos
para viajar em 2022, incluindo São

VEJA TAMBÉM
100 anos da Semana de
Arte Moderna tem extensa
programação em SP.
SP é eleita um dos
dez melhores destinos
gastronômicos do mundo.

Paulo na 39ª posição, destacando
a cidade por sua combinação
dinâmica entre luxo, design e
influência na moda.

SPTuris divulga quatro
roteiros autoguiados no
Aniversário de São Paulo.

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES

Expedia: turismo terá
um 2022 como nunca
antes visto.

O relatório Business Travel
Trends for 2022, da BCD Travel,
identificou as oito principais
tendências
que
devem
reorientar as prioridades de
viagem, especialmente dos
turistas de negócios, em todo
o mundo.

Hotel Unique

São Paulo Turismo

Observatório de Turismo e Eventos
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São Paulo / CEP:02012-021
+5511 2226-0400
www.spturis.com
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Centro de Inteligência da Economia
do Turismo - CIET-SP
Fecomercio-SP
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Boletim de monitoramento
de turismo e viagens SP CIET.

OITO TENDÊNCIAS DE VIAGENS
CORPORATIVAS EM 2022
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ACOMPANHE

www.cidadedesaopaulo.com
SPTuris

www.observatoriodeturismo.com.br

Marginal Pinheiros
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