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Boletim Observatório de Turismo
Bem-vindos! Após 14 meses de pandemia,
uma situação sem precedentes para o mercado, nós do Observatório de Turismo e Eventos
da SPTuris desenvolvemos este boletim mensal, para levar informações relevantes e indispensáveis para as estratégias e tomadas de decisões dos próximos passos rumo a retomada.
Também conhecido como OTE, o Observatório é o núcleo de pesquisa das atividades de
turismo e eventos na capital paulista, sendo
referência no setor. Ao longo dos anos, elaboramos diversos estudos e acompanhamentos
de indicadores da cidade, com destaque para
o recente Relatório de impactos da Covid-19
no turismo da cidade de São Paulo.
Nesta edição de lançamento, trouxemos novidades. Estabelecemos duas importantes parcerias, no mês de maio, para enriquecer os
dados e estudos oferecidos. Com a Secretaria
de Turismo do Estado de São Paulo (Setur), por

meio do Centro de Inteligência da Economia
do Turismo (CIET), divulgaremos o Índice de
Reputação dos Atrativos, o IRA. Nele vamos
observar como está a percepção dos visitantes em doze atrativos da cidade. Já da parceria
com a Fecomercio-SP nasceu o IMAT, Índice
Mensal de Atividade do Turismo de São Paulo,
que pretende ser um termômetro do setor, levando em consideração tanto o lado dos empresários quanto dos consumidores.
Ainda em maio, a SPTuris passou a ter uma diretoria dedicada exclusivamente ao turismo,
com o objetivo de promover a atividade regional como grande protagonista da retomada.
Nas páginas a seguir, você poderá acompanhar os principais dados e análises produzidos pelo OTE. Para ter acesso à série histórica, visite o site:

www.observatoriodoturismo.com.br
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Indicadores - abril/2021
Os indicadores do turismo paulistano, monitorados pelo OTE, apresentaram alta, em sua grande maioria, no mês de abril, se comparados ao
mesmo mês do ano anterior, confirmando a estimada recuperação do setor.
Apesar do crescimento expressivo, devemos
considerar que os indicadores de abril de 2020
foram os piores da série histórica registrada
pelo OTE até o momento, devido à pandemia
do coronavírus.

Os números mais elevados de passageiros nos
terminais rodoviários e aeroportos, coincidem
com a alta na ocupação dos meios de hospedagem. No entanto, a arrecadação do ISS das atividades de turismo (grupo 13) segue em queda
no comparativo com o ano anterior, apesar de
mais amena em abril. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, espera-se uma interrupção nesse declínio e que a tendência de crescimento dos demais indicadores se mantenha.

Clique nos ícones e acesse os relatórios completos

HOSPEDAGEM

19,19%
Mês
Abril/20
Janeiro/21
Fevereiro/21
Março/21

Mês
Abril/20
Janeiro/21
Fevereiro/21
Março/21

taxa de ocupação
dos hotéis

Tx. Ocup.
5,77%
31,41%
32,22%
20,83%

18,59%

AEROPORTOS

Variação*
▲232,6%
▼38,9%
▼40,4%
▼7,9%

taxa de ocupação
dos hostels

Tx. Ocup.
14,18%
40,00%
31,65%
18,73%

Variação*
▲31,1%
▼53,5%
▼41,3%
▼0,7%

*Comparativo 3 meses anteriores e abril/2020.
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1.987.732
Mês
Abril/20
Janeiro/21
Fevereiro/21
Março/21

Passageiros
437.139
3.993.775
2.953.738
2.262.733

passageiros
Variação*
▲354,7%
▼50,2%
▼32,7%
▼12,2%

RODOVIÁRIAS

411.088
Mês
Abril/20
Janeiro/21
Fevereiro/21
Março/21

passageiros

Passageiros
120.068
850.209
605.894
445.114

Variação*
▲242,4%
▼51,6%
▼33,2%
▼7,6%
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O Indicador de Reputação dos Atrativos (IRA)
considera a percepção dos visitantes sobre doze
pontos turísticos (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 abril de 2021, o IRA mostra
uma leve queda, registrando 92,72%.

Já o novo Índice Mensal de Atividade do Turismo
de São Paulo (IMAT-SP), criado a partir da parceria
com o Conselho de Turismo da FecomercioSP, tem
o objetivo de monitorar a dinâmica mensal do turismo. São levadas em consideração cinco variáveis:
movimentação dos aeroportos e rodoviárias, faturamento das empresas de turismo, taxa de ocupação
hoteleira e estoque de empregos. A série histórica
tem início, retroativo, em janeiro de 2020. O IMAT-SP
de abril de 2021 aponta recuo de 6,3% na comparação mensal, porém, quando comparado com abril
de 2020, sobe 43,3%. Não é nenhuma surpresa, pois
foi exatamente em abril do ano passado que a atividade teve o pior desempenho, com número índice
de 27,2, ou seja, 72,8% abaixo do nível pré-pandemia.

$

ÍNDICE MENSAL DE ATIVIDADE
DO TURISMO (IMAT/SP)

ARRECADAÇÃO DE ISS

R$9.231.862,64 38,9
Mês
Abril/20
Janeiro/21
Fevereiro/21
Março/21

Valor (em R$)
19.778.147,31
17.272.727,62
15.500.720,24
12.148.643,72

Variação*
▼53,3%
▼46,6%
▼40,4%
▼24,0%

REPUTAÇÃO DOS ATRATIVOS
(IRA)

Reputação
93,85%
92,10%
92,58%
92,91%

Imat
27,2
58,6
50,7
41,5

100

100

Variação*
▲43,3%
▼33,6%
▼23,3%
▼6,3%

Evolução do indicador IMAT
Jan/20 a Abr/21
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Mês
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Março/21

Mês
Abril/20
Janeiro/21
Fevereiro/21
Março/21

65,2

58,9
55,1
50,8

60

Variação*
▼1,2%
▲0,7%
▲0,2%
▼0,2%
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abr/21

fev/21

mar/21

jan/21

dez/20

out/20
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*Comparativo 3 meses anteriores e abril/2020.
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Novidades & destaques
Clique no

e acesse os conteúdos completos

DESTAQUES

Exposição de trabalhos
de Di Cavalcanti no Instituto
Tomie Ohtake.
Início das operações da
companhia aérea Itapemirim
em São Paulo.

Novo teatro da cidade
com projeto arquitetônico
pensado para a pandemia.
Passeios virtuais em pontos
turísticos da cidade.
Programação da 1ª mostra
de teatro on-line APTI.
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Edição 2021 do Festival de
Sopas do CEAGESP.

ESTUDOS E PESQUISAS

Pesquisa realizada pelos
CVBs de São Paulo, Bogotá,
Buenos Aires, Lima e Quito
sobre nova realidade da indústria de eventos corporativos e associativos.

Estudo do Sebrae sobre o
turismo no pós vacina.
Boletim de inteligência –
atração de investimentos em
turismo - Ministério do Turismo.
Relatório Amadeus - tendências na demanda, dados
e tecnologia.

Levantamento do Expedia
Group indica que demanda
reprimida será estimulada
por experiências.
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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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Apoio:

www.observatoriodoturismo.com.br
pesquisa@spturis.com

Centro de Inteligência da Economia
do Turismo - CIET
Fecomércio-SP
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Relatório de inteligência
turística do Estado de São
Paulo abril/2021 - CIET.

