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TURISMO EM SP DE 2019 A 2022

2019

Processo de 
decolagem

2020

Pandemia-
paralisia e perdas

2021

Recuperação 
gradual

2022

Ano Pleno 

Supertemporada

+5,3% -19,8% +9,3% +10,2%



64% DE RECUPERAÇÃO DA HOTELARIA DA CAPITAL / 67% DE RECUPERAÇÃO DA HOTELARIA NO ESTADO  

31,90%

39,30%
44,00%

Maio Junho Julho

Ocupação hoteleira - capital paulista 
2021

69,1%

44,0%

2019 2021

Ocupação hoteleira de julho - capital 
paulista

30,60%
33,85%

39,62%

Maio Junho Julho

Ocupação hoteleira - Estado de São 
Paulo 2021

50,0%

33,8%

2019 2021

Ocupação hoteleira de julho - Estado de São 
Paulo



SINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE NO TURISMO 
AEROPORTOS, RODOVIÁRIA, ESTRADAS

Estradas de São Paulo: 121,3% do movimento de 2019 nos finais de semana

Terminais rodoviários da capital: 60% do fluxo pré-pandemia; cresceu 23,9% de 
junho para julho/21

Índice de atividades turísticas IBGE: 70% do volume pré-pandemia (junho/21)

Aéreo: 60,6% do volume de 2019 (doméstico e internacional) 



SINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE NO TURISMO - EMPREGOS
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VACINAÇÃO RÁPIDA        RETOMADA DO TURISMO

Países Pessoas 
vacinadas (pelo 

menos uma 
dose/ milhões)*

Pessoas 
totalmente 
imunizadas 
(milhões)*

população  
totalmente 
imunizada*

Reservas em 
hotéis (variação 

2021/2019)**

Buscas por 
viagens (variação 

2021/2019)**

Estados Unidos 141,7 96,7 28,9% -9% -24%

Brasil 27,9 12,2 5,8% -89% -48%

*fonte: Our World in Data, 16/09/21.

**Organização Mundial do Turismo: Tourism Recovery Dashboard

Abril

Estados Unidos 210,3 179,7 53,4% -3% -18%

Brasil 143,7 75,4 35,3% -62% -15%

Setembro



• Áreas territoriais de relevante interesse social, 
cultural, histórico, ambiental, urbanístico e 
econômico no Estado de São Paulo com: 

Distritos Turísticos – Lei 17.374



Demanda por modelo 
institucional que promova 
investimentos e a atuação 

concertada de agentes 
públicos e privados na 

implantação de  
empreendimentos turísticos 

Subaproveitamento de 
áreas territoriais com 

grande vocação para a 
atividade turística

Maior mercado emissor 
regional de turismo da América 
Latina; turismo de proximidade 

e demanda represada por 
atrativos de padrão e 

organização internacional 

DISTRITOS TURÍSTICOS



DISTRITO TURÍSTICO DE OLÍMPIA

• Disponibilidade instalada de + 30.000 leitos

• Ampliação de hotelaria, novos parques e 

atrações

• Distrito com espaço para expansões e 

integração com a cidade – Vale do Turismo 

e áreas de expansão

• Instalação do Conselho Gestor em 27/9

• Masterplan definitivo está sendo 

desenvolvido



• Plano básico e proposta em fase final de elaboração pelos municípios e 

empreendedores – masterplan básico e completo 

• Áreas dos municípios de Itupeva, Jundiaí, Louveira e Vinhedo. 

• Parques temáticos e atrações já trazem cerca de 10 milhões de visitantes/ 

ano (2019).

• Anúncio de plano de expansão juntamente com criação do Distrito 

• Planos de expansão de R$1,8 bilhão e capacidade de investimentos em 
expansão acima de R$ 12 bilhões  

SERRA AZUL - PRÓXIMO DISTRITO TURÍSTICO

Mantem Serra Azul ou 
deixamos só Olimpia q já foi?



Ecoaventura



SP ECOAVENTURA

Parceria SEBRAE

Programa de qualificação, certificação e promoção

do segmento visando a melhoria no ambiente de

negócios e o desenvolvimento sustentável dos

empreendimentos e destinos de Ecoturismo e

Turismo de Aventura do Estado de São Paulo.
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Filme Ecoaventura sebrae –
acho q podemos tirar



Rotas Turísticas



ROTAS TURÍSTICAS

Estimular e difundir o turismo do Estado por meio da organização de Rotas Turísticas: caminhos que se

interligam graças a caminhos que se interligam graças a elementos comuns de uma região, podendo ser 

eles naturais, geográficos, culturais, entre outros, visando o aquecimento da economia local.

• ROTAS GASTRONÔMICAS – 7 rotas desenvolvidas em 2021 / 2022

• ROTAS ECOAVENTURA – 8 rotas desenvolvidas em 2021 / 2022

• PROJETO DE SINALIZAÇÃO DAS ROTAS



ROTAS CÊNICAS

1ª rota a ser implantada – Vale do Ribeira

Em definição com DER



Estruturas 
Náuticas



ESTRUTURAS NÁUTICAS

Cartilha de Estruturas Náuticas -marinas, píeres, rampas públicas etc. - pois induzem o 

desenvolvimento de toda a cadeia, com amplo impacto socioeconômico.

A cadeia náutica de lazer em SP movimenta cerca de R$5,3 bilhões por ano e emprega 

aproximadamente 27,5mil pessoas

Uma instalação de apoio náutico com 300 embarcações tem impacto direto, indireto e induzido de R$141 

milhões por ano na economia local e garante 780 postos de trabalho, segundo a Lidera Consultoria.

São Paulo tem 181,8 mil embarcações em uso e 381,9 mil usuários

Temos um grande potencial. No Reino Unido, por exemplo 5,3% da população é usuária de embarcações. 

Na Região dos Grandes Lagos, nos EUA, 17%. No Estado de São Paulo apenas 0,8%.



Eletivas Ensino 
Fundamental e 

Médio
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ELETIVAS ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Introdução ao universo do 
Turismo

Compreender e classificar 
diferentes atrativos turísticos

Reconhecer o turismo de sua 
cidade

Desenvolver mapas turísticos

Passeios em sua cidade

Despertar a consciência 
ambiental 

Tratar da economia verde, 
solidária e criativa aliada ao  

turismo

Promover games, desafios,  
conquistas de etapas

Executar um roteiro de cicloturismo na 
cidade

Criar jogos voltados ao turismo de 
aventura na escola

Conhecimento e  prática 

Estimular  o 
empreendedorismo e a 

inovação

Ação em redes

Redes de Turismo 

Produzir o Plano Municipal de Turismo

Criar perfis empreendedores em redes 
sociais 

Turismo de Natureza 
e Aventura 

(8º e 9º anos)

Redes Turísticas 
(ensino médio)

.

Expresso Turístico
(6º e 7º anos)



Filme saudade




