Edição 01/2020 - Temporada de Verão

Boletim com dados
colhidos até o dia 04/12

Dados sobre o Turismo Catarinense

O Almanach é uma ferramenta de dados do turismo de Santa Catarina, elaborado pela Santur com objetivo de facilitar a organização,
apresentação e compreensão dos dados das atividades características do turismo (ACTs), possibilitando uma leitura geral ou segmentada do
setor no estado. Nesta primeira edição do Boletim Almanach reunimos dados sobre a ocupação hoteleira, fluxo de passageiros, gasto médio e
origem dos turistas e também sobre os negócios certificados com o selo de segurança sanitária do programa Viaje+Seguro SC. Entre as fontes
utilizadas estão a ABIH/SC, a plataforma SIROS e a pesquisa realizada pela Santur nas áreas de embarque do Floripa Airport.
Boa leitura!

OCUPAÇÃO HOTELEIRA
NO ESTADO
A taxa de ocupação em Santa Catarina no período do Natal
2020, Réveillon 20/21 e para o mês de janeiro de 2021 deve
ser menor, em comparação com 2019, de acordo com a
ABIH/SC.

FONTE: ABIH-SC, MENSAL.

REGIÕES
Na maioria das regiões turísticas do estado a mesma
perspectiva para o setor hoteleiro também é de redução
na taxa de ocupação no período do Natal, Réveillon e mês
de janeiro de 2021. Apenas na região Vale do Contestado
projeta-se um aumento nas taxas de ocupação nesta
temporada, em relação a 2019, de acordo com dados da
ABIH-SC.

FONTE: ABIH-SC, MENSAL.

FLUXO DE PASSAGEIROS

VERÃO 2021 (DEZ/2020 ATÉ JAN/2021) - MERCADOS EMISSORES

Para a temporada de verão 2020/2021, companhias aéreas
que operam em 25 aeroportos brasileiros com destino a
Santa Catarina deverão oferecer 15,14% menos assentos,
em relação ao verão anterior, segundo dados da plataforma
SIROS.

FONTE: SIROS, MENSAL.

VERÃO 2021 (DEZ/2020 ATÉ JAN/2021) - MERCADOS RECEPTORES

Os principais aeroportos emissores estão no estado de
São Paulo, enquanto os principais receptores em Santa
Catarina são o Floripa Airport, em Florianópolis, e o Aeroporto
Internacional Victor Konder, em Navegantes.
FONTE: SIROS, MENSAL.

PERSPECTIVA DE RETOMADA

VARIAÇÃO AO LONGO DE 2019 ATÉ O VERÃO 2021

Como ocorreu com diferentes setores econômicos, as
companhias aéreas também foram impactadas pela
pandemia de Covid-19, com drástica queda na oferta de
assentos e de passageiros consolidados a partir de abril de
2020.
Ao longo do ano, observa-se que a malha aérea foi sendo
gradativamente retomada e, apesar da redução na oferta
de assentos, os meses de novembro e dezembro de 2020 e
janeiro de 2021 voltam a ter oferta aproximada da registrada
no mesmo período em 2019 e 2020, indicando importante

FONTE: SIROS, MENSAL.

retomada do setor aéreo.

GASTO MÉDIO/DIA
A pesquisa que está sendo coordenada pela Santur nas áreas de embarque do Floripa Airport, em Florianópolis, levantou informações sobre a
faixa de gasto diário dos viajantes que utilizam este modal.
A faixa mais citada foi a de R$ 101 a R$300. Nesse caso, a maioria dos entrevistados
incluiu duas pessoas nos gastos, mesmo padrão da média seguinte, que vai de
R$301 e R$600. Na faixa de até R$100, a maioria considerou apenas uma pessoa.
O padrão começa a mudar a partir das faixas que vão de R$601 a R$1000 e de
R$1001 a R$1500, nas quais o número de 2, 3 e 4 pessoas incluídas no gasto foi
bem distribuído.

FONTE: SANTUR, SEMANAL.

TAMBÉM É INTERESSANTE OBSERVAR QUE O TICKET MÉDIO DIÁRIO VARIA CONFORME A INTENÇÃO DE VIAGEM:
INTENÇÃO DE VIAGEM: LAZER/TURISMO

INTENÇÃO DE VIAGEM: NEGÓCIOS/TRABALHO

INTENÇÃO DE VIAGEM: VISITA PARENTES/AMIGOS

FONTE: SANTUR, SEMANAL.

ORIGEM DOS PASSAGEIROS
A mesma pesquisa realizada no Floripa Airport, em
Florianópolis, também levantou informações sobre a origem
dos passageiros que utilizaram este modal durante o mês
de novembro.
Na maioria dos casos, a origem são outras capitais do
Brasil, o que está relacionado à disponibilidade de malha
aérea básica mantida durante a pandemia, que priorizou as
capitais. Além disso, a pesquisa identificou uma considerável
participação de passageiros residentes em Santa Catarina,
corroborando com a tendência de fortalecimento do turismo
interno.
FONTE: SANTUR, SEMANAL.

VIAJE+SEGURO SC
O Viaje+Seguro SC é um programa focado no turismo seguro.
A adesão dos empreendimentos é voluntária e gratuita.
Aqueles que decidem participar do programa assumem o
compromisso de cumprir com as boas práticas de higiene
para a prevenção da Covid-19 e são reconhecidos com a
emissão do selo Viaje+SC em três categorias: bronze, para
quem atende às práticas essenciais; prata, para aqueles que
vão além das essenciais; e o selo ouro, para estabelecimentos
que adotam todas as práticas e recomendações da Saúde.
Também recebem o selo Safe Travels.
Desde outubro/2020, mais de 160 empresas ligadas
ao turismo se credenciaram ao programa. Desse total
inicial, destacam-se as regiões Costa Verde & Mar, Grande
Florianópolis, Vale Europeu e Caminho dos Príncipes, que
juntas trouxeram 77% dos novos associados.

FONTE: SANTUR, SEMANAL.

Na distribuição por atividade econômica, o destaque foram os Hotéis e Pousadas, com quase metade das inscrições. Ainda, as agências de
turismo, as operadoras de atividades de lazer/entretenimento, de atrativos turísticos/culturais e de bares e restaurantes também trouxeram
parte considerável de inscrições.

FONTE: SANTUR, SEMANAL.

Mais Informações do Almanach: Clique aqui.

Dados sobre o Turismo Catarinense

O Almanach está sendo elaborado pela Diretoria de Estudos e Inovação que analisa o comportamento do mercado turístico. Nas suas diversas áreas de investigação, as
informações são dirigidas aos profissionais, especialistas, acadêmicos, agentes públicos e privados, nas tomadas decisórias com propósito de conhecimento e aprimoramento
do setor turístico.

