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Monitoramento de buscas no Google Trends: Turismo e eventos em São Paulo
O Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, fez um monitoramento
das buscas no Brasil, utilizando a ferramenta Google Trends, sobre os assuntos relacionados aos temas Turismo e Eventos em
São Paulo.
Principais resultados:
• De 12 a 18 de abril, o termo livre “turismo em São Paulo” permaneceu estável em relação à popularidade de buscas. Apenas
no dia 16 de abril, o interesse pelo termo nas buscas teve um pico de 100% em relação ao dia anterior.
• Em relação aos assuntos relacionados, o CIET verificou 450% de aumento de interesses direcionados a atrativos da capital
paulista: Aquário de São Paulo e o Jardim Zoológico. Os resultados sugerem interesse dos internautas em eventos de visitação
virtual realizados pelos dois locais na última semana.
• Ainda, na mesma semana, o termo “passagens de ônibus” também teve aumento de 200% em relação ao período anterior. Em
análise aprofundada, as buscas estão direcionadas ao litoral paulista e à região do Oeste Paulista.
• O site da agência on-ine decolar teve um crescimento no interesse para o período de 120%, certamente impulsionado pelos
clientes em busca de informações sobre cancelamentos e adiamentos de viagens já compradas;
• Ainda, relacionado ao tema, as buscas por “Sindicato das empresas de Turismo do Estado de São Paulo” teve um crescimento no
interesse de 190% em relação à semana anterior. o sindicato patronal em questão firmou acordo trabalhista com a representação
dos trabalhadores do setor.
Ainda, o tema “eventos em São Paulo” passou por análise
para o mesmo período em questão.
Principais resultados:
• De 12 a 18 de abril, o termo livre “eventos em São Paulo”
permaneceu estável em relação à popularidade de buscas.
Apenas no dia 18 de abril, o interesse pelo termo nas buscas
teve um pico de 100% em relação ao dia anterior.
• Em relação aos assuntos relacionados, nenhum tema teve
destaques expressivos. Contudo, houve um aumento de
110% no termo relacionado “feiras e eventos em Sp 2020”,
o que sugere o interesse no calendário de eventos ainda
para este ano. É importante ressaltar que o termo “eventos
cuturais em sp” também teve crescimento de 50% no
interesse de buscas.
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A Secretaria de Turismo de São Paulo, ABEOC SP e UBRAFE, estão realizando um levantamento
de eventos como feiras, shows, fóruns, simpósios, congressos e convenções que sofreram
alteração de datas ou foram cancelados. A listagem pode ser acessada clicando neste link:
http://bit.ly/eventos_cancelados_adiados

Guia de prevenção sobre o Coronavírus: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/

