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Observatório do Turismo | 

Secretaria de Turismo  
Chegadas de turistas 
internacionais ao Rio 

Grande do Sul por vias 
de acesso.• De acordo com o Conselho Mundial de Viagens e 

Turismo (WTTC), o setor de turismo representará 
11,3% da economia global, movimentando US$ 
14,6 trilhões ao longo dos próximos 10 anos. 

• O objetivo do Observatório do Turismo é mensurar 
o impacto socioeconômico do turismo em termos 
de emprego e renda, além de consolidar dados 
sobre turismo no estado. Os dados podem servir para 
embasamento de políticas públicas de fomento ao 
turismo no estado do RS.  



Índice de variação do volume e da receita das atividades turísticas 

Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal de Serviços 

Pesquisa Mensal de Serviços

67,4 38,1 -3,4

47,4 20 -3,2

Atividades turísticas: variação do volume e da receita nominal

PMS - Variação acumulada em 12 meses 

(em relação ao período anterior de 12 

meses)

PMS - Variação mês/mesmo mês do ano 

anterior (M/M-12)

PMS - Variação mês/mês imediatamente 

anterior, com ajuste sazonal (M/M-1)

Índice de receita nominal das atividades turísticas

Índice de volume das atividades turísticas

• O índice de receita nominal das atividades turísticas no estado do Rio Grande do Sul aumentou
67,4% nos últimos 12 meses (out/21 a set/22), e essa variação foi acima da média do Brasil, cujo
aumento foi de 42,3% nos últimos 12 meses. Dentre os 12 estados analisados na PMS, o RS teve o maior
aumento nos últimos 12 meses.

• O índice de volume das atividades turísticas no estado do Rio Grande do Sul aumentou 54,1% nos
últimos 12 meses (out/21 a set/22), e essa variação foi acima da média do Brasil, cujo aumento foi de
34,6% nos últimos 12 meses. Dentre os 12 estados analisados na PMS, o RS teve o segundo maior
aumento nos últimos 12 meses.



Índice de variação do volume das atividades turísticas 

Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal de Serviços 

Pesquisa Mensal de Serviços

Variação mês/mês imediatamente anterior, com ajuste sazonal (%) 



Índice de receita nominal das atividades turísticas nos últimos 12 meses do último ano | 
Comparação com outros estados  

Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal de Serviços 

Pesquisa Mensal de Serviços

Variação acumulada em 12 meses, em relação ao período anterior de 12 meses (%) 

O Estado do Rio Grande teve um dos maiores índices de receita nominal das atividades 
turísticas nos últimos 12 meses em comparação a outros estados brasileiros no mesmo 
período.  



Quantidade de turistas internacionais

no estado do Rio

Grande do Sul
Chegadas de turistas 
internacionais ao Rio 

Grande do Sul por vias 
de acesso.

Fonte: Departamento de Polícia Federal e Ministério do Turismo

Em 2020, o Rio Grande
do Sul foi o 2º maior 
destino de turistas no
país, representando

quase ¼ do total de 
turistas internacionais.

2019 2020

Total Rio Grande do Sul

Percentual do estado 
no total do Brasil

Colocação entre 
estados

772.686 499.153

12,16% 23,25%

4º 2º



Ingresso de turistas internacionais no 

estado do Rio Grande do Sul 

Fonte: Departamento de Polícia Federal e Ministério do Turismo

2020 2019

Mais de 92% dos turistas 

internacionais do estado vieram da 

Argentina e do Uruguai

A pandemia afetou drasticamente o 

fluxo de turistas internacionais



O maior fluxo de turistas no 
país veio por meio terrestre. 

Fonte: Departamento de Polícia Federal e Ministério do Turismo 

Fluxo de turistas internacionais no 

estado do Rio Grande do Sul 

2019 2020

Principais vias de acesso dos 

turistas no Rio Grande do Sul

58.937 13.613Aérea

655.658 464.906Rodoviário

2.417 1.204Marítima

55.944 19.430Fluvial



Gasto diário dos turistas 
no estado do Rio
Grande do Sul 

11

Gasto per capita diário 
médio das viagens com 
pernoite com gastos*

Fonte: IBGE
*Realizados pelos moradores dos domicílios no período de 
referência dos últimos 3 meses no Rio Grande do Sul

2020 2021

R$ 165 R$ 243

Número médio de 
pernoites das viagens 
nacionais:

6,9 6,4



Gasto diário dos turistas
no estado do Rio
Grande do Sul 9

10

11556M 790M

Fonte: IBGE

2020 2021

Gasto total das 
viagens nacionais 
com pernoite em que 
ocorreram gastos:



Motivo para a realização das viagens dos 
turistas no estado
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Fonte: IBGE

Aprox. 38% dos turistas que 
vieram ao estado por motivos 
pessoais vieram a Lazer (Média 
nacional: 33%). Reforça o 
potencial do turismo no estado.



Principal local de hospedagem dos turistas 
nacionais no estado do Rio Grande do Sul 
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Fonte: IBGE (2019)

• 18% dos turistas 
nacionais que vêm ao 
estado se hospedam em 
hotéis. 

• Quase a metade dos 
turistas se hospedam na 
casa de amigos ou de 
parentes. 



Dados do 
Cadastur: 
oferta de 
turismo no 
estado
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Equipamentos, 
prestadores de 
serviços turísticos
e profissionais de 
turismo cadastrados 
no Ministério de 
Turismo do Rio 
Grande do Sul

Fonte: Cadastur



Dados do 
Cadastur: 
oferta de 
turismo no 
estado

Fonte: Cadastur
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O estado do Rio Grande do Sul é o estado 
com a maior quantidade de parques 
temáticos no Brasil e terceiro estado 
com mais transportadoras turísticas.

Dados do 
Cadastur: 
oferta de 
turismo no 
estado

Fonte: Cadastur
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Dados referentes ao fluxo de passageiros 
nos 14 aeroportos do estado do Rio 
Grande do Sul no primeiro semestre de 
2022. 

Fluxo semestral de 
passageiros nos 
aeroportos do estado 
do RS

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

Destino final dos passageiros no primeiro semestre de 2022
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A quantidade de passageiros
que tiveram como destino o
estado do RS e efetivamente
pagaram passagens foram:
1.542.086 de passageiros

Fluxo mês a mês de 
passageiros nos aeroportos do 
estado do RS

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

Quantidade de passageiros nos aeroportos do estado em 2022
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15 companhias aéreas operaram no estado

do Rio Grande do Sul e tiveram

voos com destino ao estado no primeiro

semestre de 2022, como: ABSA – Aerolinhas

Brasileiras S.A.; Aerolineas Argentinas S/A;

Azul Conecta LTDA; Azul Linhas Aéreas

Brasileiras S.A.; Compañia Panameña de

Aviación S.A; FB Líneas Aéreas S.A.; Gol

Linhas Aéreas S.a.; Lan Peru S.A.; Modern

Transporte Aereo de Carga S.A.; Sideral

Linhas Aéreas LTDA; Start Up S.A.; Tam

Linhas Aéreas S.A.; TAP-Transportes

Aéreos

Portugueses S.A.; Total Linhas Aéreas S.A;

e Passaredo Transportes Aéreos S.A

Fluxo semanal de passageiros nos 
aeroportos do estado do RS

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

Fluxo semanal do total de passageiros nos aeroportos do estado do RS
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Questionário para aferir impacto 
Econômico dos eventos turísticos
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Os questionários estão sendo enviados para os representantes dos municípios das regiões 
turísticas compilarem os dados.  



Questionário para aferir impacto 
Econômico dos eventos turísticos
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https://pt.surveymonkey.com/r/dadoseconomicosturismo




