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CIDADE DE SÃO PAULO
MONITORAMENTO DO TURISMO

SPTuris

www.observatoriodeturismo.com.br
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de um mês um pouco menos movimentado para 
o setor na cidade, janeiro apresentou queda de 
6,8% na atividade do turismo em relação ao mês 
anterior (dezembro/ 2021). Apesar das baixas na 
taxa de ocupação dos meios de hospedagem, na 
movimentação nos aeroportos e no faturamento 
das empresas do setor, o IMAT de janeiro foi 
mais de 35% superior ao mesmo período de 
2021. Além disso, o fluxo de passageiros cresceu, 
ainda que pouco, (cerca de 1% a mais que em 
dezembro) nos terminais rodoviários da cidade, 
apontando uma inclinação dos consumidores a 
optarem por viagens mais curtas nas férias, muito 
provavelmente levados pelo cenário econômico 
e pelas condições da pandemia.

A seguir, você poderá acompanhar os principais 
dados e análises produzidos pelo OTE para o 
mês de janeiro de 2022. Para ter acesso a mais 
detalhes de cada um dos indicadores, visite: 
www.observatoriodeturismo.com.br.

A estabilização de novos casos confirmados de 
Covid-19 em São Paulo está, aos poucos, fazendo 
com que a rotina da cidade se reestabeleça: o 
Governo do Estado anunciou a flexibilização do 
uso obrigatório de máscaras em lugares abertos a 
partir de 09 de março de 2022.

Da mesma forma acontece com a rotina cultural 
e de entretenimento: os próximos eventos do 
calendário oficial estão confirmados, começando 
pelo festival internacional de música Lollapalooza 
Brasil, que acontece no último final de semana 
de março (25 a 27), reunindo inúmeras atrações 
nacionais e internacionais renomadas no 
Autódromo José Carlos Pace (Interlagos). Na 
sequência, teremos a Maratona Internacional de 
São Paulo (10 de abril) e os Desfiles Oficiais das 
Escolas de Samba (16 a 30 de abril).

Com altos índices de contaminação pela variante 
ômicrom registrados em São Paulo e a tradição 

LOLLAPALOOZA REABRE O CENÁRIO DE MEGAEVENTOS 
NA CIDADE DE SÃO PAULO

Lollapalooza Brasil 2018 Lollapalooza Brasil 2018 
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© Jose Cordeiro/ SPTuris

http://www.observatoriodeturismo.com.br
http://www.observatoriodeturismo.com.br
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ARRECADAÇÃO DE ISS (GRUPO 13)
A arrecadação de ISS no grupo 13 (no qual estão concentradas as atividades do turismo) 
no mês de janeiro de 2022 foi 88% maior que a do mesmo mês em 2021.

Indicadores - janeiro/2022

$ Comparativo com outros meses

Mês Valor (em R$) Variação

Janeiro/21 17.272.727,62 ▲ 88,0%

Outubro/21 19.868.126,21 ▲ 63,4%

Novembro/21 21.668.437,56 ▲ 49,8%

Dezembro/21 28.011.842,97 ▲ 15,9%

R$ 32.470.010,68
ISS (grupo 13) - janeiro/22

Clique nos ícones e acesse os relatórios completos

Fundação Maria Luisa e Oscar AmericanoFundação Maria Luisa e Oscar Americano

Quando comparamos o 
número com o mês anterior, 
dezembro de 2021, registramos 
um crescimento de 15,9% no 
montante. A arrecadação em 
janeiro de 2022 é a terceira 
maior desde janeiro de 2020, 
ficando somente 2,6% abaixo 
da arrecadação de janeiro de 
2019, e continua crescendo à 
medida que as atividades do 
turismo vão retornando, apesar 
da pandemia. Janeiro ainda 
reflete o período das festas de 
fim de ano e as férias escolares.
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https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2828
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A taxa de ocupação dos hotéis 
paulistanos em janeiro de 2022 
cresceu 55% em relação ao 
mesmo mês do ano anterior. Já 
no comparativo com dezembro 
de 2021, o índice caiu 17,4%.

A taxa de ocupação dos hostels 
apresentou aumento de 42,3% 
se compararmos janeiro de 2022 
com o mesmo mês em 2021 e 
uma ligeira queda de 1,6% em 
relação a dezembro de 2021.

O declínio do indicador em 
janeiro pode ter sido influenciado 
pelo avanço de casos da variante 
ômicron logo após as festas de 
fim de ano.

56,90% 
taxa de ocupação dos hostels - janeiro/22

Comparativo com outros meses

Mês Tx. ocup. Variação

Janeiro/21 40,00% ▲ 42,3%

Outubro/21 60,19% ▼ 5,5%

Novembro/21 63,33% ▼ 10,2%

Dezembro/21 57,85% ▼ 1,6%

Comparativo com outros meses

Mês Tx. ocup. Variação

Janeiro/21 31,41% ▲ 55,0%

Outubro/21 58,89% ▼ 17,4%

Novembro/21 68,01% ▼ 28,4%

Dezembro/21 68,01% ▼ 17,4%

48,67% 
taxa de ocupação dos hotéis - janeiro/22

MEIOS DE HOSPEDAGEM
Os indicadores dos meios de hospedagem da cidade de São Paulo são um importante termômetro da 
atividade, refletindo o bom ou mau momento do setor.

Novotel MorumbiNovotel Morumbi
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TRANSPORTE AÉREO
O fluxo de passageiros que embarcam e desembarcam nos três principais aeroportos que servem a 
cidade de São Paulo (Congonhas, Guarulhos e Viracopos) registrou, em janeiro, queda de 6,3% em 
relação a dezembro de 2021.

Se compararmos com o mesmo 
mês de 2021, houve crescimento 
considerável do índice, de 30,4%, 
mas ainda 26,8% abaixo de janeiro de 
2020. O número de passageiros em 
janeiro de 2022 teve queda de 3,5% 
em Congonhas, 5,6% em Guarulhos 
e 12,7% em Viracopos quando 
comparado com dezembro de 2021. 
O segundo semestre de 2021 foi de 
recuperação para o setor aéreo, mas 
ainda aquém dos patamares de 2019. 
Embora as viagens nacionais venham 
movimentando positivamente o setor 
aéreo, devemos ficar atentos se a 
queda de janeiro é pontual ou uma 
consequência do cenário econômico 
instável num ano eleitoral e com 
muitos desafios pela frente.

Comparativo com outros meses

Mês Passageiros Variação

Janeiro/21 3.993.998 ▲ 30,4%

Outubro/21 4.576.162 ▲ 13,8%

Novembro/21 4.896.112 ▲ 6,3%

Dezembro/21 5.560.392 ▼ 6,4%

fluxo de embarque e desembarque 
de passageiros - janeiro/22

5.206.615 

Comparativo com outros meses

Mês Passageiros Variação

Janeiro/21 850.209 ▲ 43,1%

Outubro/21 866.684 ▲ 40,4%

Novembro/21 917.946 ▲ 32,6%

Dezembro/21 1.111.821 ▲ 9,5%

1.216.972

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
A movimentação por conta das férias de janeiro e do verão impactou no aumento do movimento, 
principalmente no terminal Jabaquara, de onde partem os ônibus para o litoral do Estado.

O fluxo de passageiros 
desembarcados nas rodoviárias 
paulistanas (Tietê, Barra Funda 
e Jabaquara) em janeiro de 
2022 cresceu 43,1% quando 
comparado com janeiro de 
2021 e 9,5% em relação a 
dezembro de 2021, indicando 
o nono mês seguido com 
crescimento da movimentação 
de passageiros nos terminais. 
Ainda considerando o 
comparativo com o mês 
anterior, tivemos crescimento 
de passageiros nos terminais 
Tietê (6,2%) e Jabaquara (38,1%). 
O movimento no terminal Barra 
Funda foi 0,5% menor.

fluxo de embarque e desembarque 
de passageiros - janeiro/22

https://observatoriodeturismo.com.br/?p=3537
https://observatoriodeturismo.com.br/?p=2826
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ÍNDICE MENSAL DE ATIVIDADE DO TURISMO - IMAT SÃO PAULO
O Índice Mensal de Atividade do Turismo de São Paulo, o IMAT, é o indicador do Conselho de 
Turismo da Fecomercio-SP, em parceria com o Observatório de Turismo e Eventos da SPTuris. Ele 
é formado por uma ponderação de cinco variáveis: a movimentação dos aeroportos (Guarulhos 
e Congonhas), a movimentação nos terminais rodoviários, o faturamento das empresas de 
turismo, a taxa de ocupação hoteleira e o estoque de empregos. O número índice tem sua base 
100 em janeiro de 2020, início da série histórica.   

IRA - ÍNDICE DE REPUTAÇÃO DOS ATRATIVOS
O índice considera a percepção dos visitantes sobre doze atrativos da cidade (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 janeiro de 2022, o IRA 
mostrou queda de 0,5% em 
relação ao mês anterior. O 
valor, de 91,57% na avaliação 
dos atrativos, é 0,6% menor que 
o de janeiro de 2021.

IRA (CIET) - janeiro/22

91,57%
Comparativo com outros meses

Mês Reputação Variação

Janeiro/21 92,59% ▼ 0,6%

Outubro/21 92,03% ▼ 0,5%

Novembro/21 91,69% ▼ 0,1%

Dezembro/21 91,69% ▼ 0,5%

Comparativo com outros meses

Mês IMAT Variação

Janeiro/21 58,6 ▲ 36,6%

Outubro/21 72,4 ▲ 10,5%

Novembro/21 81,0 ▼ 1,2%

Dezembro/21 85,9 ▼ 6,8%

IMAT (Fecomercio-SP e OTE)
janeiro/22

80,0

**O IMAT dos meses anteriores podem sofrer pequenas alterações devido a ajustes na consolidação dos dados.

Em janeiro de 2022, a atividade do 
turismo na capital paulista caiu 6,8%* 
na comparação com o mês anterior, 
marcando 80,0 pontos. A chegada 
da variante ômicron foi o principal 
causador da queda, além do fato de 
janeiro ser tradicionalmente um mês 
mais fraco para o turismo de São 
Paulo, com histórico de declínios 
na taxa de ocupação dos hotéis, no 
fluxo de passageiros nos aeroportos 
e no faturamento das empresas 
do setor. No entanto, quando 
comparado com janeiro de 2021, 
período de início da segunda onda 
da pandemia de Covid-19, houve 
crescimento de 36,6%.

https://observatoriodeturismo.com.br/?p=3569
https://observatoriodeturismo.com.br/?p=3571
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 POTENCIAL PONTO DE VIRADA NA
RECUPERAÇÃO DAS VIAGENS AÉREAS

O  Conselho Internacional 
de Aeroportos (ACI World) 
divulgou dados sobre um 
potencial ponto de virada na 
recuperação das viagens. A 
flexibilização das restrições 
traz impulso renovado, 
mesmo com a adição de 
novas tensões geopolíticas.

DESTAQUES

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES

 Boletim de monitoramento 
de turismo e viagens SP - 
CIET.

 Levantamento da Betway 
indica que explorar o 
turismo local pode ser uma 
excelente opção.

Clique na  correspondente e acesse os conteúdos completos

 A cidade de São Paulo 

liderou buscas por viagens 

no Carnaval 2022.

 Gosta de sustos e terror? 

SP Haunted Tour é o passeio 

ideal para você.

 Cinco passeios para 

aproveitar o final do verão 

na cidade.

São Paulo Turismo

Rua Boa Vista, 280
Centro Histórico - São Paulo
CEP:01010-001

 +55 11 2226-0400
www.spturis.com

www.cidadedesaopaulo.com

        

Observatório de Turismo e Eventos

Editora: Andrezza Serra - MTB 87290/SP

www.observatoriodeturismo.com.br

pesquisa@spturis.com

  

Apoio:

Centro de Inteligência da Economia 
do Turismo - CIET-SP
Fecomercio-SP
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A São Paulo Turismo (SPTuris) 

está em novo endereço, no 

Centro Histórico de São Paulo. 

Ocupando do 11º ao 16º 

andares do Edifício Jockey Club, 

na esquina da Rua Boa Vista com 

a Ladeira Porto Geral, a SPTuris 

conta também com nova 

logomarca e site reformulado, 

em alinhamento com a missão e 

o planejamento da empresa.

 SPTURIS INAUGUROU NOVA SEDE NO 
CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO

Nova Sede da SPTurisNova Sede da SPTuris

GRU AirportGRU Airport

VEJA TAMBÉM

ACOMPANHE

NOVIDADES
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Museu FAAP

https://diariodoturismo.com.br/dados-revelam-potencial-ponto-de-virada-na-recuperacao-das-viagens-aereas/
https://www.turismo.sp.gov.br/categoria/170
https://cgn.inf.br/noticia/693520/segundo-o-novo-levantamento-da-betway-explorar-o-turismo-local-pode-ser-uma-excelente-opcao
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/turismo-em-dados/sao-paulo-e-florianopolis-lideram-busca-por-viagens-no-carnaval-diz-buscaonibus/
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/sp-haunted-tour-terror-em-sp/?lang=pt
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/5-passeios-para-o-verao-em-sp/?lang=pt
http://www.spturis.com
http://www.cidadedesaopaulo.com
https://www.instagram.com/spturisoficial/
https://www.linkedin.com/company/spturis/
https://www.facebook.com/spturis
https://www.youtube.com/user/spturis
https://twitter.com/TurismoSaoPaulo
a%20href%3D%22http://www.autodromodeinterlagos.com.br%22%20target%3D%22_blank%22
mailto:pesquisa%40spturis.com%20?subject=
https://www.linkedin.com/company/observat%C3%B3rio-de-turismo-e-eventos/
https://www.facebook.com/observatoriodeturismoeeventos
http://www.observatoriodeturismo.com.br
https://spturis.com/

