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CIDADE DE SÃO PAULO
MONITORAMENTO DO TURISMO

SPTuris

www.observatoriodeturismo.com.br
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e no Sambódromo, a atividade do turismo na 
capital paulista caiu 5,3% em relação ao mês 
de janeiro. Contudo, a retomada dos eventos 
e a movimentação das agências e nos hotéis 
fez o faturamento do turismo aumentar 49,4% 
com relação a 2021. A expectativa é de que nos 
próximos meses a atividade cresça e, aos poucos, 
se recupere dos impactos da pandemia.

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

Nesse mês de abril, teremos os Desfiles das 
Escolas de Samba do Carnaval Paulistano. 
O ritmo dos eventos na capital vem 
aumentando à medida que a pandemia de 
Covid 19 está em patamares mais baixos,  
graças ao alto número de pessoas vacinadas. 
 
No final de março, o festival Lollapalooza Brasil 
deu provas de que os grandes eventos podem 
acontecer com segurança e com a força de 
outrora. Agora em abril, acontecem mais dois 
eventos estratégicos para a cidade: a Maratona 
Internacional de São Paulo (10 de abril) e os Desfiles 
Oficiais das Escolas de Samba (16 a 30 de abril). 
 
Em um fevereiro atípico, sem o Carnaval de rua 

O CARNAVAL NO SAMBÓDROMO ESTÁ DE VOLTA!

Carnaval no Sambódromo 2020 Carnaval no Sambódromo 2020 
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© Joyce Cury/ 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 relacionadas 
ao turismo) no mês de fevereiro de 2022 foi 60,8% maior que a do mesmo mês em 2021.

Indicadores - fevereiro/2022

$ Comparativo com outros meses

Mês Valor (em R$) Variação

Fevereiro/21 15.500.720,24 ▲ 60,8%

Novembro/21 21.668.437,56 ▲ 15,0%

Dezembro/21 28.011.842,97 ▼ 11,0%

Janeiro/22 34.470.010,68 ▼ 23,3%

R$ 24.919.628,42
ISS (grupo 13) - fevereiro/22

Clique nos ícones e acesse os relatórios completos

Praça da SéPraça da Sé

Quando comparamos o número 
com o mês anterior, janeiro de 
2022, registramos uma queda 
importante de 23,3% no montante.

Após meses seguidos de 
crescimento, a arrecadação de 
ISS em fevereiro de 2022 foi 
impactada especialmente pelas 
altas nos índices de contaminação 
por covid-19 no final de 2021 
e início de 2022. Isso porque a 
arrecadação do ISS é sentida com 
pequeno atraso com relação 
ao seu registro na Secretaria 
Municipal de Finanças.
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https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2828
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A taxa de ocupação dos hotéis 
paulistanos no mês de fevereiro 
de 2022 cresceu 70,8% em 
relação ao mesmo mês do ano 
anterior e 13,1% em relação a 
janeiro de 2022.

A taxa de ocupação dos hostels 
apresentou aumento de 50% 
se compararmos fevereiro de 
2022 com o mesmo mês em 
2021 e uma queda de 16,6% 
com relação a janeiro de 2021.

O declínio do indicador pode 
ter sido influenciado pelo 
cancelamento do Carnaval de 
rua, muito procurado por jovens 
que se hospedam em hostels.

47,48% 
taxa de ocupação dos hostels - fevereiro/22

Comparativo com outros meses

Mês Tx. ocup. Variação

Fevereiro/21 31,65% ▲ 50,0%

Novembro/21 63,33% ▼ 25,0%

Dezembro/21 57,85% ▼ 17,9%

Janeiro/22 56,90% ▼ 16,6%

Comparativo com outros meses

Mês Tx. ocup. Variação

Fevereiro/21 32,22% ▲ 70,8%

Novembro/21 68,01% ▼ 19,1%

Dezembro/21 58,91% ▼ 6,6%

Janeiro/22 48,67% ▲ 13,1%

55,04% 
taxa de ocupação dos hotéis - fevereiro/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.

Ponte Octávio Frias de Oliveira (Estaiada)Ponte Octávio Frias de Oliveira (Estaiada)
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https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2831
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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 fevereiro, queda de 3,9% 
em relação a janeiro de 2021.

Se compararmos com o mesmo 
mês de 2021, houve crescimento 
considerável do índice, de 69,5%, 
mas ainda 17,1% abaixo de fevereiro 
de 2020. O número de passageiros 
teve queda de 27,8% em Congonhas 
e 12,4% em Viracopos, enquanto 
Guarulhos registrou aumento de 9,9% 
na comparação com janeiro de 2022. 

Observa-se uma tendência de queda 
na movimentação dos aeroportos 
desde o início de 2022, com especial 
impacto do dólar. Embora as viagens 
nacionais venham movimentando 
positivamente todo o setor aéreo, 
continuamos atentos ao cenário 
econômico instável num ano eleitoral 
e com muitos desafios pela frente.

Comparativo com outros meses

Mês Passageiros Variação

Fevereiro/21 2.954.196 ▲ 69,5%

Novembro/21 4.896.112 ▲ 2,2%

Dezembro/21 5.559.275 ▼ 10,0%

Janeiro/22 5.206.615 ▼ 3,9%

fluxo de embarque e desembarque 
de passageiros - fevereiro/22

5.006.068 

Comparativo com outros meses

Mês Passageiros Variação

Fevereiro/21 605.894 ▲ 38,4%

Novembro/21 917.946 ▼ 8,7%

Dezembro/21 1.111.821 ▼ 24,6%

Janeiro/22 1.216.972 ▼ 31,1%

838.304

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
A maioria das cidades do país cancelou as festas de Carnaval e muitas empresas funcionaram 
na segunda-feira de Carnaval, impedindo as viagens costumeiras nesse feriado.

O fluxo de passageiros 
desembarcados nas rodoviárias 
paulistanas (Tietê, Barra Funda e 
Jabaquara) no mês de fevereiro 
de 2022 cresceu 38,4% quando 
comparado com fevereiro de 
2021, porém registrou  queda 
de 31,1% se comparado a 
janeiro de 2022, interrompendo 
a curva de crescimento de 
passageiros nesses terminais 
desde abril de 2021. Ainda 
considerando o comparativo 
com o mês anterior, tivemos 
queda de passageiros nos 
terminais Tietê, Jabaquara e 
Barra Funda de 29,8%, 27,3% e 
39,4%, respectivamente.

fluxo de embarque e desembarque 
de passageiros - fevereiro/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 fevereiro de 2022, o IRA 
cresceu 0,7% em relação 
ao mês anterior. O valor, 
de 92,23% na avaliação dos 
atrativos, é 0,4% menor que o 
de fevereiro de 2021.

IRA (CIET) - fevereiro/22

92,23%
Comparativo com outros meses

Mês Reputação Variação

Fevereiro/21 92,58% ▼ 0,4%

Novembro/21 91,69% ▲ 0,6%

Dezembro/21 92,03% ▲ 0,2%

Janeiro/22 91,57% ▲ 0,7%

Comparativo com outros meses

Mês IMAT Variação

Fevereiro/21 50,7 ▲ 49,4%

Novembro/21 81,0 ▼ 6,4%

Dezembro/21 85,9 ▼ 11,8%

Janeiro/22 80,0 ▼ 5,3%

IMAT (Fecomercio-SP e OTE)
fevereiro/22

75,8

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

Em fevereiro de 2022, a atividade 
do turismo na capital paulista caiu 
5,3%* na comparação com o mês 
anterior, janeiro de 2022, marcando 
75,8 pontos. Apesar da queda, o 
cenário não é tão ruim quanto 
parece: trata-se de meses com 
comportamento e com quantidade 
de dias diferentes e, num cálculo 
ponderado com a média diária, 
a atividade do turismo na capital 
paulista estaria praticamente igual 
a de janeiro. Além disso, quando 
comparado com fevereiro de 2021, 
período de alta da segunda onda da 
pandemia de Covid-19, a atividade 
do turismo cresceu 49,4%.

https://observatoriodeturismo.com.br/?p=3569
https://observatoriodeturismo.com.br/?p=3571
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 MAIORIA DOS VIAJANTES DE LUXO AINDA 
CONSIDERA RESTRIÇÕES DA PANDEMIA

Entitulado Luxury Travel Report 
2022, estudo da Latin Exclusive 
aponta que 64% dos viajantes 
de luxo seguem levando em 
conta opções mais privativas 
de estadia e lazer, onde possam 
contar com distanciamento 
social e protocolos sanitários 
mais rígidos na escolha de seus 
destinos de viagem.

DESTAQUES

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES

 Boletim de monitoramento 
de turismo e viagens em SP - 
SETUR/ CIET.

 Ministério do Turismo  (MTur) 
lança primeira edição do Radar 
do Turismo, com importantes 
números do setor.

Clique na  correspondente e acesse os conteúdos completos

 A edição 2022 do 
concurso Comida di 
Buteco acontece até maio.

 Conheça 30 programas 
imperdíveis na capital 
paulista e escolha os que 
mais têm a sua cara.

 Restaurant Week 
retorna a São Paulo para a 
sua 28ª edição durante o 
mês de maio.

São Paulo Turismo

Rua Boa Vista, 280
Centro Histórico - São Paulo
CEP:01014-908

 +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 Prefeitura de São Paulo 
divulgou o Calendário de 
Eventos Estratégicos 2022, 
com grandes acontecimentos 
culturais, artísticos e esportivos 
da cidade e as principais datas 
comemorativas que terão 
apoio municipal. O presidente 
da SPTuris, Gustavo Pires, é 
o coordenador da Comissão 
Intersecretarial que coordena as 
atividades ligadas ao Calendário.

 SÃO PAULO DIVULGA O CALENDÁRIO 
DE EVENTOS ESTRATÉGICOS DA CIDADE VEJA TAMBÉM

ACOMPANHE

NOVIDADES
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Maratona Internacional de São Paulo 2018

https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/destinos/mais-de-60-dos-viajantes-ainda-consideram-as-restricoes-da-pandemia/
https://www.turismo.sp.gov.br/categoria/170
https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/mtur-lanca-primeira-edicao-do-radar-do-turismo
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/concurso-comida-di-buteco-2022-vai-de-8-de-abril-a-8-de-maio/?lang=pt
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/30-programas-imperdiveis-em-sao-paulo/?lang=pt
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/28a-edicao-da-sao-paulo-restaurant-week-comeca-no-dia-31-de-marco-com-tema-musica-e-gastronomia/?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://cidadedesaopaulo.com/novidades/calendario-de-eventos-estrategicos-2022/?lang=pt

