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CIDADE DE SÃO PAULO
MONITORAMENTO DO TURISMO

SPTuris

www.observatoriodeturismo.com.br
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grande celebração à vida, à saúde e à volta dos 
eventos esportivos.

As atividades econômicas do turismo, 
representadas pelo IMAT, apesar da situação 
econômica delicada do país, teve um acréscimo 
de 88% com relação a 2021, mês de pico da 
segunda onda da pandemia, e de 12,5% com 
relação ao mês anterior. O resultado positivo 
era esperado, pois, além da demanda reprimida 
da pandemia, há muitas empresas retomando a 
agenda de eventos na cidade.

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

Após um mês de abril movimentado pela Maratona 
Internacional de São Paulo e pelos Desfiles das 
Escolas de Samba do Carnaval paulistano, chegou 
a vez da grande celebração da arte, da cultura e do 
entretenimento da cidade, que é a Virada Cultural. 
Programado para o último final de semana do mês, 
o evento promete agitar a cidade. 

Em março, a retomada dos eventos e atividades do 
turismo ganhou fôlego, já que as restrições sanitárias 
ficaram mais brandas. A única obrigatoriedade que 
se mantém é a comprovação da vacinação contra 
a covid-19 para entrada em eventos fechados.

O Festival Lollapalooza trouxe de volta os 
grandes encontros de música numa preparação 
para a celebração do Carnaval fora de época.
E a Maratona Internacional de São Paulo foi uma 

MAIO, O MÊS DA VIRADA CULTURAL!

Virada Cultural 2019 - Theatro Municipal Virada Cultural 2019 - Theatro Municipal 
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© Jose Cordeiro/ SPTuris

http://www.observatoriodeturismo.com.br
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 e 
similares) no mês de março de 2022 foi 75% maior que a do mesmo mês em 2021.

Indicadores - março/2022

$ Comparativo com outros meses

Mês Valor (em R$) Variação

Março/21 12.148.643,72 ▲ 75,0%

Dezembro/21 28.011.842,97 ▼ 24,1%

Janeiro/22 32.470.010,68 ▼ 34,5%

Fevereiro/22 24.919.628,42 ▼ 14,7%

R$ 21.255.453,30
ISS (grupo 13) - março/22

Clique nos ícones e acesse os relatórios completos

Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu)Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu)

Quando comparamos o número 
com o mês anterior, fevereiro de 
2022, registramos uma queda 
importante de 14,7% no montante.

Após meses seguidos de 
crescimento, a arrecadação de 
ISS no mês de março de 2022 
foi impactada pela inflação, 
alta dos combustíveis, além da 
insegurança com os efeitos 
econômicos da guerra na Ucrânia.

 @Walley Waetge/  SPTuris @Walley Waetge/  SPTuris

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2828
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A taxa de ocupação dos hotéis 
paulistanos no mês de março 
de 2022 cresceu 221,9% em 
relação ao mesmo mês do ano 
anterior, quando os hotéis da 
cidade estavam com a taxa de 
ocupação próxima de 20%. Já 
em relação ao mês anterior, 
fevereiro de 2022, a taxa de 
ocupação cresceu 21,8%.

A taxa de ocupação dos hostels 
apresentou aumento de 198,3% 
se compararmos março de 2022 
com o mesmo mês em 2021 
e um aumento de 17,7% com 
relação a fevereiro de 2022.

Em março, tivemos o festival 
Lollapalooza Brasil, além de 
outros eventos menores, que 
movimentaram a cidade.

55,87% 
taxa de ocupação dos hostels - março/22

Comparativo com outros meses

Mês Tx. ocup. Variação

Março/21 18,73% ▲ 198,3%

Dezembro/21 57,85% ▼ 3,4%

Janeiro/22 56,90% ▼ 1,8%

Fevereiro/22 47,48% ▲ 17,7%

Comparativo com outros meses

Mês Tx. ocup. Variação

Março/21 20,83% ▲ 221,9%

Dezembro/21 58,91% ▲ 13,8%

Janeiro/22 48,67% ▲ 37,8%

Fevereiro/22 55,04% ▲ 21,8%

67,06% 
taxa de ocupação dos hotéis - março/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.

Beco do BatmanBeco do Batman
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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 março, crescimento de 
17,7% em relação a fevereiro de 2022.

Se compararmos com o mesmo 
mês de 2021, houve crescimento 
considerável do índice, de 114,2%. O 
número de passageiros em março 
de 2022 teve aumento de 22,8% em 
Congonhas, 23,7% em Viracopos 
e 13,5% em Guarulhos, quando 
comparado com fevereiro de 2022. 

Observa-se uma recuperação na 
movimentação dos aeroportos em 
março, grande parte causado pela 
retomada das viagens de negócios, 
embora o preço dos combustíveis 
ainda esteja dificultando o acesso às 
passagens aéreas.

Comparativo com outros meses

Mês Passageiros Variação

Março/21 2.263.083 ▲ 114,2%

Dezembro/21 5.560.392 ▼ 12,8%

Janeiro/22 5.206.615 ▼ 6,9%

Fevereiro/22 4.118.954 ▲ 17,7%

fluxo de embarque e desembarque 
de passageiros - março/22

4.847.128 

Comparativo com outros meses

Mês Passageiros Variação

Março/21 445.114 ▲ 133,8%

Dezembro/21 1.111.821 ▼ 6,4%

Janeiro/22 1.216.972 ▼ 14,5%

Fevereiro/22 838.304 ▲ 24,1%

1.040.557

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
A alta no custo das passagens aéreas, devido ao aumento internacional do petróleo, está levando 
as pessoas a trocarem a viagem aérea pela terrestre.

O fluxo de passageiros 
desembarcados nas rodoviárias 
paulistanas (Tietê, Barra Funda e 
Jabaquara) no mês de março de 
2022 cresceu 133,8% quando 
comparado com março de 
2021, e registrou crescimento 
de 24,1% se comparado a 
fevereiro de 2022, retomando 
o crescimento passageiros 
nesses terminais. Ainda 
considerando o comparativo 
com o mês anterior, tivemos 
aumento de passageiros nos 
terminais Tietê, Jabaquara e 
Barra Funda de 22,9%, 25,9% e 
27,1%, respectivamente.

fluxo de embarque e desembarque 
de passageiros - março/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 março de 2022, o IRA 
caiu 0,5% em relação ao mês 
anterior. O valor, de 91,79% na 
avaliação dos atrativos, é 1,2% 
menor que o de março de 2021.

IRA (CIET) - março/22

91,79%
Comparativo com outros meses

Mês Reputação Variação

Março/21 92,91% ▼ 1,2%

Dezembro/21 92,03% ▼ 0,3%

Janeiro/22 91,57% ▲ 0,2%

Fevereiro/22 92,23% ▼ 0,5%

Comparativo com outros meses

Mês IMAT Variação

Março/21 41,5 ▲ 88,0%

Dezembro/21 85,9 ▼ 9,2%

Janeiro/22 76,6* ▲ 1,8%

Fevereiro/22 69,3* ▲ 12,5%

IMAT (Fecomercio-SP e OTE)
março/22

78

Em março de 2022, a atividade do 
turismo na capital paulista cresceu 
12,5%* na comparação com o 
mês anterior, fevereiro de 2022, 
marcando 78 pontos. Em relação 
a março do ano passado, houve 
aumento expressivo, de 88%.
A volta dos eventos na cidade, os 
últimos dias do feriado de Carnaval 
e o festival Lollapalooza Brasil 
contribuíram para o aumento da 
atividade do turismo em março. 
Lembrando ainda que neste período 
de 2021 a cidade sofria bruscamente 
os impactos da segunda onda 
da pandemia de covid-19, com a 
retomada de diversas restrições.

* Sempre no sentido de aprimorar o indicador, foram revisados os números de faturamento do turismo de janeiro e fevereiro e o dado de fevereiro da movimentação nos 
aeroportos. As projeções feitas para esses meses, em algumas variáveis que compõem o IMAT, foram substituídas pelos dados efetivos, atualizados pela fonte original.

https://observatoriodeturismo.com.br/?p=3569
https://observatoriodeturismo.com.br/?p=3571
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 TURISMO NACIONAL CRESCE
PELO 11º MÊS CONSECUTIVO

Levantamento do Conselho de 
Turismo da FecomercioSP, com 
base em dados do IBGE, mostra 
alta de 17,8% no faturamento 
do setor de turismo em relação 
a 2021. No comparativo com 
2020, ainda antes da pandemia,  
o saldo ainda é negativo (-15,7%). 

DESTAQUES

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES

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

 Número de passageiros nos 
aeroportos do país cresce 38% 
no feriado de Tiradentes. São 
Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte são destaques.

Clique na  correspondente e acesse os conteúdos completos

 Festival inédito no Brasil, 
MITA - Music Is The Answer 
chega à São Paulo.

 Ceagesp inicia sua 
temporada 2022 do 
famoso Festival de Sopas.

 Exposição interativa 
sobre Tim Burton chega à 
São Paulo na Oca.

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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O MIS Experience oferece 
entrada gratuita para a 
experiência Quintal do 
Portinari. O espaço imersivo 
reúne atividades interativas 
que recriam brincadeiras de 
infância retratadas por Portinari 
em suas obras. A gratuidade 
é válida de terça a sexta-feira 
(exceto feriados), até 31/05. 
Para participar, é necessário 
agendamento prévio.

 MIS EXPERIENCE OFERECE ENTRADA 
GRATUITA PARA PORTINARI EM MAIO

VEJA TAMBÉM

ACOMPANHE

NOVIDADES
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Praça Paulo Kobayashi
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https://www.mercadoeeventos.com.br/_destaque_/destinos-destaque/turismo-cresce-pelo-11-mes-seguido-e-fatura-mais-de-r-13-bilhoes-em-fevereiro/
https://www.turismo.sp.gov.br/categoria/170
https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/numero-de-passageiros-nos-aeroportos-do-pais-cresce-38-no-feriado-de-tiradentes
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/mita-festival-acontece-na-spark-arena-dias-14-e-15-de-maio/
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/festival-de-sopas-ceagesp-2022-vai-ate-28-de-agosto/?lang=pt
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/universo-criativo-de-tim-burton-ganha-exposicao-interativa-na-oca-ate-14-de-agosto/?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/quintal-do-portinari-tem-entrada-gratuita-ate-31-de-maio-no-mis-experience/?lang=pt

