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CIDADE DE SÃO PAULO
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e os eventos de negócios fizeram a cidade ganhar 
novo ânimo, com grande movimentação de 
público local e de turistas.

Retratadas pelo IMAT, as atividades econômicas do 
turismo, mesmo com o frágil momento econômico 
que vive o País, tiveram em abril um acréscimo de 
123% com relação ao mesmo mês de 2021 e de 
4,2% com relação ao mês anterior, março de 2022. 
Ainda sob interferência de uma demanda reprimida 
pela pandemia e aquecido pelos eventos presenciais 
retornando à cidade após um hiato considerável, o 
resultado positivo já era previsto.

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

Depois de um mês de maio agitado, com festivais 
de música e a aguardada volta da Virada Cultural 
presencial, junho chegou com a promessa de 
pigmentar a capital paulista: voltaram as tradicionais 
festas juninas, decoradas com suas bandeirinhas 
coloridas, e a Parada LGBTQIA+, com o colorido de 
sua bandeira estendida por toda Avenida Paulista, 
representando a diversidade e a pluralidade.

Apesar de novo cenário de atenção, com alta 
dos casos de contaminação pela covid-19 e o 
retorno da recomendação do uso de máscaras em 
ambientes fechados, há outros eventos previstos 
para esse mês, como peças teatrais, exposições 
e shows, movimentando o cenário cultural e de 
entretenimento.

Em abril, os eventos estratégicos, como a Maratona 
Internacional e os desfiles das Escolas de Samba, 

O COLORIDO DA BANDEIRA E AS BANDEIRAS COLORIDAS 
ESTÃO DE VOLTA A SÃO PAULO!

Parada LGBTQIA+ 2019Parada LGBTQIA+ 2019
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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 abril de 2022 foi 209% maior que a do mesmo mês em 2021.

Indicadores - abril/2022

$ Comparativo com outros meses

Mês Valor (em R$) Variação

Abril/21 9.231.862,64 ▲ 209%

Janeiro/22 32.470.010,68 ▼ 12,1%

Fevereiro/22 24.919.628,42 ▲ 14,5%

Março/22 21.255.453,30 ▲ 34,2%

R$ 28.526.021,55
ISS (grupo 13) - abril/22

Clique nos ícones e acesse os relatórios completos

Sala São PauloSala São Paulo

Apesar do nível inflacionário nas 
comodities, nos combustíveis  
e todas as incertezas políticas 
e econômicas, a arrecadação 
de ISS no mês de abril de 2022 
cresceu significativamente. 

Esse percentual alto demostra o 
quanto a pandemia de covid-19 
impactou o mês de abril de 2021. 
Quando comparamos o número 
de abril de 2022 com o mês 
anterior, março, registramos um 
aumento de 34,2% no montante. 
Abril foi um mês com um Carnaval 
fora de época, além de dois 
feriados, Páscoa e Tiradentes.

 @Jose Cordeiro/  SPTuris @Jose Cordeiro/  SPTuris

https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2828
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A taxa de ocupação dos 
hotéis paulistanos em abril 
de 2022 cresceu 243,2% em 
relação ao mesmo mês do ano 
anterior, quando os hotéis da 
cidade estavam com a taxa de 
ocupação muito baixa.  Já em 
relação ao mês anterior, março 
de 2022, a taxa de ocupação 
sofreu ligeira queda, de 1,8%.

A taxa de ocupação dos hostels 
apresentou aumento de 247,8% 
se compararmos abril de 2022 
com o mesmo mês em 2021 
e um aumento de  15,7% com 
relação a março de 2022.

Os números mostram a 
solidificação da recuperação do 
setor e reforçam o tradicional 
impacto no turismo na cidade 
com os feriados, que estimulam 
especialmente o desempenho 
dos hostels.

64,65% 
taxa de ocupação dos hostels - abril/22

Comparativo com outros meses

Mês Tx. ocup. Variação

Abril/21 18,59% ▲ 247,8%

Janeiro/22 56,90% ▲ 13,6%

Fevereiro/22 47,48% ▲ 36,2%

Março/22 47,48% ▲ 15,7%

Comparativo com outros meses

Mês Tx. ocup. Variação

Abril/21 19,19% ▲ 243,2%

Janeiro/22 48,67% ▲ 35,3%

Fevereiro/22 55,04% ▲ 19,7%

Março/22 67,06% ▼ 1,8%

65,86% 
taxa de ocupação dos hotéis - abril/22

MEIOS DE HOSPEDAGEM
Os indicadores dos meios de hospedagem são um importante termômetro da atividade, refletindo o  
momento do setor.

Parque AclimaçãoParque Aclimação
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https://www.observatoriodeturismo.com.br/?p=2831
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TRANSPORTE AÉREO
O fluxo de passageiros nos três principais aeroportos que servem a cidade de São Paulo (Con-
gonhas, Guarulhos e Viracopos) registrou, em abril, crescimento de 0,3% em relação a março 
de 2022.

Se compararmos com o mesmo 
mês de 2021, houve crescimento 
considerável do índice, de 144,8%. 
O número de passageiros em abril 
de 2022 teve aumento de 13,9% e 
0,1% em Congonhas e Viracopos 
e queda de 5,7% em Guarulhos, 
quando comparado com março 
de 2022. O total de aeronaves que 
pousaram e decolaram nos três 
aeroportos observados cresceu 98,5 
% em relação a abril de 2021 e 1,4% 
comparado a março de 2022.

Observa-se uma estabilidade na 
movimentação dos aeroportos em 
abril, apesar dos feriados, indicando 
uma possível busca pelo transporte 
rodoviário, mais em conta que os 
preços das passagens aéreas.

Comparativo com outros meses

Mês Passageiros Variação

Abril/21 1.987.123 ▲ 144,8%

Janeiro/22 5.206.615 ▼ 6,5%

Fevereiro/22 4.118.954 ▲ 18,1%

Março/22 4.847.128 ▲ 0,3%

fluxo de embarque e desembarque 
de passageiros - abril/22

4.865.860 

Comparativo com outros meses

Mês Passageiros Variação

Abril/21 411.088 ▲ 165,8%

Janeiro/22 1.216.972 ▼ 10,2%

Fevereiro/22 838.304 ▲ 30,3%

Março/22 1.040.557 ▲ 5%

1.092.585

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Embora menor, percebe-se uma tendência de crescimento em consequências dos preços das 
passagens aéreas ainda influenciado pelo aumento internacional do petróleo e da alta inflação.

O fluxo de passageiros 
desembarcados nas rodoviárias 
paulistanas (Tietê, Barra Funda e 
Jabaquara) no mês de abril de 
2022 cresceu 165,8% quando 
comparado com abril de 2021, 
e registrou crescimento de 5% 
se comparado a março de 2022, 
retomando o crescimento 
de passageiros nesses 
terminais. Ainda considerando 
o comparativo com o mês 
anterior, tivemos aumento de 
passageiros nos terminais Tietê 
e Barra  Funda de 7,1% e 8,8% 
respectivamente e queda de 
7,5% no terminal Jabaquara.

fluxo de embarque e desembarque 
de passageiros - abril/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
Em abril de 2022, a atividade do turismo na capital paulista cresceu 4,2%* na comparação com 
março de 2022, marcando 85,9 pontos. Em relação a 2021, houve aumento expressivo, de 123%.

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 abril de 2022, o IRA cresceu 
1,6% em relação ao mês anterior.

O valor, de 93,22% na avaliação 
dos atrativos, é 0,5% maior que 
o de abril de 2021.

IRA (CIET) - abril/22

93,22%
Comparativo com outros meses

Mês Reputação Variação

Abril/21 92,72% ▲ 0,5%

Janeiro/22 91,57% ▲ 1,8%

Fevereiro/22 92,23% ▲ 1,1%

Março/22 91,79% ▲ 1,6%

Comparativo com outros meses

Mês IMAT Variação

Abril/21 38,5 ▲ 123,0%

Janeiro/22 76,6 ▲ 12,1%

Fevereiro/22 69,3 ▲ 23,9%

Março/22 82,4* ▲ 4,2%

IMAT (Fecomercio-SP e OTE)
abril/22

85,9

O desempenho positivo deve-
se à presença de dois feriados 
e dos desfiles de Carnaval no 
Sambódromo no mês. A retomada 
dos eventos na cidade também 
vem contribuindo para o aumento.

Há uma correlação direta entre as 
variáveis do IMAT. A movimentação 
nos aeroportos e rodoviárias 
impactam na ocupação hoteleira 
e no faturamento do turismo, e 
uma recuperação desses últimos 
só é possível com a maior 
movimentação de passageiros nos 
terminais. No entanto, o quadro 
poderia ser melhor se não fosse o 
problema que o país enfrenta com 
a falta da mão de obra qualificada: 
embora haja aberturas de vagas, 
as empresas têm dificuldade para 
preenchê-las, pela má qualificação 
e pela redução do interesse em 
trabalhar no setor, um dos mais 
afetados durante a pandemia.

* Na divulgação anterior, o número-índice do IMAT de março 
havia sido 78. Como o último dado sempre passa por revisão, 
dada a substituição do dado estimado pelo realizado, o 
número-índice de março então foi ajustado para 82,4.

https://observatoriodeturismo.com.br/?p=3569
https://observatoriodeturismo.com.br/?p=3571
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 TURISMO NO BRASIL DEVE GERAR
1,8 MILHÃO DE EMPREGOS EM DEZ ANOS

Segundo último Relatório 
de Impacto Econômico do 
Conselho Mundial de Viagens 
e Turismo (WTTC), a indústria 
de viagens e turismo no Brasil 
vai gerar mais de 1,8 milhão de 
novos empregos no setor nos 
próximos dez anos.

DESTAQUES

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES

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

 São Paulo detem 70% 
dos voos internacionais 
disponíveis no Brasil, 
segundo levantamento do 
Portal Panrotas.

Clique na  correspondente e acesse os conteúdos completos

 Após dois anos, São 
Paulo sedia novamente o 
São João de Nóis Tudim.

 Tour guiado gratuito pelo 
Centro Histórico de São 
Paulo está de volta.

 Breakfast Weekend, 
festival de cafés da manhã 
em hotéis que conquistou a 
cidade, vai até 26 de junho.

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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Comemorando o aniversário 
de 75 anos da liga National 
Basketball Association (NBA), 
a NBA House proporciona 
experiências únicas aos fãs de 
basquete da liga americana, 
que poderão curtir as finais dos 
jogos ao vivo. Na casa temática, 
o público poderá desfrutar de 
shows, exposições interativas, 
realidade virtual, sorteios e 
prêmios especiais.

 GRANDE FESTA ESTÁ DE VOLTA A SÃO 
PAULO CELEBRANDO OS 75 ANOS DA NBA VEJA TAMBÉM

ACOMPANHE

NOVIDADES
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https://www.panrotas.com.br/mercado/pesquisas-e-estatisticas/2022/05/turismo-no-brasil-vai-gerar-18-milhao-de-empregos-em-10-anos_189728.html?utm_campaign=panrotas_news_-_edicao_003743&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.turismo.sp.gov.br/categoria/170
https://www.panrotas.com.br/aviacao/aeroportos/2022/05/quantos-voos-internacionais-o-brasil-tem-hoje-sao-paulo-tem-70-do-total_189711.html?utm_campaign=panrotas_news_-_edicao_003746&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/sao-joao-de-nois-tudim-ctn-se-prepara-para-mais-uma-edicao-de-uma-das-festas-juninas-mais-tradicionais-da-capital/?lang=pt
https://www.guiasp24h.com.br/tour-guiado-gratuito-pelo-centro-historico-de-sp-volta-em-junho/
https://cidadedesaopaulo.com/novidades/breakfast-weekend-anuncia-2a-edicao-na-capital-paulista/?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/em-sao-paulo-nba-house-tem-programacao-recheada-para-fas-de-basquete/?lang=pt

