ÍNDICE MENSAL DE ATIVIDADE DO TURISMO – IMAT - SÃO PAULO

O Índice Mensal de Atividade do Turismo (IMAT), do Conselho de Turismo da
FecomercioSP, em parceria com o Observatório de Turismo e Eventos da SPTuris,
registrou alta mensal em abril de 4,2%. O número índice que foi de 82,4* em março
passou para 85,9 em abril. E na comparação com o mesmo mês de 2021, o avanço foi
de 123%.
O desempenho positivo está relacionado aos feriados da Páscoa e de Tiradentes, esse
último que acolheu o desfile das escolas de samba em São Paulo. Além disso, com a volta
a normalidade, a retomada dos eventos na capital paulista também tem contribuído
para a maior movimentação na cadeia do turismo.
É importante destacar, contudo, que a base de comparação é fraca, permitindo
variações significativas. No mês de abril do ano passado, a cidade começa a sair da
segunda onda da pandemia do coronavírus, e foi a partir de maio que o IMAT voltou a
se recuperar.
Quem contribuiu para o avanço no mês foi o faturamento do turismo na capital,
crescimento de 15,4% em relação a março e de 351% na comparação anual. O
faturamento das empresas de turismo e eventos estimado para o mês de abril foi de
821 milhões de reais, muito acima dos R$ 182 milhões do mesmo mês do ano passado.
Outra alta anual expressiva foi da taxa de ocupação hoteleira, de 243%, que passou de
19,2% em abril do ano passado para 65,9% em abril deste ano. Além dos feriados, os

eventos, que potencializa o turismo corporativo, voltaram com força desde março e
estão contribuindo para elevar a ocupação das habitações na capital paulista.
Fica evidente a correlação direta importante entre as variáveis do IMAT. Havendo
recuperação do faturamento das empresas e da ocupação hotelaria, só seria possível
com a maior movimentação dos aeroportos e rodoviárias da região.
Em abril, a movimentação nos principais aeroportos da cidade foi de 3,9 milhões de
pessoas, alta anual de 191% e pouco acima (0,4%) superior ao dado de março. As
rodoviárias, por sua vez, movimentaram 1,1 milhão de passageiros no mês, elevação de
166% na comparação com abril de 2021. Apesar da importante melhora, esses números
ainda estão abaixo do visto no pré-pandemia, de -37% e -36%, respectivamente.
Com a economia do turismo mais movimentada é natural pensar em recuperação dos
postos de trabalho no setor. Em abril, foram 418 mil a projeção de estoque de
empregados em atividades relacionados ao turismo na cidade de São Paulo, 10% a mais
em relação ao mesmo período do ano passado.
No entanto, vale a observação que o quadro poderia estar melhor se não fosse o
problema que o país tem enfrentado da falta da mão de obra qualificada. O turismo tem
sofrido e embora haja aberturas de vagas todas as semanas, as empresas estão com
dificuldade de preenchê-las. Não somente pela questão da qualificação, mas pela
redução do interesse, até porque o turismo foi o mais afetado durante esta pandemia
do coronavírus.
Para a Mariana Aldrigui, presidente do Conselho de Turismo da FecomercioSP, abril foi
um mês com bons resultados, fruto da realização de muitos eventos, da elevação do

gasto médio por turistas de lazer e negócios e com muitas pessoas ainda viajando a lazer.
É necessário, no entanto, ponderar que as perspectivas econômicas não favorecem as
atividades turísticas no terceiro trimestre e o crescimento possa desacelerar.
*Nota técnica: Na divulgação anterior, o número-índice de março havia sido de 78.
Como o último dado sempre passa por uma revisão, dada a troca do dado estimado para
o realizado, o número-índice do mês anterior então foi para 82,4.
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