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JULHO COM O FRIO DO INVERNO E O CALOR DAS
INÚMERAS ATRAÇÕES NA CIDADE
Após um junho colorido e diverso com a
celebração da Parada LGBTQIAP+, a capital
paulista inicia o segundo semestre com frio e
muitos eventos tradicionais e queridos por todos.
A Bienal Internacional do Livro de São Paulo
retorna após quatro anos, trazendo, entre
milhões de livros, uma homenagem a Portugal. E
para quem aprecia animações japonesa, o Anime
Friends acontece no Pavilhão de Exposições do
Anhembi no segundo fim de semana do mês,
junto com a Virada ODS, na Bienal do Ibirapuera.
De volta também nessa retomada, dia 9 acontece
a Marcha para Jesus.
Como São Paulo é a cidade que nunca para, mesmo
nas férias de julho, inúmeras atrações, atividades
culturais, feiras e eventos movimentam o inverno
do paulistano. A população tem demostrado a ânsia
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Anime Friends 2019
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por estar na rua, encontrando familiares, amigos e
celebrando a vida, apesar dos pesares.
Retratadas pelo IMAT, as atividades econômicas
do turismo, mesmo com o frágil momento
econômico que vive o país, tiveram em maio um
acréscimo de 85,4% com relação ao mesmo mês
de 2021 e de 6,9% com relação ao mês anterior,
abril 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 maio de 2022. Para mais detalhes
de cada um dos indicadores, visite: www.
observatoriodeturismo.com.br. Ótima leitura!

Indicadores - maio/2022
Clique nos ícones e acesse os relatórios completos

ARRECADAÇÃO DE ISS (GRUPO 13)
A arrecadação de ISS no grupo 13 (no qual estão concentradas as atividades do turismo)
em maio de 2022 foi 341,8% maior que a do mesmo mês em 2021.

$

Apesar do nível inflacionário nas
commodities, nos combustíveis
e todas as incertezas políticas e
econômicas, a arrecadação de
ISS nos primeiros cinco meses de
2022 já supera a arrecadação nos
dez primeiros meses de 2021.
Essa alta demostra o quanto a
pandemia de covid 19 impactou
o mês de maio de 2021. Quando
comparamos o número atual
com abril de 2022, registramos
um aumento de 8,3%.

ISS (grupo 13) - maio/22

R$ 30.905.007,10
Comparativo com outros meses
Mês
Valor (em R$) Variação
Maio/21
6.994.704,21 ▲ 341,8%
Fevereiro/22 24.919.628,42
▲ 24%
Março/22
21.255.453,30 ▲ 45,4%
Abril/22
28.526.021,55
▲ 8,3%
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MEIOS DE HOSPEDAGEM
Os indicadores dos meios de hospedagem são um importante termômetro da atividade, refletindo o
momento do setor.
A taxa de ocupação dos hotéis
paulistanos em maio de 2022
cresceu 119,8% em relação ao
mesmo mês do ano anterior,
quando os hotéis da cidade
estavam com o índice muito
baixo. Já em relação ao mês
anterior, abril de 2022, o
indicador cresceu 6,7%.
A taxa de ocupação dos hostels
apresentou aumento de 223,8% se
compararmos maio de 2022 com
maio de 2021 e uma queda de
15,2% com relação a abril de 2022.
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Os
dados
mostram
uma
consistência da recuperação
do setor, já se aproximando
aos patamares pré-pandemia. A
queda na ocupação dos hostels
pode se explicar pelo menor
número de eventos de lazer em
maio, quando comparado aos
meses anteriores.

Museu de Arte Moderna - MAM
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taxa de ocupação dos hotéis - maio/22

70,28%

Comparativo com outros meses
Mês
Tx. ocup.
Variação
Maio/21
31,98%
▲ 119,8%
Fevereiro/22
55,04%
▲ 27,7%
Março/22
67,06%
▲ 4,8%
Abril/22
65,86%
▲ 6,7%
taxa de ocupação dos hostels - maio/22

54,85%

Comparativo com outros meses
Mês
Tx. ocup.
Variação
Maio/21
16,94%
▲223,8%
Fevereiro/22
47,48%
▲ 15,5%
Março/22
55,87%
▼ 1,8%
Abril/22
64,65%
▼ 15,2%

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 maio, crescimento de
4,9% em relação a abril de 2022.

Se compararmos com o mesmo
mês de 2021, houve crescimento
considerável do índice, de 92,2%.
O número de passageiros em maio
de 2022 teve aumento de 7,6%, 5,7%
e 3,1% em Congonhas, Viracopos
e Guarulhos, quando comparados
com abril de 2022.
Apesar do aumento de custo dos
combustíveis em dólar e da baixa
oferta de assentos, a demanda por
viagens vem crescendo desde o início
do ano com o controle da pandemia.

fluxo de embarque e desembarque
de passageiros - maio/22

5.104.443
Comparativo com outros meses
Mês
Passageiros Variação
Maio/21
2.655.971
▲ 92,2%
Fevereiro/22
4.118.954
▲ 23,9%
Março/22
4.847.128
▲ 5,3%
Abril/22
4.865.460
▲ 4,9%

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Após dois feriados em abril, maio não teve feriado, o que provavelmente impactou a procura
por viagens nos terminais da cidade.

O
fluxo
de
passageiros
desembarcados nas rodoviárias
paulistanas (Tietê, Barra Funda
e Jabaquara) em maio de
2022 cresceu 84,7% quando
comparado com o mesmo mês
de 2021, e registrou queda de 5,7%
se comparado a abril de 2022.
Ainda
considerando
o
comparativo com o mês anterior,
tivemos queda de passageiros
nos terminais Tietê, Barra Funda e
Jabaquara de 4,4%, 6,1% e 10,6%
respectivamente. O número
de ônibus nos três terminais
teve queda de 0,6% quando
comparado com abril de 2022.
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fluxo de embarque e desembarque
de passageiros - maio/22

1.030.741
Comparativo com outros meses
Mês
Passageiros
Variação
Maio/21
557.935
▲ 84,7%
Fevereiro/22
838.304
▲ 23%
Março/22
1.040.557
▼ 0,9%
Abril/22
1.092.585
▼ 5,7%

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%.

IRA (CIET) - maio/22
Em maio de 2022, o IRA caiu 0,1
% em relação ao mês anterior.
O valor, de 93,16% na avaliação
dos atrativos, é 1,1% maior que
o de maio de 2021.

93,16%
Comparativo com outros meses
Mês
Reputação
Variação
Maio/21
92,17%
▲ 1,1%
Fevereiro/22
92,23%
▲ 1%
Março/22
91,79%
▲ 1,5%
Abril/22
93,22%
▼ 0,1%

ÍNDICE MENSAL DE ATIVIDADE DO TURISMO - IMAT SÃO PAULO
Em maio de 2022, a atividade do turismo na capital paulista cresceu 6,9%* na comparação com
abril de 2022, marcando 89,3 pontos. Em relação a 2021, houve aumento considerável, de 85,6%.
O desempenho positivo deve-se à
retomada dos eventos de negócios
e da atividade turística em geral.
Chama atenção nos dados deste
mês a consistência na recuperação,
sem aumentos ou quedas abruptos,
o que denota cautela das empresas
do setor. Os dados mostram que
ainda não superamos os resultados
de janeiro de 2020, mês típico de
menor movimentação na cidade, o
que pode indicar o fato de algumas
empresas terem abdicado das
viagens de negócios.
Como consequência, temos o
gasto médio diário do turista mais
baixo, mais pressão na negociação
de preços, além de mais turistas
de lazer parcelando suas viagens.
Assim, o momento é de otimismo
cauteloso, pois o segundo semestre
pode apresentar sérias alterações
no cenário econômico.
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IMAT (Fecomercio-SP e OTE)
maio/22

89,3

Comparativo com outros meses
Mês
IMAT
Variação
Maio/21
48,1
▲ 85,4%
Fevereiro/22
69,3
▲ 28,9%
Março/22
82,4
▲ 8,4%
Abril/22
83,5*
▲ 6,9%
* Na anterior, divulgação anterior, o número-índice de abril
havia sido de 85,9. 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 83,5.

NOVIDADES
Clique na

correspondente e acesse os conteúdos completos

DESTAQUES
FÉRIAS DE JULHO ESPECIAIS COM A
CRIANÇADA EM SÃO PAULO

Zoológico de São Paulo/ @Jose Cordeiro/ SPTuris

Que tal curtir o mês de julho
com a criançada na cidade?
Há passeios mais “clássicos”,
que estão no Guia da Cidade
para
Crianças,
novidades
em cartaz neste mês, entre
outras
atrações
diferentes
para curtir com eles. Confira
algumas opções disponíveis
para aproveitar muita cultura e
entretenimento na cidade com
os pequenos e aproveite!

VEJA TAMBÉM
Cem Anos Modernos
em cartaz no Museu da
Imagem e do Som (MIS).
Ibirapuera recebe 11ª
Mostra 3M de Arte, com
produções expostas ao ar
livre até 24 de julho.
Roteiros
temáticos
inusitados com o que há
de melhor na cidade.

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES
Boletim de monitoramento
de turismo e viagens em SP SETUR/ CIET.
Vendas de passagens de
ônibus no feriado de Corpus
Christi foram 81% maiores
que no ano passado, segundo
a ClickBus. São Paulo foi o
principal destino.

RESERVAS GLOBAIS DE VIAGENS
SUPERAM NÍVEIS PRÉ-PANDEMIA
De acordo com relatório Travel
2022: Trends and Transitions,
do Mastercard Economics
Institute, as reservas globais
de voos, tanto a lazer como a
negócios superaram os níveis
pré-pandemia em cerca de
25%, até o final de abril.

Aeroporto Internacional de Guarulhos - ©Jose Cordeiro/ SPTuris
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Galeria do Rock
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