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,
apontou elevação de 6,9% entre os meses de abril e maio. O número-índice, com base
100 em janeiro de 2020, foi de 89,3 em maio ante 83,5 de abril. Há um ano o índice foi
de 48,1, ou seja, avanço de 85,4%.
No mês, o destaque foi o faturamento dos setores do turismo que cresceu 264% na
comparação anual e chega próximo da marca de R$ 1 bilhão (R$ 968 milhões). Mesmo
assim, é importante ressaltar que esse montante ainda está ligeiramente abaixo (-2%)
do nível pré pandemia, no início da série do IMAT. De qualquer forma, esse desempenho
é reflexo sobretudo do retorno dos eventos e que movem toda a cadeia do turismo na
cidade.
Tanto que a taxa de ocupação hoteleira média na capital em maio foi de 70,3%, mais
que o dobro dos 32% registrados no mesmo período do ano passado. Esse percentual
foi o mais elevado desde janeiro de 2020, quando as variáveis começaram a ser
observados pelo indicador.
Outra elevação relevante foi da movimentação de passageiros nos aeroportos da
capital, 114% na comparação com maio de 2021. Em números absolutos, foram pouco
mais de 4 milhões de passageiros que passaram pelos terminais aéreos ao longo do mês
de maio. O Dia das Mães também se coloca como um dos motivos para haver o
crescimento dos deslocamentos.

No caso dos terminais rodoviários, foram 1,03 milhão de passageiros que chegaram ou
saíram de São Paulo, alta de 85% no contraponto anual. Como a FecomercioSP vem
alertando, esse modal deve crescer muito ainda neste ano por servir como alternativa,
uma vez que as passagens aéreas estão muito caras.
E, por fim, o dado de emprego que chegou a 401 mil postos de trabalhos formais em
setores ligados ao turismo na cidade. Esse montante representa uma elevação de 6% na
comparação anual. Evidentemente, com a retomada de toda a cadeia do turismo, é
natural que haja uma adequação do quadro de funcionários para atender a um público
maior.
O turismo na capital deve continuar crescendo forte com o benefício da demanda
reprimida, de lazer e corporativo. Mesmo com as férias de julho chegando, a atividade
não deve esfriar como se via no passado. Pelo contrário, São Paulo tem cada vez mais
se consolidado como um importante destino turístico de lazer, aproveitando os aspectos
de cultura e gastronomia.
Para Mariana Aldrigui, presidente do Conselho de Turismo da FecomercioSP, dois
aspectos chamam bastante a atenção nos dados deste mês - 1) a consistência na
recuperação, que não dá saltos, o que denota cuidado e planejamento por parte
especialmente das empresas, que podem estar controlando os gastos em viagens e
equilibrando viagens e reuniões virtuais; e 2) o fato de que ainda não superamos os
resultados de janeiro de 2020, mês tipicamente de baixa movimentação na cidade, pode
indicar que, de fato, um grupo de empresas abriu mão das viagens de negócios de fato,
e as consequências dessa opção envolvem gasto médio diário por turista mais baixo,
maior pressão na negociação de preços e prazos de pagamentos, e maior volume de
turistas a lazer parcelando suas viagens. Como já temos alertado desde março, há que

se manter o otimismo cauteloso, pois o segundo semestre pode ser marcado por sérias
alterações no cenário econômico.

*Nota técnica: Na 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.
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48,1
25,0%
73,2%

83,5
1,3%
116,8%

89,3
6,9%
85,4%

Índice base 100 = jan/20

