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INTRODUÇÃO



Neste Boletim Especial é possível conferir dados sobre o

Turismo de São Luís por meio de um compilado das

pesquisas contínuas realizadas pelo Observatório do

Turismo da Cidade de São Luís do Maranhão

(OBSTURSLZ) ao longo do ano de 2020.

Será apresentado uma análise das pesquisas sobre

dados turisticos do municipio de São Luís:  Valor Médio

das Diárias, Fluxo de Passageiros Aéreo e Maritímo,

Empregos, Imposto Sobre Serviços do Turismo (ISS),

entre outras informações relevantes do setor. 

É de grande relevância monitorar estes dados para

promover informações sobre o impacto que o turismo

gera em São Luís, e mais do que isso, permitir que as

pesquisas sobre a atividade turistica se tornem um

instrumento valioso de gestão.

Fonte: http://turismosaoluis.com.br/

O município de São Luís,  capital do estado do

Maranhão, está localizado na Região Nordeste do

Brasil, à beira da baía de São Marcos, fazendo

divisa com os municípios de São José de Ribamar,

Paço do Lumiar e Raposa. Sua área territorial é de

827 km², ocupando 57% da ilha homônima. São

Luís é um dos 65 destinos tusrísticos indutores

do Brasil com diversos atrativos naturais,

históricos e culturais e reconhecido pela UNESCO

por seu exemplar patrimônio histórico e também

pelas manifestações culturais.



METODOLOGIA



VALOR MÉDIO DAS DIÁRIAS (BOOKING)
Data da pesquisa: junho a dezembro de 2020 
Local: site Booking.com
O que: empreendimentos hoteleiros (oficiais) que estavam disponíveis para os finais de
semana dos meses de junho a dezembro de 2020 na cidade de São Luís (MA)
Como foi realizada: busca no site do Booking,com a cada segunda-feira dos meses de
junho a dezembro de 2020

TAXA DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA
Data da pesquisa: março a novembro de 2020
Local: Hospedagens da cidade de São Luís
O que: empreendimentos hoteleiros que estavam funcionando em São Luís (MA)
Amostra: 20 empreendimentos hoteleiros
Como foi realizada: contato por telefone e por e-mail realizado pela Secretaria
Municipal de Turismo de São Luís

VOOS E COMPANHIAS AÉREAS
Data da pesquisa: janeiro a dezembro 2020 / junho a dezembro de 2020
Local: site da INFRAERO
O que: voos, cidades conectadas e companhias aéreas que estavam operando no
Aeroporto Internacional de São Luís - Marechal Cunha Machado
Como foi realizada: diariamente no site da INFRAERO.

FLUXO DE PASSAGEIROS AÉREO
Data da pesquisa: janeiro a dezembro 2020
Local: site da INFRAERO
O que: dados sobre embarques e desembarques de passageiros no Aeroporto
Internacional de São Luís - Marechal Cunha Machado
Como foi realizada: buscou-se, na aba Estatística, os dados referentes ao SBSL no
item Passageiros

FLUXO DE PASSAGEIROS MARITÍMO
Data da pesquisa: janeiro a outubro de 2020
Local: dados cedidos pela EMAP
O que: dados sobre embarques e desembarques de passageiros nos Terminais
Marítimos de Cujupe e Ponta da Espera, em São Luís
Como foi realizada: buscou-se, junto à EMAP, dados referentes ao fluxo de
passageiros

FLUXO DE PASSAGEIROS FERROVIÁRIO
Data da pesquisa: janeiro a dezembro de 2020
Local: dados cedidos pela VALE
O que: dados sobre embarques e desembarques de passageiros no Terminal
Ferroviário de São Luís, administrado pela VALE
Como foi realizada: buscou-se, junto a VALE, dados referentes ao quantitativo de
embarque e desembarque de passageiros

EMPREGOS
Data da pesquisa: janeiro a novembro de 2020
Local: site do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)
O que: dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) sobre
admissões e desligamentos na cidade de São Luís
Como foi realizada: busca no site do CAGED

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) DO TURISMO
Data da pesquisa: primeiro semestre de 2020
Local: Secretaria Municipal da Fazenda de São Luís
O que: arrecadação de ISS dos meses de janeiro a junho de 2020, nas categorias
Transporte, Alojamento, Esporte, Cultura, Alimentação e Agência.
Como foi realizada: envio de ofício para Secretaria Municipal da Fazenda



VALOR
MÉDIO DAS

DIÁRIAS

Fonte: Mercado de eventos (2019). Disponivel em: https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/hotelaria/fohb-hoteis-tem-queda-de-



De junho a dezembro de 2020, foram

monitorados os valores médios das diárias

dos meios de hospedagem em São Luís no

site do Booking e agrupados em bairros, a

saber: Calhau e Adjacências, Ponta D’Areia e

Ponta do Farol, São Francisco e

Renascença, Centro e bairros diversos.

É possível destacar que o mês de dezembro

concentrou os valores mais altos de diárias

entre os meses pesquisados, ficando com

uma média geral de R$140,20, seguido de

novembro (R$137,60) e junho (R$134,80). 

Setembro obteve os menores valores

médios das diárias, com R$127,00, seguido

de julho e agosto, com R$127,20 e

R$128,80, respectivamente. 



Os bairros Ponta d'Areia e Ponta do Farol

despontaram entre os demais bairros com

uma média geral de R$ 197,00,  o que se

pode inferir esses valores à própria

localidade dos meios hospedagem. Os

meses com maiores picos foram dezembro

(R$209,00) e e dezembro (R$203,00).  

O bairro do Centro  obteve maior destaque

entre os menores valores, com uma média

de R$76,43. Vale ressaltar que os meios de

hospedagem consultados na região do

bairro Centro, encontram-se , em sua grande

maioria, no Centro Historico de São Luís. Os

meses que apresentaram menores valores

neste bairro foram setembro e agosto, com

R$ 64,00 e R$ 71,00.



TAXA DE
OCUPAÇÃO
HOTELEIRA

Fonte: Imagens Google(2020). Disponivel em:https://images.app.goo.gl/g6rb62bHVNXtupzm9



Os dados sobre a taxa de ocupação dos

empreedimentos hoteleiros foram coletados pela

Secretaria Municipal de Turismo de São Luís

mensalmente tanto via e-mail como por telefone.

Entre os meses de março a abril houve um

crescimento de 4%, sendo que após esse periodo,

com o início da pandemia, alguns meios de

hospedagens em São Luís pararam suas

atividades temporariamente entre os meses de

março e junho (o que também se explica a

ausência de dados no mês de junho)

A partir de julho de 2020, a taxa de ocupação vem

demonstrando reações positivas, chegando a

novembro com 55,99% de ocupação nos hóteis.

Vale destacar que no período do

Réveillon 30/12 a 01/01, a média da

taxa de ocupação hoteleira dos

empreendimentos pesquisados, na

cidade de São Luís, foi de 83%



VOOS E
COMPANHIAS

AÉREAS

Fonte: https://tripservice.com.br/blog/como-antecipar-o-voo-no-mesmo-dia-da-viagem/



Na pesquisa sobre os Voos, o OBSTURSLZ compilou dados de todos os meses de 2020. O gráfico

abaixo apresenta os números de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Marechal Cunha

Machado, em São Luís (MA). Percebe-se que, os meses com mais pousos foram janeiro (742), fevereiro

(615), novembro (611) e dezembro (734), sendo igualmente às decolagens, os meses com maiores

destaques também foram janeiro (745), fevereiro (612), novembro (611) e dezembro (728), o que

correspondem aos dois primeiros que antecedem a pandemia doa COVID-19. Contudo, a partir do mês

de novembro observa-se uma leve retomada da malha aeroportuária, com o aumento tanto de pousos

quanto de decolagens no aeroporto de São Luís.  

Já os meses que correspondem aos

menores pousos e decolagens

aconteceram em virtude pandemia,

com destaque para abril, em que teve-

se apenas 232 decolagens e 230

pousos.



No acumulado de cada mês,

observa-se que os voos (pousos

+ decolagens) totalizaram em

12.282. Nota-se um decréscimo

considerável no mês de abril,

com um total de apenas 462

pousos e decolagens. A partir de

maio tem um aumento crescente

até novembro. Em dezembro de

2020 houve aumento nos pousos

e decolagens em relação aos

meses anteriores.



Quanto às companhias aéreas que
realizaram voos para São Luís a AZUL foi
a que mais operou, com 49%, seguida da

TAM (27%) e GOL (24%). 

As cidades mais conectadas à São Luís
foram São Paulo (a partir do aeroporto de

Guarulhos), Brasília e Recife. 



FLUXO DE
PASSAGEIROS

AÉREO

Fonte: https://idec.org.br/idec-na-imprensa/aereas-deixam-passageiros-com-bagagem-de-mao-por-ultimo-em-embarque



Na pesquisa sobre o Fluxo de Passageiros

no transporte aéreo, pode-se conferir

dados coletados de janeiro a dezembro de

2020 no site da Infraero. 

Os meses de janeiro, fevereiro  e dezembro

apresentaram os maiores números de

embarque e desembarque do ano. 

Já em abril, houve uma redução de 87% no

fluxo de passageiros em relação ao mês de

março, chegando ao mes de maio em

5.011 (embarque) e 5.262 (desembarque).

Destaca-se que a diminuição do número

de pousos e decolagens em abril pode

associar-se à redução do fluxo de

passageiros no mesmo período, uma vez

que se não havia demanda devido a

pandemia.

d d



Em suma, percebe-se um declínio no fluxo de passageiros (embarques + desembarques) entre janeiro e

e maio, com uma brusca queda entre março e abril, ou seja,  menos 77.358 passageiros. 

De junho a dezembro, a curva eleva e demonstra que o fluxo de passageiros vem crescendo,

principalmente entre os meses de junho e julho, com um aumento de 113%.

É importante ressaltar que embora tenha ocorrido uma redução de voos em dezembro, não interferiu no

aumento do fluxo de passageiros.   



2020 representou um ano atipico com relação ao fluxo de passageiros no aeroporto de São Luís desde o

ano de 2012. Embora  este fluxo total (embarques + desembarques) tenha demonstrado diminuição

contínua ao longo dos anos, é perceptivel um decréscimo maior em 2020, registrando 728.721 pessoas.

Entende-se que isso aconteceu por conta da pandemia de COVID-19, cenário que causou impactos em

todos os setores sociais, inclusive no turismo. 



FLUXO DE
PASSAGEIROS

MARÍTIMO

Fonte: https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/04/14/ferry-boats-operam-em-novo-horario-a-partir-desta-terca-14-veja-as-mudancas.ghtml



 Os dados do fluxo de passageiros do transporte

marítimo foram coletados entre os meses de

janeiro e outubro de 2020, em dois terminais de

São Luís: Terminal Ponta da Espera e Terminal

Cujupe.

No período consultado, a maior quantidade de

passageiros por transporte marítimo no Terminal

Ponta da Espera ocorreu nos meses de janeiro e

fevereiro (79.162 e 76.218, respectivamente),

meses que antecederam a pandemia de COVID-

19. No Terminal Cujupe, o maior fluxo de

passageiros também foi nos meses de janeiro e

fevereiro (105.100 e 81.957, respectivamente). 

 O mês de maio registrou o menor fluxo de passageiros por transporte marítimo nos dois terminais, sendo

16.319 passageiros no Terminal Ponta da Espera e 18.411 passageiros no Terminal Cujupe. A partir de junho,

destaca-se uma retomada no fluxo de passageiros de ambos terminais.



Abaixo, pode-se conferir o total do fluxo de passageiros do transporte marítimo nos dois terminais. Houve um

decréscimo do fluxo nos primeiros cinco meses do ano, sendo o menor fluxo de passageiros no mês de

maio (34.730 pessoas). A partir de junho houve retomada do crescimento até setembro de 2020, com um

pequeno decréscimo em outubro.



FLUXO DE
PASSAGEIROS
FERROVIÁRIO

Fonte: https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/04/14/ferry-boats-operam-em-novo-horario-a-partir-desta-terca-14-veja-as-mudancas.ghtml



O fluxo de passageiros do Terminal Ferroviário refere-se aos dados de 2019 e
2020 concedidos pela Companhia Vale. 

Janeiro, fevereiro e março foram os
meses que apresentaram o maior
fluxo de passageiros em 2020. 
Entre os meses de abril, maio, junho
e julho a Companhia suspendeu suas
viagens em virtude da pandemia.
Após este período o fluxo vem
demonstrando uma tímida
recuperação.



Percebe-se que em 2020 o número de passageiros reduziu significamente em relação ao ano

anterior. Enquanto em 2019 o fluxo correspondeu a 154.772 passageiros, este número em

2020 caiu para 65.548  



EMPREGOS

Fonte: https://www.globalempregos.com.br/o-modelo-de-curriculo-ideal/



Com relação à categoria Sexo, teve-se

18.024 admissões masculinas e 18.018

admissões femininas., um total de 36042

admissoes em 2020. 

 Já os desligamentos, houveram 15.708

desligamentos masculinos e 14.252

desligamentos femininos, totalizando 29960.

Assim, o número de admissões foi maior que

de demissões em 2020, bem como 

 houveram mais demissões e admissões do

sexo masculino. 

Os dados referentes aos empregos no setor de serviços, em São Luís, foram pesquisados por

meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, no período de janeiro a

novembro de 2020, tendo como base as categorias: Sexo, Segmento, Faixa etária e Grau de

instrução.

SE
X

O



O segmento que mais admitiu e

demitiu colaboradores foi o de

Informação, comunicação e

atividades financeiras, imobiliárias,

profissionais e administrativas,

com 17.656 admissões e 13.011

desligamentos. 

Alojamento e alimentação

demitiram mais que contrataram 

 em 2020.

SE
G

M
EN

TO
 Os segmentos referentes à area de serviços são:

· Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas;

· Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais;

· Transporte, armazenagem e correio;

· Alojamento e alimentação;

· Outros serviços



No que diz respeito à faixa etária, o intervalo de idades com mais admissões foi de 30 a 39

anos (12.537 pessoas). Esta mesma faixa etária também foi a de maior número de

desligamentos (10.663 pessoas). A faixa etária com menor quantidade de admissões foi a de

65 anos ou mais (50 pessoas); já a com menor quantidade de desligamentos foi a de até 17

anos ( 157 pessoas).

FA
IX

A
 E

TÁ
RI

A



Em relação ao Grau de Instrução, o maior número de pessoas contratadas em São Luís possuía o ensino

médio completo (24.771), bem como o maior número de pessoas demitidas entre janeiro e novembro

(20.909). O menor número de admissões e desligamentos está entre os analfabetos (44 e 37

respectivamente).

ES
CO

LA
RI

D
A

D
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IMPOSTO
SOBRE

SERVIÇOS DO
TURISMO

https://www.mercadoeeventos.com.br/_destaque_/curiosidades-destaque/pesquisa-que-inclui-brasileiros-mostra-relacao-entre-valor-de-
viajar-e-confianca/



Os dados da arrecadação de ISS do setor de turismo de São Luís dos meses de janeiro a junho de 2020

foram coletados  junto à Secretaria Municipal da Fazenda e distribuídas em seis categorias, a saber: 

 Transporte, Cultura, Alojamento, Alimentação, Esporte e Agência. 

De janeiro a março, a maior

arrecadação ocorreu no setor de

alojamentos, sendo R$ 452.689,01

apenas em janeiro. Em abril e maio o

setor de transportes foi o que mais

arrecadou, totalizando R$ 303.257,74.

Já em junho, estes dois setores

lideraram a quantidade de

arrecadações. Nota-se, também, que

no primeiro semestre de 2020, os

setores de alimentação e agências

tiveram a menor arrecadação.



Quanto a arrecadação de cada setor, alojamento foi o setor de maior arrecadação de impostos (43%), 

 seguido do setor de transporte (30%). 

Já os setores de agências e alimentação tiveram baixa arrecadação (4% e 3% respectivamente). Os

setores de esporte e cultura também registraram baixo índice de arrecadação de impostos no primeiro

semestre de 2020: 13% e 7% respectivamente.



Mais pesquisas 2020

Intenção de Viagem São Luís

Protocolo sanitário em meios de hospedagens

Situação dos Guias de Turismo

Pontuação dos empreendimentos hoteleiros

O que fazer? (Tripadvisor)

Restaurantes(Tripadvisor)

Situação das agências de viagens e o perfil de compra dos consumidores em agências de

viagens

Passagens aéreas

Percepção dos agentes de viagens (nacional) sobre o destino São Luís

Pesquisa Mercado de Eventos

#saoluis - Pesquisa Instagram

Outras pesquisas do Observatório
em 2020
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