
Casa de parente e amigos diretamente
relacionado ao público maranhense que fica
mais de 10 dias no destino. Hotelaria alta
concentração de 4 a 7 dias.

Diversidade de origens com 18 estados
presentes na pesquisa. MA em destaque,
mas com retração em relação aos
períodos anteriores (51% na baixa).

8 em cada 10 visitantes consideram a experiência
em São Luís do Maranhão como boa ou ótima
(77%).  Destaque positivo para os indicadores
iluminação e segurança pública, este último as
variáveis disponibilidade de contingente,
atendimento e informação ao turista receberam
excelente avaliação.

SATISFAÇÃO GERAL

BEHVR SÃO LUÍS - MA
PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA

Coleta de dados realizada entre 28 e 30 de julho de 2022. 55%
optaram em receber voucher de desconto no comércio local e 45%
desejam receber e-mail marketing do destino.

A permanência média ficou em 6,84 dias. 1
em cada 4 viajantes ficaram acima de 10
dias, em geral Maranhenses em visita a
famíliares e amigos.

Ônibus de linha convencional e carro
próprio, público principalmente dos
estados do MA e PA. Aéreo dos estados de
SP, MG e DF.

São Luís segue como uma excelente opção
de férias e lazer, maior motivação do nosso
viajante. Fato novo é a presença da saúde
com 9% dos visitantes.

Gasto médio ficou R$ 351,61 por dia.
Destaque para 6% do público que usou
modal aéreo, de São Paulo, idade acima dos
50 anos, de férias com a família e gasto
acima de R$ 1.000,00.

www.saoluis.ma.gov.br/setur

https://instagram.com/turismo.saoluis?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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https://www.saoluis.ma.gov.br/setur


84%

Infográfico do perfil
do viajante

Percentual de viajantes que se
sentem seguros com os protocolos
de biossegurança de São Luís

Fluxo de passageiros no aeroporto de
São Luís em Julho de 2022 foi de
148.457 pessoas. Fonte: CCR

O gasto médio diário deste viajante é
de R$ 392,47 e permanência média
de 4 dias. Fonte: Pesquisa Primária

Estima-se que o viajante aéreo
movimentou cerca de 120 milhões de
reais em Julho de 2022 no destino.
Fonte: Pesquisa Primária
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