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Em 2020, o setor de Turismo enfrentou um momento crítico em função da pandemia da covid-19, sen-
do apontado pelo Ministério da Economia como um dos setores mais prejudicados pela pandemia. No que 
tange ao ICMS, resultante da exploração da atividade turística no estado de Goiás, houve uma redução de 
32,64% em 2020, frente ao mesmo período do ano anterior, saindo de R$142.440.822,84 milhões, em 2019, 
para R$ 95.946.995,93 milhões, em 2020, em função dos efeitos adversos da pandemia sobre o setor. Em 
2019, o setor de turismo era responsável por 0,83% da receita de ICMS, em 2020, essa participação cai para 
0,54%.  

No que se refere ao saldo de empregos, no setor, em Goiás, o ano de 2020 terminou com um saldo 
negativo de 6.354, ou seja, houve mais demissões do que admissões, conforme dados do Ministério da eco-
nomia. O segmento de serviços nas áreas de alimentação, alojamento, transporte rodoviário e atividades 
culturais foi um dos mais prejudicados, no Estado de Goiás.  

O índice de volume de atividades turísticas, no Brasil, calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, no indicador acumulado de janeiro a dezembro de 2020, apresentou re-
tração de 36,7%, frente a igual período do ano anterior. Em Goiás, essa retração foi de 31,7%. No que tange 
à Receita Nominal, proveniente das Atividades Turísticas, no Brasil, houve retração de 38,1%, no mesmo 
período. Em Goiás, a retração acumulada, de janeiro a dezembro de 2020, foi de 33,4%, segundo dados do 
instituto.  

Apesar das perdas registradas no ano anterior, neste segundo semestre de 2021, com o avanço da va-
cinação, em todo o território brasileiro, presenciamos um crescimento do volume de atividades turísticas, 
no país, e também um crescimento da receita do setor, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, divulgados em 14 de setembro, de 2021.  Conforme o levantamento, na comparação com julho de 
2021, com julho de 2020, o índice de volume de atividades turísticas, no Brasil, apresentou expansão 83,0%, 
sendo a quarta taxa positiva seguida. O setor foi impulsionado, principalmente, pelo aumento na receita de 
empresas, que atuam nos ramos de Hotéis, transporte aéreo; restaurantes; rodoviário coletivo de passagei-
ros; Locação de automóveis e serviços de bufê. 

Ao analisar os resultados regionais, todas as doze unidades da federação, onde o indicador é investi-
gado, mostraram expansão nos serviços voltados ao turismo. Em Goiás, essa expansão foi de (115,5%), no 
mesmo período. (Gráfico 01). No que se refere à Receita Nominal, proveniente das Atividades Turísticas, na 
comparação com junho de 2021 com junho de 2020, o Índice de Receita Nominal das Atividades Turísticas, 
no Brasil, apresentou expansão de (96,5%). Em Goiás, essa expansão foi de (131,5%). 
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Gráfico 1: Pesquisa Mensal de Serviços - (Volume de Atividades Turísticas) Variação Mensal - Julho/2021
(Base: igual mês do ano anterior)

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria

Apesar do avanço significativo, registrado em relação ao mesmo período do ano anterior, julho de 2021, 
frente a julho de 2020, ao compararmos julho de 2021, em relação ao mês anterior, ou seja, junho de 2021, 
o índice de atividades turísticas, no país, apontou expansão de apenas 0,5%. Em Goiás, infelizmente, foi re-
gistrada uma retração de 1,9%, no mesmo período, juntamente com Paraná, São Paulo e o Distrito Federal 
(Gráfico 02). No que se refere à Receita Nominal, proveniente das Atividades Turísticas, no mês de julho de 
2021, o Índice de Receita Nominal das Atividades Turísticas, no Brasil, segundo a Pesquisa Mensal de Servi-
ços - PMS do IBGE, apresentou expansão de (4,7%), comparado ao mês imediatamente anterior. Em Goiás, 
essa expansão foi de (2,6%), no mesmo período. Apesar de queda no volume de atividades, frente ao mês 
anterior, houve um aumento da receita, em função do ajuste de preços de determinados serviços.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria

Atualmente, segundo os dados disponíveis, podemos entender que a população está mais confiante 
em realizar suas viagens, em relação ao mesmo período do ano passado e também que devido às restrições 
internacionais, ainda vigentes, muitos estão focando nas viagens domésticas. 

Recentemente o site Booking.com, que tem como principal atividade a reserva de hospedagens, reali-
zou uma pesquisa com seus clientes adultos sobre seus planos de viajar, nos próximos 12 meses. Os dados 
do levantamento indicam que três em cada 4 brasileiros (76%) se sentem esperançosos em viajar, em 2021. 
Outro dado interessante do levantamento é que aproximadamente 70% dos entrevistados não se importa-
riam de apresentar um comprovante de vacinação, para terem acesso a produtos e serviços turísticos

Hoje, alguns estados da Federação, como o Rio de Janeiro e São Paulo, já exigem a apresentação de um 
comprovante de imunização, em seus espaços turísticos. O mesmo comprovante também é necessário para 
ter acesso a diversos países, pois, segundo especialistas em saúde coletiva, a vacinação é o único meio eficaz 
de reduzir o número de perdas humanas, em virtude da Covid-19, sendo assim, é de se esperar que novos 
destinos adotem essas medidas, então caberá ao viajante prestar atenção às exigências de cada localidade, 
antes de concretizar um plano de viagem. Em Goiás, atualmente, ainda não existe um decreto oficial para 
regulamentar esta questão, por outro lado, o Governo de Goiás tem sempre reforçado a necessidade da 
imunização. 

Gráfico 2: Pesquisa Mensal de Serviços - Resultados Regionais (Volume de Atividades Turísticas) Variação 
Mês / Mês anterior, julho/2021 (Série com Ajuste Sazonal)
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Referências 

7 em cada 10 brasileiros dizem que não viajarão ao exterior até serem vacinados contra a Covid-19. Dispo-
nível em <https%3A%2F%2Fnews.booking.com%2Fpt-br%2F7-em-cada-10-brasileiros-dizem-que-no-viaja-
ro-ao-exterior-ate-serem-vacinados-contra-a-covid-19%2F>. Acesso em setembro de 2021.

Demonstrativo da Arrecadação Estadual - Secretaria de Estado da Economia. Disponível em<https://www.
economia.go.gov.br/receita-estadual/arrecadacao-estadual.html > Acesso em setembro de 2021

Emprego Formal no Turismo. Disponível em< http://each.usp.br/turismo/pet/> Acesso em setembro de 2021

Indicadores IBGE: pesquisa mensal de serviços. Disponível em< https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/bi-
blioteca-catalogo?view=detalhes&id=72419> Acesso em setembro de 2021.
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