
Na pandemia, o setor de turismo foi duramente afetado pelas políticas de distanciamento social. Atu-
almente, embora a pandemia ainda seja um desafio a ser superado por todos nós, as medidas de distan-
ciamento social, aos poucos, estão sendo flexibilizadas e o setor de turismo no Brasil começa a apresentar 
indicadores que evidenciam a retomada das atividades.  Em julho de 2020, o índice de atividades turísticas 
no Brasil, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
apontou expansão de 4,8% frente ao mês imediatamente anterior, quando já havia apresentado uma expan-
são de 19,8%, na comparação com maio. Esse resultado de julho representa a terceira taxa positiva seguida, 
conforme podemos visualizar no Gráfico 01. Vale lembrar que, em abril de 2020, o setor apresentou uma 
retração nacional de -54,5%, sendo esta queda a mais intensa da série histórica, iniciada em janeiro de 2011. 
Nesse período, todas as doze unidades da federação onde o indicador é investigado, mostraram recuo nos 
serviços voltados ao turismo. Já na comparação julho de 2020 / julho de 2019, o índice de volume de ativida-
des turísticas no Brasil caiu -56,1%.

De igual modo, o turismo no estado de Goiás começa a indicar os primeiros sinais de retomada das ativida-
des. Em julho de 2020, o índice de atividades turísticas no estado, apontou uma expansão de 0,5%, frente ao 
mês junho, quando já havia apresentado uma expansão de 15,2%, na comparação com maio. Esse resultado 
de julho representa a terceira taxa positiva seguida, conforme gráfico 01. Já na comparação de julho de 2020 
/ julho de 2019, o índice de volume de atividades turísticas em Goiás apresentou uma retração de -59,7%. 
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Gráfico 01: Índice de volume de atividades turísticas (Variação Mês / Mês anterior)
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O resultado da Terceira etapa da Pesquisa de Sondagem Empresarial, realizada pelo Observatório do Tu-
rismo, da Goiás Turismo, evidencia que os empresários goianos não visualizam perspectivas tão alentadoras, 
diante do panorama atual. Segundo o levantamento, conforme podemos visualizar no gráfico 02, o grau de 
ótimo foi diminuindo ao longo do tempo, à medida que a pandemia foi se mostrando mais persistente, no 
país. Na primeira etapa da Pesquisa de Sondagem, 25,0% dos empresários acreditavam na retomada para 
este ano, na segunda etapa da pesquisa, esse número caí para 12,10%, e na terceira etapa da pesquisa, o 
percentual cai ainda mais, apenas 8,0% dos donos de empreendimentos turísticos no estado responderam 
que acreditam que poderá haver recuperação, neste segundo semestre de 2020. 

Embora os dados da PMS do IBGE indiquem que a atividade turística voltou a dar indícios de retomada, 
os resultados que temos até momento não são suficientes para repor a perda acumulada, durante o ano em 
Goiás. Os dados até então atestam que a expectativa dos donos de empreendimentos turísticos, no estado 
de Goiás, conforme o levantamento do Observatório do Turismo da Goiás Turismo, de que a recuperação 
pode ocorrer somente em 2021, ou posteriormente está dentro da realidade. No indicador acumulado de 
janeiro a julho de 2020, o agregado especial de atividades turísticas mostrou retração de -39,7, no estado, 
frente ao igual período do ano anterior, enquanto no Brasil essa retração foi de - 37,9%.
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Gráfico 02: Previsão de retorno do nível de faturamentos similares ao período anterior a Covid-19



A seguir serão apresentados os principais destaques da Primeira, Segunda e Terceira etapas da Pesquisa 
de Sondagem Empresarial. A pesquisa evidencia o modo como a opinião e as expectativas do empresário 
foram sendo construídas, ao longo desses meses de pandemia do novo coronavírus.  
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Neste contexto de retomada, é possível que os empresários do setor de turismo em Goiás consigam iden-
tificar novas oportunidades de negócios e ver o aumento das suas receitas e que passem a enxergar com 
um pouco mais de otimismo e confiança esse processo de retomada, onde a inovação será um dos fatores 
de fundamental importância para o sucesso de qualquer negócio. É importante frisar também que esse 
processo de retomada do turismo no estado tem se dado forma responsável, seguindo os protocolos e as 
recomendações da Organização Internacional de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde 
do Estado de Goiás e que, em momento algum, a saúde deixou de ser prioridade do governo estadual e das 
empresas, buscando  impedir que a doença avance ainda mais, visto que é de entendimento e esperança de 
todos que o comportamento do turista estará mudado daqui para frente e que a segurança sanitária será um 
fator importante na decisão do novo viajante.
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