
 
 

ARRECADAÇÃO DE ICMS POR MEIO DE ATIVIDADES
DO TURISMO EM GOIÁS

 
   O Turismo em Goiás tem se mostrado uma atividade
promissora nos últimos anos, contribuindo de forma direta para o
aumento do bem-estar da população goiana, por meio da geração
de emprego e renda, com isso tem-se uma redução das
disparidades sociais e econômicas.

      A Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar Contínua –
Turismo (PNADC Turismo 2020-2021) do IBGE revela que no ano
de 2021, Goiás figurou entre as 10 UFs mais procuradas em
viagens nacionais.

      As atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do
turismo no Estado de Goiás, em 2019, antes da pandemia, foram
responsáveis pela geração de 66 mil postos de trabalho, o salário
médio do trabalhador era de aproximadamente R$1.600,00
conforme dados do Ministério da Economia.

     Segundo dados da Secretaria de Economia do Estado de Goiás,
o valor arrecadado de ICMS, resultante da atividade turística em
Goiás, foi de R$150.700.670,83. De acordo com gráfico 1 é
possível observar que devido à pandemia, no ano de 2020 houve
uma redução neste valor, em 2021 com a vacinação, esse valor
ficou próximo ao valor recolhido em 2019, em 2022 o valor
aproxima-se daquele arrecado em 2021 e é superior ao valor
arrecado em 2020.



Gráfico 1: Valor de ICMS arrecadado pelo Governo de Goiás,
resultado da atividade turística no Estado.

Fonte: Secretária de Estado da Economia
Nota: *Valor até agosto de 2022

Valor arrecadado por ano Valor médio por mês

R$150.700.670,83R$150.700.670,83

R$141.542,635,28R$141.542,635,28

R$126.142.269,99R$126.142.269,99

R$12.558.389,24R$12.558.389,24
R$8.074.647,38R$8.074.647,38

R$11.795.219,61R$11.795.219,61
R$15.767.783,75R$15.767.783,75

R$96.895.768,60R$96.895.768,60



  Atividade  Valor Arrecadado

 Restaurantes e similares  R$53.160.067,95

 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares R$29.262.232,04

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário
fixo, interestadual

R$23.697.166,12

Hotéis R$18.511.889,73

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário
fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana

R$8.817.772,08

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime
de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

R$5.158.441,94

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir
bebidas

R$3.385.247,13

Parques de diversão e parques temáticos R$2.607.227,35

Apart-hotéis R$960.877,87

Discotecas, danceterias, salões de dança e similares R$952.728,00

Organização de excursões em veículos rodoviários próprios,
intermunicipal, interestadual e internacional

R$762.821,55

Locação de automóveis sem condutor R$652.864,06

Produção musical R$582.647,59

Transporte aéreo de passageiros regular R$531.711,66

Agências de viagens R$479.692,02

Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação R$276.778,60

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não
especificadas anteriormente

R$200.182,63

Serviços de reservas e outros serviços de turismo não
especificados anteriormente

R$181.720,18

Serviços ambulantes de alimentação R$169.130,81

Outros alojamentos não especificados anteriormente R$70.066,20

Outras atividades de recreação e lazer não especificadas
anteriormente

R$66.666,13

Outras atividades esportivas não especificadas
anteriormente

R$64.533,05

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos R$43.617,67

Tabela 1: Valor arrecado por atividade turística no ano 2019.



Transporte por navegação de travessia, intermunicipal R$19.538,91

Campings R$13.981,99

Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-
regular

R$13.158,97

Exploração de boliches R$12.755,89

Exploração de jogos eletrônicos recreativos R$10.520,63

Produção teatral R$10.028,74

Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares R$8.117,86

Operadores turísticos R$5.939,17

Pensões R$4.752,24

Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares R$1.702,00

Produção de espetáculos de dança R$1.698,85

Albergues, exceto assistenciais R$1.229,18

Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e
escritores

R$1.164,04

  Total R$150.700.670,83

Fonte: Secretária de Estado da Economia



  Atividade Valor Arrecadado

Restaurantes e similares R$36.615.112,37

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares R$22.579.403,56

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário
fixo, interestadual

R$13.212.561,54

Hotéis R$9.669.225,32

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário
fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana

R$3.809.911,18

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime
de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

R$3.218.598,48

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir
bebidas

R$1.894.262,03

Parques de diversão e parques temáticos R$1.472.296,78

Transporte aéreo de passageiros regular R$945.238,32

Locação de automóveis sem condutor R$667.039,53

Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação R$616.231,11

Apart-hotéis R$490.133,67

Agências de viagens R$437.517,38

Organização de excursões em veículos rodoviários próprios,
intermunicipal, interestadual e internacional

R$362.341,17

Discotecas, danceterias, salões de dança e similares R$241.132,99

Serviços ambulantes de alimentação R$138.696,34

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não
especificadas anteriormente

R$110.116,47

Serviços de reservas e outros serviços de turismo não
especificados anteriormente

R$105.546,71

Produção musical R$87.369,46

Outras atividades de recreação e lazer não especificadas
anteriormente

R$63.347,65

Outras atividades esportivas não especificadas
anteriormente

R$43.111,45

Outros alojamentos não especificados anteriormente R$29.562,44

Transporte por navegação de travessia, intermunicipal R$18.257,80

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos R$16.968,54

Tabela 02: Valor arrecado por atividade turística no ano 2020.



Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-
regular

R$10.715,92

Campings R$9.538,78

Operadores turísticos R$7.530,67

Exploração de jogos eletrônicos recreativos R$7.288,41

Exploração de boliches R$3.971,96

Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e
escritores

R$3.415,71

Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares R$2.823,26

Pensões R$2.454,74

Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares R$1.832,79

Albergues, exceto assistenciais R$891,98

Produção teatral R$704,26

Produção de espetáculos de dança R$425,05

Produção de espetáculos circenses, de marionetes e
similares

R$192,78

  Total R$96.895.768,60

Fonte: Secretária de Estado da Economia



  Atividade Valor Arrecadado

Restaurantes e similares R$59.445.645,43

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares R$27.637.395,86

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário
fixo, interestadual

R$17.021.076,88

Hotéis R$15.624.829,64

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário
fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana

R$4.613.046,27

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de
fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

R$3.775.713,47

Parques de diversão e parques temáticos R$2.223.546,48

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir
bebidas

R$2.215.409,80

Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação R$2.202.967,78

Transporte aéreo de passageiros regular R$1.921.611,60

Locação de automóveis sem condutor R$1.652.620,22

Apart-hotéis R$784.927,96

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não
especificadas anteriormente

R$771.046,67

Agências de viagens R$538.299,08

Organização de excursões em veículos rodoviários próprios,
intermunicipal, interestadual e internacional

R$248.295,95

Serviços de reservas e outros serviços de turismo não
especificados anteriormente

R$215.000,58

Serviços ambulantes de alimentação R$142.735,84

Outras atividades de recreação e lazer não especificadas
anteriormente

R$131.687,31

Discotecas, danceterias, salões de dança e similares R$93.015,97

Outros alojamentos não especificados anteriormente R$54.312,90

Produção musical R$39.703,23

Campings R$29.831,51

Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e
escritores

R$28.665,42

Exploração de jogos eletrônicos recreativos R$26.444,86

Tabela 03: Valor arrecado por atividade turística no ano 2021.



Outras atividades esportivas não especificadas
anteriormente

R$24.236,64

Pensões R$23.666,77

Transporte por navegação de travessia, intermunicipal R$19.992,66

Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-
regular

R$14.821,27

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos R$8.028,62

Operadores turísticos R$5.567,53

Exploração de boliches R$3.077,69

Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares R$2.617,47

Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares R$1.933,03

Albergues, exceto assistenciais R$532,18

Produção teatral R$256,27

Produção de espetáculos circenses, de marionetes e
similares

R$74,44

Produção de espetáculos de dança R$0,00

Total R$141.542.635,28

Fonte: Secretária de Estado da Economia



  Atividade Valor Arrecadado

Restaurantes e similares R$52.266.186,76

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares R$22.341.217,45

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário
fixo, interestadual

R$19.660.851,80

Hotéis R$14.579.113,70

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário
fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana

R$3.893.283,12

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de
fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

R$3.474.156,48

Parques de diversão e parques temáticos R$2.418.324,38

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir
bebidas

R$1.658.161,25

Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação R$974.318,00

Apart-hotéis R$905.003,91

Locação de automóveis sem condutor R$820.735,25

Transporte aéreo de passageiros regular R$608.231,16

Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e
interestadual

R$513.928,72

Agências de viagens R$450.898,44

Produção musical R$299.398,22

Serviços de reservas e outros serviços de turismo não
especificados anteriormente

R$267.976,92

Organização de excursões em veículos rodoviários próprios,
intermunicipal, interestadual e internacional

R$205.742,32

Outras atividades de recreação e lazer não especificadas
anteriormente

R$136.954,26

Outras atividades esportivas não especificadas
anteriormente

R$120.978,63

Serviços ambulantes de alimentação R$114.245,63

Discotecas, danceterias, salões de dança e similares R$113.705,49

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não
especificadas anteriormente

R$95.198,84

Outros alojamentos não especificados anteriormente R$50.034,70

Tabela 04: Valor arrecado por atividade turística no ano 2022.



Exploração de boliches R$41.206,68

Campings R$29.570,02

Exploração de jogos eletrônicos
recreativos

R$23.964,33

Pensões R$23.303,31

Produção de espetáculos de rodeios,
vaquejadas e similares

R$20.147,69

Transporte por navegação de travessia
intermunicipal, interestadual e
internacional

R$10.949,84

Aluguel de equipamentos recreativos e
esportivos

R$10.578,69

Outros serviços de transporte aéreo de
passageiros não-regular

R$4.385,28

Exploração de jogos de sinuca, bilhar e
similares

R$2.389,16

Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e escritores

R$2.319,46

Operadores turísticos R$2.080,79

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
internacional

R$1.110,00

Atividades de jardins botânicos,
zoológicos, parques nacionais, reservas
ecológicas e áreas de proteção
ambiental

 
  R$651,00

  

Albergues, exceto assistenciais R$549,25

Produção teatral R$204,18

Produção de espetáculos circenses, de
marionetes e similares

R$151,88

Produção de espetáculos de dança R$63,00

  Total R$126.142.269,99

Fonte: Secretária de Estado da Economia
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