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No boletim da Retomada do Turismo em Goiás, de número XXI, retratamos dados da Organização Mun-
dial da Propriedade Intelectual e PMS – Pesquisa Mensal de Serviços, do IBGE, bem como o Índice de Ativida-
des Turísticas do Estado de Goiás. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) publicou, recen-
temente, a última edição do ranking das economias, que estão melhor colocadas, em termos de inovação, 
em todo o mundo, em 2021. Este ano, a Suíça lidera a lista, com uma pontuação de 65,5 de 100, no Índice 
Global de Inovação, seguida pela Suécia (63,1) e os Estados Unidos (61,3). O Brasil aparece na 57ª posição. 
Para elaborar o ranking, foram levados em conta os seguintes fatores: instituições, capital humano, pesquisa, 
infraestrutura, desenvolvimento empresarial e dos mercados, além de produção criativa, conhecimento e 
tecnologia. O desafio do Brasil é melhorar essa classificação, tendo em vista que o turismo é um fenômeno 
sociocultural incomensurável e simbólico, que desperta valores, a partir do experienciar, vivenciar e conviver 
dos turistas com as comunidades (da terra e nova comunidade). Portanto, economicamente, ajuda a atrair 
divisas para os municípios, a partir do fluxo e permanência de turistas nos destinos, movimentando a econo-
mia local, gerando emprego e renda. A seguir, detalhamento da Pesquisa Mensal de Serviços – PMS / Goiás: 

O setor serviços no Estado de Goiás vem demonstrando recuperação frente aos impactos da pandemia 
da Covid-19. Quando comparado com agosto de 2020, o volume de serviços, em Goiás, apresentou cres-
cimento de 16,6%, sendo o sétimo crescimento consecutivo, com destaque para os serviços prestados às 
famílias, que registrou um crescimento de 77,0%.

AGREGADO ESPECIAL DE ATIVIDADE TURÍSTICAS / AGOSTO DE 2021

Segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo IBGE, no último dia 14 de outubro, no 
mês de agosto de 2021, o índice de atividades turísticas, no país, apontou expansão de 4,6%, frente ao mês 
imediatamente anterior, julho de 2021.  Regionalmente, (08) dos (12) estados da federação, onde o indicador 
é investigado, acompanharam este movimento de expansão, verificado na atividade turística nacional. Em 
Goiás, houve expansão de 8,8%, no mesmo período (Gráfico 01).  
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Gráfico 1: Pesquisa Mensal de Serviços- (Volume de Atividades Turísticas) Variação Mês / Mês anterior - Agos-
to/2021 (Série com Ajuste Sazonal)

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria

Na comparação com agosto de 2021, com agosto de 2020, o índice de volume de atividades turísticas, 
no Brasil, apresentou expansão 53,8%, sendo a quinta taxa positiva seguida, impulsionada, principalmente, 
pelo aumento na receita de empresas, que atuam nos ramos de transporte aéreo; hotéis; restaurantes; ro-
doviário coletivo de passageiros; serviços de bufê; agências de viagens; e locação de automóveis. Ao analisar 
os resultados regionais, todas as doze unidades da federação, onde o indicador é investigado, mostraram 
expansão, nos serviços voltados ao turismo. Em Goiás, essa expansão foi de (66,4%), no mesmo período. 
(Gráfico 02).
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Gráfico 2: Pesquisa Mensal de Serviços - (Volume de Atividades Turísticas) Variação Mensal - Agosto/2021 
(Base: igual mês do ano anterior)

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria

No que se refere à Receita Nominal, proveniente das Atividades Turísticas, no mês de agosto de 2021, o 
Índice de Receita Nominal das Atividades Turísticas, no Brasil, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços - PMS 
do IBGE, apresentou expansão de (5,2%), comparado ao mês imediatamente anterior. Em Goiás, essa expan-
são foi de (9,3%), no mesmo período. Na comparação de agosto de 2021, com agosto de 2020, o Índice de 
Receita Nominal das Atividades Turísticas, no Brasil, apresentou expansão de (64,1%). Em Goiás, essa expan-
são foi de (81,5%).
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Quadro 01:  Índice de Receita Nominal das Atividades Turísticas agosto de 2021

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria

(1) Base: mês imediatamente anterior - com ajuste sazonal  
(2) Base: igual mês do ano anterior

Os dados são animadores e demonstram todo o esforço do governo de Goiás, por meio das ações da 
Goiás Turismo e dos empresários, na manutenção da atividade turística, de forma rentável a responsável.
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