
Neste boletim, o de número XXXX, apresentamos os dados da Secretaria da Economia do estado de Goiás, 
sistematizados pelo observatório do Turismo da Goiás Turismo, no que se refere à receita estadual de ICMS 
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), resultante das ACT (Atividades Caraterísticas do Tu-
rismo), no estado de Goiás. Além disso, apresentamos um recorte, com dados sobre a variação da receita de 
ICMS, resultante das ACT, nas 10 Regiões Turísticas do estado de Goiás, no período de janeiro a outubro de 
2020, em relação ao mesmo período do ano de 2019.

O ICMS é um Imposto não-cumulativo que incide sobre as operações relativas à circulação de mercadorias 
e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. É de competência 
dos Estados e do Distrito Federal, conforme previsto no art. 155, II, da Constituição de 1988, sendo uma das 
principais fontes de recursos financeiros para a consecução das ações governamentais. O valor da alíquota 
do ICMS varia de estado para estado, porém, a maioria dos estados utiliza uma alíquota de 17% do preço da 
mercadoria. O ICMS é pago de maneira indireta, pois já está incluído nos preços dos produtos.

As chamadas Atividades Características do Turismo – ACT são um conjunto de atividades que contemplam 
a maior parte dos gastos dos turistas. Para fins de estudo, foram selecionadas as seguintes subatividades, da 
classificação CNAE 2.0. 

LISTA DE ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DE TURISMO - ACT
agrupadas por principais Categorias/Subclasse de acordo com

Recomendações Internacionais de Estatísticas de Turismo - RIET 2008 - OMT x CNAE 2.0

Subclasse

55.10-8/01

55.10-8/02

55.90-6/01

55.90-6/02

55.90-6/03

55.90-6/99

56.11-2/01

56.11-2/02

56.11-2/03

56.12-1/00

1. Serviços de alojamento

Hotéis

Apart-hotéis

Albergues, exceto assistenciais

Campings

Pensões (alojamento)

Outros alojamentos não especificados anteriormente

 

Restaurantes e similares

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

Serviços ambulantes de alimentação

Quadro 01: Lista de Atividades Características do Turismo - ACT

 2. Serviços de alimentação



3. Transporte ferroviário de passageiros

 6. Transporte aéreo de passageiros

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

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, inter-
municipal, interestadual e internacional

Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, inte-
restadual e internacional

Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, 
municipal, exceto travessia
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, 
intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia

 Trens turísticos, teleféricos e similares

 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional

Serviço de táxi

Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal

Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente

 

Transporte marítimo de cabotagem - passageiros

Transporte marítimo de longo curso - passageiros

Transporte por navegação de travessia, municipal

Transporte por navegação de travessia, intermunicipal

Transporte aquaviário para passeios turísticos

Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente

Transporte aéreo de passageiros regular

Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação

Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular

49.50-7/00

49.22-1/01

49.22-1/02

49.22-1/03

49.23-0/01

49.23-0/02

49.29-9/01

49.29-9/02

49.29-9/03

49.29-9/04

49.29-9/99

50.11-4/02

50.12-2/02

50.22-0/01

50.22-0/02

50.91-2/01

50.91-2/02

50.99-8/01

50.99-8/99

51.11-1/00

51.12-9/01

51.12-9/99

 4. Transporte rodoviário de passageiros

 5. Transporte aquaviário de passageiros



77.11-0/00

79.11-2/00

79.12-1/00

79.90-2/00

90.01-9/01

90.01-9/02

90.01-9/03

90.01-9/04

90.01-9/05

90.01-9/99

91.02-3/01

91.03-1/00

77.21-7/00

92.00-3/01

92.00-3/02

92.00-3/99

93.19-1/01

93.19-1/99

93.21-2/00

93.29-8/01

93.29-8/02

 7. Aluguel de equipamentos de transporte

 10. Atividades desportivas e recreativas

 Locação de automóveis sem condutor

 

Agências de viagens

Operadores turísticos

Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

 

Produção teatral

Produção musical

Produção de espetáculos de dança

Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares

Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares

 

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

Casas de bingo

Exploração de apostas em corridas de cavalos

Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente

Produção e promoção de eventos esportivos

Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

Parques de diversão e parques temáticos

Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

Exploração de boliches

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas 
anteriormente
Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações 
similares
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológi-
cas e áreas de proteção ambiental

 8. Atividades de agências e organizadoras de viagens

9. Atividades culturais



93.29-8/03

93.29-8/04

93.29-8/99

Notas:

Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares

Exploração de jogos eletrônicos recreativos

Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

Atividades Características do Turismo (ACT) - seleção  realizada pelo MTur,  em 
articulação com o IBGE e IPEA, com base nos padrões recomendados pela OMT, 
na publicação “Recomendações Internacionais de Estatísticas de Turismo - RIET 
2008 “ .
Note-se que a  estrutura recomendada pela OMT está harmonizada com a Inter-
national Standard   Industrial  Classification  of All  Economic Activities -  Isic Rev. 4. 

Fonte: Ministério do Turismo

Fonte: Secretaria de Economia do Estado de Goiás – 2020

Mês

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

2019

 R$  14.132.017,03 

 R$ 13.114.480,18 

 R$  10.645.337,29 

 R$  11.564.786,52 

 R$  11.321.009,88 

 R$ 11.601.446,38 

 R$ 13.229.449,97 

 R$  14.712.008,01 

 R$  12.273.952,97 

 R$ 12.499.677,40 

 R$  12.260.862,77 

 R$  13.345.651,03 

 R$ 150.700.679,43 

2020

R$12.324.624,62

R$10.639.841,73

R$9.968.044,48

R$4.481.517,07

R$2.825.255,53

R$3.456.337,76

R$5.885.949,54

R$6.767.481,63

R$8.455.007,50

R$8.286.212,10

R$0,00

R$0,00

R$73.090.079,18

Tabela 01: Arrecadação de ICMS resultante das ACT, no estado de Goiás

ARRECADAÇÃO DE ICMS RESULTANTE DAS ACT, NO ESTADO DE GOIÁS



Fonte: Secretaria de Economia do Estado de Goiás - 2020
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Gráfico 01: Variação da arrecadação de ICMS resultante das ACT, no estado de Goiás. (jan. a out. de 2020,  
em relação ao mesmo período do ano anterior).

Segundo dados da Secretaria da Economia do estado de Goiás, sistematizados pelo observatório do Tu-
rismo da Goiás Turismo, em 2019 o estado de Goiás arrecadou R$150.700.679,43 com receitas de ICMS, 
resultante da exploração da atividade turística no estado. Em 2020, com a pandemia da covid-19, o setor de 
turismo, como pontua especialistas da área de turismo, foi um dos setores econômicos mais afetados. Como 
consequência direta da pandemia, houve uma redução significativa da receita de ICMS, resultante das ACT, 
no estado de Goiás, assim como nos demais estados brasileiros.

 No período de janeiro a outubro de 2020, o estado de Goiás, arrecadou R$73.090.079,18 com receita de 
ICMS, resultante da exploração da atividade turística em território goiano. No mesmo período do ano ante-
rior, o governo de Goiás já havia totalizado a somatória de R$125.094.165,63. A queda nominal foi de 42%.

  Ao examinarmos os números mês a mês, no período de janeiro a outubro de 2020, podemos constatar 
que a diminuição da receita estadual com arrecadação de ICMS, resultante das ACT, se deu durante todo o 
período, em função da retração da oferta e da demanda, contudo ela foi mais acentuada no segundo trimes-
tre de 2020, nos meses de abril, maio e junho.



 Nos últimos dois meses (setembro e outubro), os números, apesar de permanecem em um patamar in-
ferior ao registado no mesmo período do ano anterior, começaram a indicar uma leve tendência de melhora 
da receita estadual, proveniente da arrecadação de ICMS, resultante das ACT, o que indica que a retomada da 
atividade turística é uma realidade, embora a pandemia ainda esteja em curso, mas uma vez que as medidas 
de isolamento social foram sendo flexibilizas, as pessoas começaram consumir novamente esses serviços. 

ARRECADAÇÃO DE ICMS, RESULTANTE DAS ACT, NAS 10 REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO DE GOIÁS

Regiões Turísticas

Negócios e Tradições

Águas Quentes

Ouro e Cristais

Pegadas no Cerrado

Lagos do Paranaíba

Estrada de Ferro

Águas e Cavernas do Cerrado

Vale do Araguaia

Vale da Serra da Mesa

Chapada dos Veadeiros

Total

2019

R$ 80.979.051,92

R$ 17.941.210,36

R$ 7.880.170,30

R$ 4.733.549,08

R$ 2.062.696,74

R$ 1.980.659,18

R$ 1.900.771,11

R$ 349.152,51

R$ 647.257,70

R$ 440.646,62

R$ 118.915.165,52

2020

R$ 50.042.734,74

R$ 9.971.576,64

R$ 4.963.762,14

R$ 3.342.515,67

R$ 1.724.591,03

R$ 1.165.454,77

R$ 667.676,08

R$ 448.445,68

R$ 533.716,14

R$ 254.411,26

R$ 73.114.884,15

Variação %

-38%

-44%

-37%

-29%

-16%

-41%

-65%

28%

-18%

-42%

-39%
Fonte: Secretaria de Economia do Estado de Goiás – 2020

Tabela 02: Arrecadação de ICMS, resultante das ACT, nas 10 Regiões Turísticas do estado de Goiás. (jan. a 
out. de 2019/2020).



Atualmente, o estado de Goiás, possui 10 Regiões Turísticas e 79 municípios com potencial turístico, que 
compõem o Mapa do Turismo Brasileiro. Segundo o ministério do Turismo - MTur, o mapa do Turismo Brasi-
leiro é um instrumento de orientação para a atuação do Ministério do Turismo no desenvolvimento de políti-
cas públicas, tendo como foco a gestão, estruturação e promoção do turismo, de forma regionalizada e des-
centralizada. Sua construção é feita em conjunto com os órgãos oficiais de Turismo dos estados brasileiros.

Neste ano, as Atividades Características do Turismo - ACT foram fortemente impactadas pela pandemia da 
Covid-19, o que influenciou diretamente no desempenho da receita de ICMS do governo de Goiás, resultante 
da atividade turística em território goiano.  Ao verificarmos a variação da receita de ICMS, resultante das ACT, 
nas 10 Regiões Turísticas do estado de Goiás, no período de janeiro a outubro de 2020, em relação ao mesmo 
período do ano anterior, podemos constatar que houve uma redução significativa no valor arrecado, mesmo 
naquelas regiões onde o fluxo de turistas tende a ser maior, em função da existência de uma grande disponi-
bilidade de produtos e serviços turísticos, como a Região Turística Negócios e Tradições, Águas Quentes, e a 
Região Turística Ouro e Cristais. 

Fonte: Secretaria de Economia do Estado de Goiás - 2020
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Gráfico 02: Variação da arrecadação de ICMS, resultante das ACT, nas 10 Regiões Turísticas do estado de 
Goiás. (jan. a out. de 2020, em relação ao mesmo período do ano anterior).



A única exceção, no período pesquisado, foi a Região do Vale do Araguaia, onde mesmo com a pandemia 
em curso o valor arrecado com receita de ICMS, resultante das ACT cresceu 28%, no período de janeiro a ou-
tubro de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. A queda mais acentuada foi registrada na Re-
gião Turística Águas e Cavernas do Cerrado, onde houve uma redução 65% do valor arrecadado, no período. 

A pandemia da covid-19, nos traz a lição de que é importante ter uma economia diversificada, pois aque-
les municípios, ou regiões que dependem mais economicamente da atividade turística, foram os mais gra-
vemente impactados, pelos efeitos econômicos da Covid-19. Seus efeitos não impactam somente a vida dos 
empresários e funcionários dessas empresas, pois refletem diretamente na arrecadação dos Municípios, 
Estados e até mesmo da união, fazendo com que exista a necessidade de uma reorganização orçamentária, 
que pode resultar em diminuição de investimentos, no curto prazo. Segundo cálculos do jornal O Globo, com 
base na queda estimada de 9,1% na arrecadação do ICMS, a paralisação da economia durante a pandemia da 
covid-19 pode custar R$ 47,2 bilhões aos cofres estaduais. 
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