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CNC. Com menos restrições, turismo volta a aquecer e deve gerar 81,7 mil vagas na alta
temporada.
Disponível
em:
<
https://portal-bucket.azureedge.net/wpcontent/2021/11/CNC_Alta_temporada_Turismo.pdf >. Acesso em 21/12/2021.
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COM MENOS RESTRIÇÕES, TURISMO DEVE GERAR 81,78 MIL VAGAS PARA A ALTA
TEMPORADA 2021/2022
Volume de receitas do setor cresceu quase 50% e 126,8 mil postos formais entre temporários e
efetivos foram criados desde o fim da segunda onda da pandemia. Cenário de inflação e juros
altos podem frear recuperação em 2022.

A desaceleração da crise sanitária de Covid-19 e a gradativa reabertura da economia têm
reaquecido o ritmo de atividade dos serviços turísticos. Em que pese a inflação e os juros em
níveis mais elevados nos últimos meses, as quedas dos números de contaminações e mortes
provocadas pelo novo coronavírus no Brasil têm permitido a retomada gradual do potencial de
geração de receitas e empregos no setor às vésperas do início da alta temporada que,
normalmente, se estende de novembro até o carnaval do ano seguinte.
De acordo com o Índice de Atividades Turísticas apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o volume de receitas do setor avançou 49,1% desde o fim da segunda onda
da pandemia no Brasil e, embora ainda esteja 20,7% aquém do nível registrado antes do início
da crise sanitária, nota-se que o setor vive o seu melhor momento desde fevereiro de 2020, do
ponto de vista de geração de volume de receitas.

QUADRO I
ÍNDICE DE ATIVIDADES TURÍSTICAS
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Fonte: IBGE

Período de maior aquecimento para as atividades turísticas, a alta temporada costuma
concentrar até 44% da receita anual, frequentemente fazendo a diferença entre um ano positivo
ou negativo para as empresas do setor, especialmente para os micro e pequenos
estabelecimentos.
Mantida a atual tendência de regeneração do nível de receitas, a Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projeta que as atividades turísticas deverão faturar
R$ 171,9 bilhões ao longo da próxima alta temporada, o que contribuiria para levar o nível de
volume de receitas ao nível imediatamente anterior ao início da crise sanitária já a partir do mês
maio de maio de 2022. A concretização desse cenário demandaria a continuidade na tendência
de redução do isolamento social até o fim do corrente ano.

Ao término de outubro, a média móvel semanal da concentração da população em áreas
residenciais se encontrava 3,4% acima daquele verificado em fevereiro de 2020, segundo dados
de mobilidade divulgados pelo Google – menor nível desde março de 2020.

QUADRO II
ÍNDICE DE ISOLAMENTO SOCIAL
(% em relação a fevereiro de 2020)
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Os impactos positivos da desaceleração são perceptíveis na geração de postos formais de
trabalho nas atividades turísticas. Em 2020, ano em que as atividades turísticas amargaram
retração de 36% no volume de receitas, a diferença entre o número de admissões (897,51 mil)
e desligamentos (1,13 milhão) produziu um saldo negativo anual de 238,68 postos formais,
segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Por outro lado, entre janeiro e setembro de 2021, portanto, antes do início do período de
contratações para a alta temporada, as empresas do setor já registram um saldo positivo de
167,53 mil vagas decorrentes da diferença entre 894,75 mil admissões e 727,22 mil
desligamentos. Desde o arrefecimento da segunda onda da crise sanitária a partir de maio
passado, já são 126,8 mil vagas criadas

QUADRO III
SALDOS MENSAIS ENTRE ADMISSÕES E DESLIGAMENTOS DE TRABALHADORES CELETISTAS NAS
ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DO TURISMO
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Segundo estimativa da CNC, confirmada a tendência de aceleração do volume de receitas do
setor, as atividades turísticas deverão contratar 478,10 mil trabalhadores entre novembro de

2021 e fevereiro de 2022, dos quais 81,78 mil voltados especificamente para atender à demanda
sazonal por serviços turísticos entre novembro deste ano e fevereiro de 2022. Na alta temporada
de 2020, as vagas temporárias totalizaram 34,38 mil oportunidades de empregos temporários.
Tradicionalmente, o segmento que mais oferece vagas temporárias nessa época do ano é o de
bares e restaurantes. Para a temporada iniciada este ano, esse ramo deverá responder por
77,5% ou 63,40 mil vagas das oportunidades a serem criadas. Outro ramo que costuma se
destacar é o de hospedagem (hotéis, pousadas e similares), ofertando, historicamente, nesse
período, a quase totalidade (97,2%) das suas vagas temporárias ao longo de doze meses. Para a
alta temporada 2021/2022, esse segmento deverá responder por 13,8% (11,26 mil) do total de
empregos criados no turismo. Regionalmente, São Paulo (23,49 mil vagas), Rio de Janeiro (10,34
mil) e Minas Gerais (7,43 mil) deverão oferecer metade do total de vagas.

QUADRO IV
PREVISÕES DE ADMISSÕES DE TRABALHADORES TEMPORÁRIOS NO TURISMO PARA A ALTA
TEMPORADA DE 2021/2022 SEGUNDO SEGMENTOS E UNIDADES DA FEDERAÇÃO
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Fonte: CNC
Do ponto de vista das ocupações, os principais profissionais demandados pelo setor ao longo da
próxima alta temporada deverão ser: recepcionistas (14,49 mil vagas); cozinheiros e auxiliares
(8,09 mil); camareiros (7,30 mil); garçons e auxiliares (4,76 mil); e auxiliares de lavanderia (7,76
mil).
Um último sinal de reativação parcial do nível de atividade tem se dado no comportamento de
preços setoriais. Embora, durante a primeira onda da pandemia de Covid-19, serviços turísticos
tenham ficado mais baratos, acumulando, por exemplo, variações de -6,3% nas diárias de hotéis
e pousadas e -28,5% nas passagens aéreas, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA-15), nos últimos meses, a retomada da demanda e, principalmente, a evolução dos preços
das tarifas vêm pressionando praticamente todos os preços da economia. Apenas em 2021, a
energia elétrica acumula alta de 24,97%. Os gastos com energia representam, em média, 19%
dos custos nos serviços de hospedagem e 15% em bares e restaurantes.
Ainda assim, de março do ano passado a outubro de 2021, a variação média dos preços dos
serviços turísticos (+7,8%) se deu abaixo da inflação medida pelo IPCA -15 (+11,8%). Alguns

serviços típicos do setor ainda apresentam preços inferiores àqueles praticados antes do in ício
da crise sanitária, como: serviços de hospedagem (-5,7%), transporte por aplicativo (-6,7%) e
passagens rodoviárias intermunicipais (-10,7%).

QUADRO V
INFLAÇÃO E VARIAÇÕES DE PREÇOS DE SERVIÇOS TURÍSTICOS DURANTE A PANDEMIA
SEGUNDO O IPCA-15
(variação % em relação a fevereiro de 2020)
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Em recuperação, turismo registra 150% de crescimento no e-commerce em
relação a 2020
Dados de estudo revelam que alta da modalidade em julho foi de 18,61% na comparação com o mês anterior
Publicado em 14/09/2021 12h48
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Com vacinação e protocolos sanitários, turismo segue tendência de alta. - Foto: Marco Ankosqui / MTurDestinos

A

retomada do turismo é uma realidade que se confirma a cada dia e um estudo divulgado pela Conversion, empresa especializada em marketing digital, ratifica essa
franca recuperação. Segundo o levantamento, houve um crescimento de 18,61% no e-commerce do setor em julho na comparação com junho, o maior entre todos

os segmentos analisados.
Já em relação a 2020, o comércio eletrônico no turismo registrou uma alta de 150%. Os números refletem o otimismo da população com o aumento gradual da vacinação
contra a Covid-19 e as medidas de biossegurança adotadas na área.
Para o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, os números divulgados revelam que a retomada do setor já começou e que o Brasil será um dos principais destinos
daqueles que buscam viagens em meio à natureza. “O turismo e a cultura estão com demandas reprimidas. Com o avanço da vacinação e os protocolos sanitários
existentes, logo o turismo estará com força total e o Brasil será um dos países mais procurados para o turismo de natureza”, disse.
Machado Neto ressaltou também que as várias medidas adotadas para salvar o turismo durante a crise sanitária surtiram efeito. “O Governo Federal esteve ao lado do trade
desde o momento em que o primeiro caso de Covid-19 chegou ao país. Destinamos recursos e propusemos alteração na legislação para diminuir os impactos no setor.
Agora é a hora da recuperação”, destacou o ministro.
A pesquisa revela que o e-commerce nacional cresceu 4,58% em julho no comparativo com o mês anterior, registrando 1,73 bilhão de acessos. Ainda de acordo com o
estudo, o setor de turismo foi seguido por esportes (17,75%), importados (9,22%), eletrônicos e eletrodomésticos (5,79%), comidas e bebidas (3,61%) e casa e móveis (3,26%).
A pesquisa mostrou também que as viagens domésticas são prioridades para os brasileiros. Nesse sentido, o Nordeste lidera entre os destinos preferidos (59,84%), seguido
das regiões Sul (28,92%) e Sudeste do país (25,30%).
Além disso, a análise da Conversion revelou uma nova tendência do viajante, de buscar lugares que adotem protocolos de biossegurança. Segundo a pesquisa, 60,15% dos
entrevistados afirmaram que, mesmo após o fim da Covid-19, deixarão de usar serviços de empresas que não adotem medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus.
METODOLOGIA – O estudo divulgado pela Conversion analisou o tráfego dos 500 maiores sites do Brasil, com um total de 18 categorias, sendo que cada uma apresenta, no
mínimo, 15 portais. Deste modo, o total de sites analisados é de 586.
De acordo com a empresa, foram utilizados como fontes de dados plataformas de audiência, a exemplo de SimilarWeb e SEMRush. “Consideramos como sites de ecommerce aqueles predominantemente transacionais e cuja intenção de acesso à home fosse inclinado à compra ou acesso de produto adquirido”, detalha texto sobre o
estudo.
ESTUDO E-COMMERCE NO BRASIL (Fonte: Conversion)
Registrando 1,73 bilhão de acessos em julho, o e-commerce nacional cresceu 4,58% no comparativo com relação ao mês anterior.
Setores com mais crescimento em julho (em relação a junho)
1. Turismo: 18,61%
2. Esportes: 17,75%
3. Importados: 9,22%
4. Eletrônicos & Eletrodomésticos: 5,79%
5. Comidas & Bebidas: 3,61%
6. Casa & Móveis: 3,26%
Viagens domésticas são prioridades para os brasileiros. Destinos mais procurados:
1. Brasil – NORDESTE: 59,84%
2. Brasil – SUL: 28,92%
3. Europa: 26,10%
4. Viagens dentro do meu estado: 25,70%
5. Brasil – SUDESTE: 25,30%
Com informações do Ministério do Turismo
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Turismo nacional deve encerrar o ano com alta de 16% no faturamento
Apesar de positivo, resultado é inferior ao registrado no pré-pandemia; inflação continuará desafiando o setor nos próximos meses e em 2022
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Transporte aéreo e serviços de alojamento e alimentação são os segmentos com resultados mais
expressivos
(Arte: TUTU)
Consolidando a trajetória de recuperação iniciada em abril, o turismo brasileiro deve terminar o ano com
crescimento de 16% e faturamento de R$ 151 bilhões – 22% inferior ao registrado no período pré-pandemia.
Os dados são do levantamento do Conselho de Turismo (CT) da Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).
O setor, que foi fortemente impactado pelas restrições da crise sanitária, enfrentou dois períodos distintos
em 2021. O primeiro, com a segunda onda da pandemia de covid-19 (que prejudicou ainda mais as
atividades), no primeiro semestre; e o segundo (com a retomada possibilitada pelo avanço da vacinação),
na última metade do ano. A partir de abril, as variações passaram a ser positivas (36%), embora seja
necessário considerar que a base de comparação – o segundo trimestre de 2020 – é bastante frágil em
razão do contexto de restrições às atividades econômicas vivenciado no período. Entenda a atual situação

do turismo nacional e o alerta de inflação para 2022.
Leia mais sobre o setor

FecomercioSP é contrária a projeto de lei que cria novas cobranças para o turismo
Turismo na capital paulista cresce em setembro e registra a quinta alta mensal consecutiva
Eventos de lazer, esportivos e atividades culturais devem seguir medidas para retomada segura no
Estado de São Paulo
Os segmentos que registraram os resultados mais expressivos, a partir do quarto mês do ano, foram os de
transporte aéreo e serviços de alojamento e alimentação, com altas anuais de 83,9% e 61,9%,
respectivamente. No entanto, mais uma vez, a base de comparação explica o resultado, pois, esses foram
os setores que mais sofreram o impacto da crise em 2020, estando, também, ainda abaixo do patamar de
abril de 2019.
A demanda dos passageiros aéreos, que até junho estava menor que 5 milhões de pessoas, atingiu nível
superior a 6 milhões em julho, mantendo-se no mesmo patamar nos meses seguintes. Agora, a perspectiva
é que o transporte aéreo encerre o ano com faturamento de R$ 37,8 bilhões (crescimento anual de 30,5%),
porém, ainda 36% abaixo do nível de 2019. Já o resultado projetado do último trimestre deve ser 12%
menor em relação ao mesmo período do ano pré-pandemia.
O grupo de alimentação e alojamento deve registrar alta de 15,9%, com faturamento de R$ 25 bilhões. Na
comparação com 2019, o quadro ainda é negativo (26%). Assim como acontece no transporte aéreo, no
entanto, pode haver uma aceleração da recuperação na última parte do ano. No caso do transporte
rodoviário (intermunicipal, interestadual e internacional), que apresentou quedas relativamente modestas no
início do ano, deve encerrar 2021 com alta de 9% e faturamento de R$ 17,7 bilhões (5,1% abaixo do
patamar de 2019).

Impacto da inflação no turismo
Apesar de os números apontarem para um bom desempenho no início de 2022, o processo inflacionário,
que impacta tantos as famílias como as empresas, pode limitar um crescimento mais expressivo do setor no
próximo ano, embora o dólar alto ainda mantenha a atratividade do turismo doméstico, que passou a ser
"descoberto" por muitos brasileiros.
A presidente do CT da FecomercioSP, Mariana Aldrigui, avalia que a pressão da inflação no orçamento das
famílias é (e seguirá sendo) o fator mais importante a ser observado no próximo ano (especialmente a partir
de março, quando a demanda começa a diminuir).
"Infelizmente, como em outros momentos relevantes para o turismo, fez-se muito pouco em termos de
investimentos, oferta de crédito e estímulo à inovação, o que deixa o Brasil ainda mais dependente de seu
mercado interno", analisa.
O levantamento, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que o
setor tem enfrentado inflação de 16,75% nos últimos 12 meses. Esta variação é superior à média do Índice
de Preços do Consumidor Amplo (IPCA), de 10,67%. Isto é, há um avanço real de preços do turismo de
5,49%. As passagens aéreas são as principais responsáveis pela alta. Em 12 meses, o preço delas
aumentou 50,11%, resultado da demanda reprimida pela pandemia e do aumento de custos, sobretudo do
querosene (QAV), que subiu 90%, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP).
A alta dos insumos (combustível e energia elétrica) também deve impactar outras atividades importantes do
setor, como hotéis e translados, que repassarão os custos aos consumidores e aos pacotes turísticos,
pressionando os valores nos próximos meses. Com a falta de alguns produtos, como o chip semicondutor,
que está atrasando o processo produtivo de várias montadoras pelo mundo, alugar um veículo ficou, em
média, 19,94% mais caro em relação a 2020.

Embora algumas atividades ainda não repassem a inflação para o preço final (caso da hospedagem, que
teve aumento médio de preços de 4,44%), como o processo inflacionário atual é estrutural, o ajuste é
questão de tempo e deve continuar, pelo menos, até metade do próximo ano.
"O resultado não surpreende, uma vez que já se previa um aumento considerável da demanda, que esteve
reprimida ao longo dos últimos 18 meses. Os aumentos generalizados nos insumos de todos os setores
também colaboram com a elevação dos preços, e é provável que a curva de aumento siga ascendente nos
próximos meses (pelo menos até o carnaval), podendo ser revertida somente em caso de queda acentuada
na demanda", avalia Mariana Aldrigui.

Quer saber mais sobre esse e outros temas fundamentais para o setor? Clique aqui e conheça mais
sobre o Conselho de Turismo da FecomercioSP.
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Empresas de aluguel de carros terão aumento de 17% de
receita em 2021

Retomada gradual do turismo interno, especialmente o de média e curta distância, deve favorecer as empresas do setor no
próximo ano
A agência de classificação de riscos Fitch afirmou que a pandemia de coronavírus parece ter acelerado a locação de frota
(GTF) e locação eventual de veículos (RaC) por indivíduos e empresas. Para 2021, a agência projeta um aumento médio de
17% das receitas das empresas do setor com base nesses fundamentos.
No segmento de aluguel de carros (RaC), com a retomada gradual do turismo interno, especialmente o de média e curta
distância, a demanda dos motoristas de aplicativo, o aluguel corporativo eventual, aumento do aluguel mensal renovável para
pessoa física e as novas tendências de mobilidade devem ser os principais vetores de crescimento em 2021.
Em gerenciamento de frotas e locação de máquinas e equipamentos, a ainda baixa penetração — de um mercado muito
fragmentado — e o aparente aumento da preferência de algumas empresas pela locação, em detrimento da imobilização de
capital, podem suportar o crescimento esperado para o setor.
Para a Fitch, o mercado para a venda de veículos usados seguirá resiliente, beneficiado pela elevação dos preços dos veículos
novos e por um mercado de novos pouco abastecido no primeiro semestre de 2021.
Para 2021, a Fitch projeta que a receita e o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) das
companhias cobertas pela agência crescerão, de forma agregada, 17% e 19%, respectivamente.
As companhias devem manter forte perfil de liquidez, sustentado pela estratégia de manutenção de caixa em níveis
superiores à dívida de curto prazo, pelo considerável volume de veículos desonerados e pelo bom acesso das mesmas aos
mercados de capitais.
Os riscos apontados pela Fitch estão relacionados a uma deterioração não antecipada do mercado de crédito, a um aumento
inesperado da taxa de juros e, principalmente, a incertezas quanto à velocidade da retomada da indústria automotiva, que
pode restringir o ritmo de crescimento das locadoras — principalmente no primeiro semestre.

Fonte: Valor – Allan Ravagnani | Este conteúdo foi publicado originalmente no Valor PRO.
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Locadoras podem destinar até 250 mil carros para motoristas de aplicativos em 2022. A projeção é da Associação
Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla). Para o presidente da associação, Paulo Miguel Junior, o potencial de
alugar este volume para depende diretamente do preço da gasolina e de cortes nas tarifas cobradas pelos aplicativos.
“Estamos trabalhando com a possibilidade de recuo do preço do litro em 2022, voltando à média entre R$ 4 e R$ 5”,
adianta Miguel Junior.
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A associação menciona que o preço do combustível utua conforme a variação cambial e, sendo assim, “em havendo
menor pressão sobre o dólar em 2022 é possível crer que picos acima de R$ 7 por litro de gasolina, em estados como
o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás, por exemplo, não vão se sustentar no ano que vem”, explica Paulo Miguel
Junior.
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A projeção da entidade setorial em alugar até 250 mil veículos para motoristas de aplicativos se dá mesmo diante das
atuais di culdades das locadoras em aumentar a frota. Conforme a Abla, as empresas de aluguel de carros teriam
potencial para comprar 800 mil automóveis e comerciais leves em 2021, porém deixarão de comprar entre 420 mil a
450 mil, em função das di culdades das montadoras com falta de insumos para produzir esses carros. (Mercado e
Eventos/Pedro Menezes)
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