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O Observatório do Turismo de Minas Gerais vem monitorando os principais impactos da pandemia do novo Coronavírus no estado no
âmbito do turismo. O boletim conta com os principais indicadores de acompanhamento.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CASOS DE COVID 19 EM MINAS GERAIS

CASOS CONFIRMADOS EM MG
Acum. 11/09

No informe epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES), no dia
18/09 foram confirmados 265.185 casos e 6.574 óbitos. Além desses dados, a SES divulgou
também que são 28.174 casos em acompanhamento e 230.437 casos recuperados.

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SOCIAL EM MINAS GERAIS
De acordo com o In Loco, que monitora o percentual da população que está respeitando a
recomendação de isolamento, entre os dias 14/09 a 17/09 o Índice de isolamento social em
Minas Gerais ficou em torno de 34%. No dia 17/09 o Índice social no estado correspondia a
34,2%, figurando no ranking dos estados em 24ª lugar. Já a média ponderada do isolamento
social do país era de 35,5%.

OPERAÇÃO DA MALHA AÉREA
No mês de julho, em comparação com o mês anterior, houve aumento nos números de
desembarques em Minas Gerais. Foram 68.398 passageiros desembarcando no estado,
totalizando um crescimento de 67,6% em relação a junho, tendo aumento de 27.590
passageiros. O número de pousos de aeronaves também teve crescimento, tendo um total
de 688 pousos. Tal resultado é 34,4% maior que o mês de junho. Entretanto, em relação ao
mesmo período do ano anterior, os números de passageiros de julho tiveram queda de
88,51% e 87,62% em relação aos pousos.
A empresa Kayak está analisando mais de um bilhão de buscas de voos feitas por
consumidores para medir o impacto da pandemia e o retorno das viagens à normalidade.
Pelo site da Kayak, é possível acompanhar as mudanças no interesse pelas buscas de voos
para um determinado destino, comparando com a semana anterior. Em Belo Horizonte, nas
últimas 05 semanas, de 16 de agosto a 13 de setembro, o interesse pelas buscas de voos
manteve positivo, apontando sinais emergentes de recuperação.

OCUPAÇÃO HOTELEIRA EM BELO HORIZONTE
A ocupação hoteleira em Belo Horizonte tem sofrido um impacto significativo. No mês de
agosto, a taxa corresponde a 25,21%, frente a uma queda de 38,16% em relação ao mesmo
período do ano anterior. Entretanto, apontando sinais de melhora e retomada gradual do
cenário hoteleiro, agosto teve um crescimento de 3,6% em relação a julho, que teve taxa de
21,65%, sendo também maior que os meses anteriores de maio e junho.

Acum. 18/09

Fonte: SES

0

100.000

300.000

TAXA DE ISOLAMENTO EM MG E NO BRASIL
40%
30%
20%
10%
0%

14/09

15/09

16/09

17/09

Fonte: In Loco
Minas Gerais

Brasil

Nº DE PASSAGEIROS CHEGANDO A MG
Junho
Julho
0

25.000

50.000

75.000

Fonte: ANAC

INTERESSE PELA BUSCA DE VOOS EM BH
20%
15%
10%
5%
0%

16/08

23/08

30/08

06/09

13/09

Fonte: KAYAK

TAXA DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA EM BH
Julho
Agosto
0%

OFERTA DE DISPONIBILIDADE HOTELEIRA

200.000

10%

20%

30%

Fonte: ABIH - MG

O Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) divulgou o relatório "Oferta de Disponibilidade Hoteleira" com dados de uma
pesquisa realizada com hotéis entre os dias 31/08 a 06/09. Entre os 876 hotéis entrevistados, 85% das 141.770 Unidades Habitacionais
(UH's) estão abertas. Os hotéis estão localizados nos 25 Estados, em 206 municípios diferentes. Em Belo Horizonte, dos 28 hotéis
80,11% dos hotéis estão abertos..

RELATÓRIO DO VAREJO CIELO NO BRASIL
De acordo com Relatório do desempenho do varejo da CIELO no Brasil, entre 01 de março a 12 de setembro, o faturamento das
empresas em turismo e transporte acumulou queda de 74,7%, comparado com fevereiro de 2020, sendo que no período de 06 a 12 de
setembro a queda foi de 55,4%. Cabe ressaltar a redução de quedas nas taxas em relação as semanas anteriores, o que pode indicar
um movimento gradual de retomada.

ALTA NO ÍNDICE DE ATIVIDADES DO TURISMO
De acordo com a última Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, o Índice de Atividades do setor registrou em julho a terceira taxa seguida
de crescimento. A taxa avançou 4,8% frente a junho, quando já havia crescido 19,8% na comparação com maio. Os avanços ocorrem
após perdas expressivas verificadas entre os meses de março e abril, período de grande isolamento social devido à pandemia, quando o
índice apresentou um recuo de -68,1%. A alta no Índice de atividades aponta sinais de uma recuperação gradual do setor.

LEI ALDIR BLANC
A SECULT MG recebeu a aprovação do Plano de Ação que vai nortear a aplicação dos recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir
Blanc (Lei Federal nº 14.017) em Minas Gerais. Fruto de muita escuta do setor e de uma intensa articulação entre os municípios e a
sociedade civil, o documento cria ações e estratégias para facilitar o acesso dos artistas, técnicos e organizações do setor cultural aos
recursos. O recurso liberado para a operacionalização da lei pelo Estado é de R$ 135,7 milhões.
Os Interessados em receber o auxílio emergencial de R$ 600,00 podem se cadastrar no site da Secult, em um formulário
disponibilizado para pessoas físicas. O objetivo é levantar informações sobre o cenário cultural de Minas Gerais e dimensionar o
potencial de interessados em receber a renda emergencial prevista no Inciso I do Art. 2º da Lei Aldir Blanc.

