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Boletim com dados
coletados até o dia 11/01

Dados sobre o Turismo Catarinense

Nesta edição do Boletim Almanach, o painel de dados do turismo catarinense elaborado pela Santur, reunimos informações sobre a ocupação
hoteleira e fluxo de passageiros no mês de dezembro, além de Natal e Réveillon. Também, dados da arrecadação de ICMS turístico e da
Pesquisa Floripa Airport sobre meios de hospedagem e segurança sanitária em Santa Catarina durante a pandemia e permanência dos visitantes
no estado. Por fim, detalhes sobre o programa Viaje+Seguro SC. Boa leitura!

OCUPAÇÃO HOTELEIRA
De acordo com dados da ABIH/SC, Santa Catarina
apresentou uma média geral de 37,5% de taxa de
ocupação no Natal e de 44,5% no Réveillon. Mesmo
com rápida sondagem, a amostra conseguiu contar com a
maioria dos meios de hospedagem associados à entidade
e a localização foi bem distribuída em Santa Catarina,
abrangendo o Litoral, a Serra, o Norte e o Oeste do Estado.
O resultado do Natal e do Réveillon foi aquém da
expectativa e do consolidado em 2019. As reduções
foram de 33,7 pontos percentuais e 31,3 pontos
percentuais, respectivamente, em relação a 2019.
FONTE: ABIH/SC, MENSAL.

HOTELARIA NO LITORAL CATARINENSE
Segundo dados do Balneário Camboriú Convention &
Visitors Bureau (BC C&VB), fica evidente a retomada da
hotelaria no município de Balneário Camboriú. Comparando
o período atual com abril (mês que demonstra o impacto do
início da quarentena), temos um aumento de cerca de 40

FONTE: BC C&VB, MENSAL

pontos percentuais.
Ainda de acordo com o BC C&VB, no comparativo entre
as temporadas de 2019 e 2020 (com projeção elaborada
pela instituição para Janeiro), observa-se uma queda de
26,5 pontos percentuais na temporada. Assim, apesar da
visível retomada, as taxas ainda não superam as do ano
passado, mesmo padrão visualizado em outros setores.
FONTE: BC C&VB, MENSAL

Dados do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares (SHRBS), mostram que as taxas de ocupação na
Grande Florianópolis (centro, continente, praias) e nas
regiões termais diminuíram em média 24,56 pontos
percentuais em dezembro de 2020, em relação ao mesmo
período em 2019.
O quadro se demonstrou semelhante nos feriados do Natal e
Réveillon: a média de variação de decréscimo foi de -28,95
e -33,10 pontos percentuais, respectivamente. Enquanto
no Réveillon todas as regiões apresentaram quedas próximas
da média geral, no Natal e na média de dezembro observase uma queda um pouco menos impactante na região das
FONTE: SHRBS, MENSAL.

praias da Grande Florianópolis.

ACESSO AÉREO
Apesar do movimento de retomada da aviação em Santa Catarina, conforme dados da ANAC publicados no Boletim Almanach anterior, os totais
consolidados deste fim de ano ainda não superaram os do ano passado, como mostram os dados sobre o feriado de Natal e Réveillon
disponibilizados pelo Floripa Airport e do Natal no aeroporto de Jaguaruna. Os aeroportos de Navegantes e Joinville também publicaram
comparativos entre o Natal e Réveillon de 2020 com 2019.
No Natal, o Floripa Airport apresentou uma queda de 51% no total de passageiros trafegados (embarques e desembarques) em relação a
2019, entre 21/12 e 27/12. No Réveillon, que corresponde ao período de 28/12 a 03/01, a redução em relação a 2019 foi semelhante: 42%.
A média de dezembro no terminal aéreo de Florianópolis teve a mesma variação negativa de 2019 para 2020.

FONTE: FLORIPA AIRPORT, MENSAL.

FONTE: FLORIPA AIRPORT, MENSAL.

No Natal, considerando o período de 21/12 a 27/12, o aeroporto de Jaguaruna recebeu 22,54% menos passageiros (desembarques).
Ainda, em nota da Infraero, foi publicado uma estimativa de movimento entre 18/12/2020 a 04/01/21, que abrange o Natal e o Réveillon,
apresenta os decréscimos de 58% de passageiros em Joinville e de 27% em Navegantes (contando embarques e desembarques).

FONTE: INFRAERO, MENSAL.

FONTE: INFRAERO, PERÍODO.

ACESSO TERRESTRE
De acordo com dados de rodoviárias do estado (regidos
pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade),
em viagens intermunicipais se observa a retomada do
transporte rodoviário desde outubro, com o fim do
decreto de paralisação do transporte terrestre. Logo no
primeiro mês já foram transportados muitos passageiros,
abrangendo cerca de 120 municípios. Mensalmente, houve
um incremento de cerca de 15 mil passageiros. Interessante
destacar que o crescimento coincide com o retorno das

FONTE: SIE, MENSAL.

operações do terminal Rita Maria e com a retomada dos
itinerários aéreos, o que aponta solidez na recuperação de
diferentes frentes do setor de transporte.

Em comparação aos períodos da temporada anterior, o
fluxo de passageiros apresentou queda. Em dezembro,
no Terminal Rodoviário Rita Maria, de Florianópolis, a
quantidade consolidada de passageiros passou de 276 mil
em 2019, para 94 mil em 2020, uma redução superior a
65%.
FONTE: SIE, MENSAL.

ACESSO TERRESTRE NO LITORAL
CATARINENSE
Assim como o modal aéreo, o terrestre também apresentou

FONTE: SIE, MENSAL.

queda em movimentação geral no feriado de Natal de 2020,
em comparação a 2019. Em relatório interno compartilhado
pelo Terminal Rita Maria, foi observado uma redução de
55% no total de passageiros trafegados entre o período
de 23/12 a 27/12. Ainda, no Réveillon, houve a variação
de -55,94%, muito semelhante ao decréscimo observado
no Natal.

FONTE: SIE, MENSAL.

PERMANÊNCIA DOS TURISTAS NO ESTADO
Desde novembro/20, quando iniciou a pesquisa da Santur nas áreas de
embarque do Floripa Airport, em parceria com a SETUR Florianópolis, a
maior parte dos visitantes informou permanência de 5 a 7 dias (47%).
Esse dado coincide com o que foi levantado na pesquisa de Intenção de
Viagens a Santa Catarina, realizada pela Santur em setembro de 2020.
Entre as motivações de viagem há uma variação de permanência no
destino: Lazer/Turismo apresentam uma distribuição semelhante ao
geral, de 5 dias. Entre quem pretende visitar Parentes/Amigos, 7 dias
foi a resposta mais citada, no entanto, os períodos mais longos voltam
a aparecer de forma sutil, entre 15 dias a 30 dias. Já entre turistas de
Negócios/Trabalho predomina o período de 3 dias.
FONTE: SANTUR, SEMANAL.

FONTE: SANTUR, SEMANAL.

A pesquisa também apontou que os meios de hospedagem mais utilizados foram hotéis e flats.

FONTE: SANTUR, SEMANAL.

FONTE: SANTUR, SEMANAL.

FONTE: SANTUR, SEMANAL.

Na avaliação dos turistas sobre alojamento/

Quanto ao grau de segurança sanitária em relação

hospedagem, a nota “excelente” aparece em primeiro

à pandemia da COVID-19, Santa Catarina é bem

lugar, com 44% das ocorrências, seguido pela nota “bom”

avaliada: 68% das respostas estão entre 4 e 5.

em 42%. Juntos, totalizam 86% de avaliação do público.

ARRECADAÇÃO DO ICMS TURÍSTICO
O ICMS turístico é formado pelas atividades características do turismo (ACT), elaborada pelo Ministério do Turismo. São relacionadas atividades
das mais diversas áreas: alimentação, transporte, hospedagem, atividades culturais (eventos) e de lazer e agências e organizadoras de viagens.
No último trimestre de 2020 a arrecadação do ICMS turístico apresentou sinais de retomada, com aumento gradativo da arrecadação
do setor, mostrando impacto positivo. Dezembro de 2020 fechou com a arrecadação em R$15,6 milhões, para o total do ano de R$158,9
milhões, ou seja, aproximadamente 10% do ano todo.

Distribuição da arrecadação ICMS turístico 2020 - 4º Trimestre 2020

FONTE: SEF/SANTUR ALMANACH, MENSAL.

Algumas regiões turísticas tiveram resultados ainda melhores que o ano de 2019. A Serra Catarinense teve alta na arrecadação a
partir do último trimestre, principalmente puxada pelos municípios de Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Urubici e Capão Alto.
Distribuição da arrecadação ICMS turístico 2020 - Serra Catarinense

FONTE: SEF/SANTUR ALMANACH, MENSAL.

Distribuição da arrecadação ICMS turístico 2020 Serra Catarinense - 4º Trimestre

FONTE: SEF/SANTUR ALMANACH, MENSAL.

Na região turítica Caminho dos Canyons, Praia Grande se destaca com o crescimento de arrecadação desde julho e consideravelmente
superior no último trimestre.
Distribuição da arrecadação ICMS turístico 2020 Praia Grande - 4º Trimestre

FONTE: SEF/SANTUR ALMANACH, MENSAL.

A região turística Costa Verde e Mar também reagiu no último trimestre, retomando a patamares um pouco superiores a 2019 mesmo
enfrentando restrições.
Distribuição da arrecadação ICMS turístico 2020 - Região Costa Verde e Mar - 4º Trimestre

FONTE: SEF/SANTUR ALMANACH, MENSAL.

DEZEMBRO

VIAJE+SEGURO SC
Até o final de dezembro, o programa Viaje+Seguro SC
teve 315 estabelecimentos credenciados. Somente em
dezembro, foram 155 novos cadastros, quase a mesma
quantidade de outubro e novembro juntos. Em relação a
novembro, esse número aumentou sete vezes.
Em geral, as novas inscrições foram bem distribuídas entre
as regiões turísticas, inclusive com a adesão de regiões que
não tinham registros até o momento (Caminho dos Canyons
e Caminhos da Fronteira). Nas regiões Costa Verde e Mar,
Encantos do Sul e Vale dos Imigrantes, verifica-se um
maior crescimento em dezembro, em relação a outubro
e novembro.
FONTE: SANTUR, SEMANAL.
OBS: O GRÁFICO DE REGIÕES TURÍSTICAS SERVE COMO LEGENDA PARA O MAPA.

FONTE: SANTUR, SEMANAL.

Por atividade econômica, observa-se um crescimento
normal em todas as atividades em dezembro, em
relação a outubro e novembro, exceto a categoria Hotéis
e Pousadas, que teve 133 novos estabelecimentos
cadastrados (184,72%). Campings também aumentaram
em porcentagem, mas em números, foram de 3 para 8
estabelecimentos.

FONTE: SANTUR, SEMANAL.

Mais Informações do Almanach: Clique aqui.

Dados sobre o Turismo Catarinense

USE SUA CÂMERA

O Almanach está sendo elaborado pela Diretoria de Estudos e Inovação que analisa o comportamento do mercado turístico. Nas suas diversas áreas de investigação, as
informações são dirigidas aos profissionais, especialistas, acadêmicos, agentes públicos e privados, nas tomadas decisórias com propósito de conhecimento e aprimoramento
do setor turístico.

