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Iremos sair da crise do Covid-19. Mais cedo ou mais tarde, e após os efeitos da prevista aceleração no
número de casos, haverá melhoras. Não se trata de esperança como estratégia, o que raramente dá certo.
Mas sim de trabalho focado e objetivo. Daí a importância de tentarmos antecipar os próximos movimentos,
de manter os canais de comunicação e de contados abertos com todos que compõem a nossa rede de
relacionamentos.
Diferente de crises anteriores, esta não escolheu qual dos segmentos do trade seria mais atingido. Todos foram.
De nosso lado, além das rotinas de auxiliar os hotéis, as empresas aéreas, os restaurantes, as agências
as locadoras de veículos, enfim, todo o trade, temos buscando também soluções de ajuda humanitária, na
tarefa gigantesca do Governo do Estado. Em uma frente, a primeira linha de crédito turístico oferecida, o
incentivo e o acompanhamento das negociações de acordos trabalhistas, as soluções possíveis junto ao
Procon. Em outra frente, a busca de alternativas, no próprio turismo, para contribuir com os que estão na
linha de frente do Covid-19, os médicos e equipes hospitalares que podem ficar mais bem acolhidos em
hotéis, ou mesmo da estruturação de locais para receber os que testarem positivo ou isolar os grupos de
risco. Só não podemos fazer duas coisas: ignorar o desafio e esperar que alguém o resolva.
Vinicius Lummertz,
Secretário de Turismo do Estado de São Paulo

Solicitações de Crédito Turístico: efeito COVID-19
O gráfico abaixo mostra a atualização da quantidade de solicitações de crédito feitas por empresas, de
todos os portes, dentro do Programa de Crédito Turísticos, da Secretaria de Turismo e da Desenvolve SP,
à partir da iniciativa da Setur de transmitir orientações pelas redes sociais, bem como os atendimentos
entre os dias 17 e 26 de março. Os valores estão próximos dos R$ 370 milhões, sendo 21 projetos para
investimentos e compra de bens e equipamentos (R$56,6 milhões) e 949 solicitações para capital de giro,
totalizando R$ 313 milhões:

Solicitações de Crédito Turístico: capital de giro/ apoio ao efeito COVID-19
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Sebrae: impacto da pandemia nos pequenos negócios
Pesquisa realizada pelo Sebrae com 9105 pequenos negócios no Brasil, sendo 2989 no Estado de São Paulo,
mostra quais são os impactos da pandemia da Covid-19 segundo a visão dos empresários. Seguem alguns
dos principais resultados:
- 89,2% dos entrevistados afirma que seu faturamento mensal diminuiu;
- 63,% dos que afirmaram a diminuição, indicam queda de mais de 50%;
- 29,9% dos que afirmaram aumento do faturamento, indicam crescimento de até 5%;
- Sobre os impactos do Coronavírus nos negócios: custos com aluguel (80,3%), impostos (70,1%) e pessoal
(61,4%) permanecem iguais. Já custos com matéria-prima (28,8%) e outros custos diversos (38,5%)
aumentaram.
- 54,0% indicam a necessidade de pedir empréstimos para manter seus negócios em funcionamento;
- 18,8% dizem que a economia brasileira volta ao normal em 6 meses e 23,6% somente daqui 12 meses.

Medidas adotadas nas empresas em decorrência do Coronavírus:

Medidas governamentais mais impactantes por parte do governo, segundo os empresários:

Estudo completo em https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Impacto-do-coronavírus-nas-MPE_geral.pdf
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Nova malha aérea temporária no Brasil
A partir deste sábado (28) até o fim de
abril, o Brasil contará apenas 1.241
voos semanais, operados por Azul, Gol
e Latam. A malha emergencial 91,61%
menor que a originalmente prevista para
este período, ou seja, 13.540 voos a
menos para um mês de abril. A Latam
lidera o número de voos, com 483,
seguida por Azul (405) e Gol (353).
Além das capitais dos 26 estados e
o Distrito Federal, outras 19 cidades
do país serão atendidas totalizando
46 cidades, contra a 106 atendidas
normalmente. Ao todo serão 723 voos
no Sudeste, 153 na região Nordeste,
155 voos no Sul, 135 no Centro-Oeste e
75 voos para a região Norte.

Fontes: fontes oficiais citadas, CIET/SeturSP, 2020
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Assuntos relevantes para turismo e eventos
- A Accor vai disponibilizar uma tarifa solidária em suas unidades para parcerias com hospitais e órgãos
do governo. No Brasil, uma das modalidades do apoio é para hospitais que precisam hospedar seus
profissionais. O Novotel Morumbi, localizado na capital paulista, é o primeiro hotel operado pela Accor, no
Brasil, fechado para esse tipo de parceria. A oferta está disponível através do Call Center (0800 703 7000 e
+5511 2755-6702).
- Embora tenha suspendido parte das operações de alguns hotéis para ajudar no combate ao Covid-19 no
Brasil, a Slaviero Hotéis segue com nove unidades abertas e aceitando reservas em seis cidades: Fast Sleep
Guarulhos by Slaviero Hotéis, Slaviero Essential Guarulhos, Slaviero Essential São Paulo Jardins, Slaviero
Essential São Paulo Moema, Slaviero Essential Curitiba Centro, Slaviero Essential Curitiba Aeroporto,
Slaviero Essential La Residence Vitória; Slaviero Essential Porto Velho e Slim Cuiabá Aeroporto.

Dúvidas sobre legislação trabalhista em tempos de COVID-19
Há uma página no site do planalto que reuniu todas as normas (direito do trabalho, direito financeiro, direito
tributário, direito sanitário, direito administrativo e direito do consumidor) referentes ao período atual, em que
há muitas dúvidas em relação ao COVID-19.
Além das MPs, estão as demais Leis, Decretos (Executivos e Legislativos) a respeito desta temática.
Os conteúdos podem ser acessados em:
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-covid-19

Municípios Turísticos de São Paulo e o COVID-19
Uma pesquisa de Secretaria de Turismo de Sâo Paulo, por meio do Centro de Inteligência da Economia do
Turismo, analisou a publicação de 172 decretos municipais com medidas de prevenção do Covid-19.
Dentre os levantamentos realizados até o dia 23 de março, foram listados documentos de 59 estâncias
turísticas, 57 municípios de interesse turístico e quatro outros municípios paulistas.
Os levantamentos em detalhes estão disponíveis no painel elaborado pela SeturSP pelo link:
https://bit.ly/setursp_analise_decretos_covid19

Eventos relevantes cancelados ou adiados
A Secretaria de Turismo de São Paulo está realizando um levantamento de eventos como feiras, shows,
fóruns, simpósios, congressos e convenções que sofreram alteração de datas ou foram cancelados. A
listagem pode ser acessada clicando neste link: http://bit.ly/eventos_cancelados_adiados
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