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Com empresários, academia e líderes, Setur busca os caminhos da retomada
Uma bola de cristal que indicasse o futuro do turismo na pós-pandemia. Esta foi uma das imagens mais repetidas durante
da terceira edição do Broadcast SP Pra Todos, live organizada pela Secretaria de Turismo do Estado, na tarde desta terçafeira, 30. Os convidados principais foram David Goodger, líder da área de Economia do Turismo da divisão de negócios da
Oxford Economics, e do presidente e da U.S. Tour
Operators Association – USTOA, a associação dos
operadores americanos, Terry Dale.
O tema foi “O novo turista e os novos produtos” e
trouxe como novidade também a presença de dois
representantes do mercado — João Nagy, do CEO
do WTC e profissional com experiência também
em aviação e no receptivo, e Patrick Mendes,
presidente do grupo Accor para a América do Sul
– além do economista e membro do Conselho de
Gestão da Secretaria de Turismo, Roberto Giannetti
da Fonseca. A mediação do encontro foi o secretário
de Turismo do Estado, Vinicius Lummertz.
“Infelizmente não temos uma bola de cristal”, disse,
em tom de brincadeira, David Goodger, Oxford
Economics. Porém, revelou dados importantes sobre
os possíveis resultados de 2020 para o turismo no
Brasil: expectativa de redução de 25% no número
de turistas no doméstico e 50% no internacional; queda mais
acentuada no faturamento: menos 36% no nacional a lazer,
40% nas viagens a trabalho; e no internacional: queda de 55%
no lazer e 60% no business. A diminuição maior nas viagens
a trabalho é particularmente preocupante em São Paulo,
onde a base do turismo é o viajante de negócios. “O mercado
doméstico é muito importante no Brasil e será fundamental
para uma retomada com pouca flexibilização internacional”,
sinalizou.
Terry Dale, da USTTO, não trouxe tantos dados, mas abriu
sua fala lembrando da importância das parcerias nesse
momento de pandemia. “É o momento de nos reunirmos
e alinhar os princípios dos nossos negócios”, disse. Os
associados da USTTO movimentam dez milhões de turistas
todos os anos. Segundo ele, 58% das reservas feitas pelos
americanos em 2020 foram transferidas para 2021, o que
demonstra um certo otimismo. Já as reservas feitas durante a
pandemia, indicam uma grande expectativa de viagens entre
o último trimestre de 2020 e o primeiro do ano que vem. Nesse
cenário mais imediato, lembrou também da importância que
os fornecedores brasileiros terão para garantir a segurança
dos viajantes americanos.
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A Secretaria de Turismo de São Paulo, ABEOC SP e UBRAFE, estão 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

Guia de prevenção sobre o Coronavírus: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/

Municípios

Brasil menos pessimista para a recuperação

recebem mais de

A Travel Consul divulgou os resultados de uma pesquisa global que
revela o impacto da covid-19 na indústria. Entre 11 e 25 de maio de
2020, mais de 900 proprietários de agências de viagens e operadoras,
a fim de entender melhor o que é necessário para recuperar o setor.
O estudo demonstra que distribuidores de viagens brasileiros estão
menos pessimistas em relação às perdas geradas pela pandemia
que seus parceiros globais. Na comparação com o ano anterior, no
terceiro trimestre de 2020, os brasileiros acreditam que suas perdas
chagarão a 66%, enquanto a média global diz 73%.

R$ 7,2 milhões para
obras
Os Municípios de Interesse
Turístico (MITs) e as Estâncias
receberam R$ 79,4 milhões
para obras, benfeitorias e
recuperação de atrativos no
primeiro semestre de 2020,
mesmo em meio à pandemia
da Covid-19. A parcela mais
recente, de R$ 7,2 milhões, foi
repassada esta semana.
Desses R$ 7,2 milhões o
destaque é a cidade de Itu, que
reinaugurou duas obras neste
final de junho, e recebeu mais
R$ 2 milhões esta semana.
Duas outras obras ganharam
destaque esta semana: a
inauguração do Parque Oriental,
em Ribeirão Pires, e a conclusão
da terceira fase do restauro do
Colégio São Luiz, em Bragança
Paulista.
Estão em andamento mais
de 230 obras custeadas pelo
Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento dos Municípios
Turísticos – DADETUR. As
liberações, mesmo que de
forma limitada, são importantes
pois mantém as obras que
estão em andamento, ativando
a economia local, e fazem com
que as cidades fiquem mais bem
preparadas para a retomada
das atividades turísticas, no pós
pandemia.

Monitoramentos anteriores
Para ver todos os informes
diários sobre os impactos
no Brasil e no Estado de
São Paulo, com estatísticas
e recomendações, acesse:
www.turismo.sp.gov.br

Expectativa total de público era de 350 mil pessoas

Impacto econômico do cancelamento dos
festejos juninos no Estado
Diferente de destinos famosos do Nordeste do País, como Caruaru, Campina Grande ou mesmo São Luiz, onde
coincide com as festas de boi — bumba-meu-boi —, além de diversos outros menos conhecidos, os festejos juninos
em São Paulo têm um apelo mais comunitário e regional que turístico.
Praticamente todos os municípios do Estado têm esse tipo de festa, sejam as organizadas pelas próprias prefeituras,
por associações ou igrejas católicas, as tradicionais quermesses. Para atender a uma demanda de um veículo de
comunicação, a Coordenadoria de Turismo da Secretaria de Turismo do Estado fez um levantamento e identificou
pelo menos 30 cancelamentos de festejos juninos entre as cidades turísticas. Na maior delas, o São João do
BemFica, em Tatuí, a expectativa de público era cem mil pessoas. Além das comidas típicas, forte dos festejos
de meio do ano, há também shows musicais, montagem de parques de diversão e exposições que aproveitam o
público.
Nos trinta municípios pesquisados a expectativa total de público era de mais de 350 mil pessoas. Considerando que,
em média, esses eventos duram três dias e têm um gasto médio por pessoa de pelo menos R$ 90,00, deixarão
de circular mais de R$ 31 milhões na economia dessas cidades. Extrapolando para os 210 municípios turísticos
do Estado, o impacto ultrapassa os R$ 210 milhões, segundo do Centro de Inteligência e Economia do Turismo
(CIET), da Secretaria de Turismo do Estado. Esse impacto é apenas o do consumo dos visitantes, sem considerar o
investido nas montagens, divulgação, contratação de serviços e compra de produtos e materiais que são utilizados.

Colégio São Luiz - Bragança
Paulista

Municípios
Turísticos de
São Paulo e a
COVID-19
Centro de Eventos do Parque
Oriental - Ribeirão Pires

A Secretaria de Turismo de Sâo Paulo, juntamente com a APRECESP e AMITESP,
segue analisando a publicação de decretos municipais com medidas de prevenção do
Covid-19. Dentre os levantamentos realizados, foram listados documentos de estâncias
turísticas, 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

Guia de prevenção sobre o Coronavírus: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/

Boas práticas nos municípios turísticos

Guarujá:
voucher
oferece
descontos
especiais

Macro indicadores de turismo

o voucher como crédito na
tarifa dentro do período de
seu interesse, podendo ser na
média, alta ou baixa temporada.

Chegadas de turistas internacionais no Brasil

6.621.376

Mais detalhes sobre o projeto em
mutiraodoturismo.com.br

6.353.141

2018

Variação nas chegadas de turistas no Brasil 2018/2019

O município do Guarujá elaborou
um site onde é possível ter acesso
a hotéis, pousadas e passeios
turísticos com descontos especiais
para comprar durante o período
da pandemia e viajar depois. 

▼4,22%
Principais emissores de turistas ao Brasil
País

Pagando
R$
300,00,
o
interessado recebe o voucher
no valor de R$ 400,00, com
validade de até 12 meses a
contar da data de abertura das
atividades turísticas autorizadas
pelos órgãos governamentais.
Dentro do prazo de validade
proposto, é possível utilizar

IATA: Pesquisa atualiza o nível de
confiança dos viajantes pós-pandemia

2019

Chegadas em 2019

Participação nas chegadas totais (%)

1.924.725

30,30

590.520

9,29

Argentina
Estados Unidos
Paraguai

406.526

6,40

Chile

391.689

6,17

Uruguai

364.830

5,74

França

257.504

4,05

Alemanha

206.882

3,26

Itália

182.587

2,87

Portugal

176.229

2,77

Reino Unido

163.425

2,57

Chegadas de turistas internacionais por São Paulo 2018/2019

2.358.979

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) atualizou
uma pesquisa em realização desde fevereiro de 2020 para
acompanhar o nível de confiança dos viajantes ao retorno dos
deslocamentos aéreos.
Em abril, cerca de 60% dos entrevistados indicaram que
provavelmente retornariam a viajar alguns meses após a pandemia
ter diminuído. Em junho, esse número havia caído para 45%. A
maior queda ocorreu na proporção de viajantes que esperavam
viajar em 1-2 meses a partir do momento em que a covid-19
estivesse contida: variação de 47% para 33%. A maior parcela
de pessoas (36%) espera voar dentro de seis meses a partir da
contenção, enquanto 14% dos entrevistados esperavam cerca de
12 meses - o dobro da participação nas pesquisas de fevereiro e
abril.
Segundo a IATA, a recuperação pós-covid no setor de transporte
aéreo tem três elementos críticos; contenção da crise da saúde,
afrouxamento das restrições de viagem e fechamento de fronteiras
e, criticamente, a restauração da confiança dos passageiros para
retomar o voo. Cada um desses fatores afetará o tempo e o tempo
velocidade da recuperação da indústria.

2.250.994

2018

2019

Variação nas chegadas de turistas por São Paulo 18/2019

▲4,79%
Principais chegadas de turistas por São Paulo 2019
Chegadas em 2019

Variação 2018/2019 (%)

Estados Unidos

País

366.430

10,95

Argentina

359.231

-12,09

Chile

188.186

-2,51

Alemanha

98.108

14,57

Uruguai

86.358

11,91

Itália

82.927

4,12
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