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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

Eventos relevantes 
adiados ou cancelados 
em São Paulo
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Guia de prevenção sobre o Coronavírus: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/

Boas praticas no turismo

Uso de 
máscaras em 
voos da Gol 
está valendo
À partir do último domingo (10), 

a Gol Linhas Aéreas passou 
a solicitar aos passageiros a 
utilização de máscaras em 
todos os voos operados pela 
companhia.

A Gol informa que, segundo 
levantamento próprio, 90% 
dos passageiros já embarcam 

utilizando máscaras e que desta 
forma, a ação já se baseia no 
respeito e empatia dos clientes.

Os passageiros também são 
informados que as aeronaves 
contam com filtragem HEPA, 
que elimina 99,7% de quaisquer 
partículas nocivas à saúde, 
como vírus e bactérias.

Monitoramento de buscas no Google Trends: Turismo em São Paulo

O Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), da Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo, fez um monitoramento das buscas no Brasil, utilizando a ferramenta 
Google Trends, sobre os assuntos relacionados aos temas Turismo e Eventos em São Paulo.

Principais resultados:

• De 18 de abril a 11 de maio, o termo livre “turismo em São Paulo” permaneceu estável em 
relação à popularidade de buscas. Apenas nos dia 6 e 8 de maio, o interesse pelo termo teve 
um pico de 90% em relação ao dia anterior. 

• Em relação aos assuntos relacionados, o CIET verificou 300% de aumento de interesses 
direcionados ao dia nacional do turismo, comemorado em 8 de maio;

• Ainda, na mesma semana, o termo “passagens de ônibus” teve queda de 90% em relação 
ao período de 18 de março a 18 de abril.

• O site da agência online booking.com teve um crescimento de 120% para o período. Os 
assuntos relacionados indicam interesse descontos e promoções para a retomada das 
viagens, em especial para destinos do Litoral Norte e Campos do Jordão.

• Ainda, relacionado ao tema, as buscas por “turismo impacto” e “turismo e economia”, 
demonstra o interesse por informações relacionadas aos impactos da Covid-19 no setor.



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

Receptivo de 
olho no FMI
As projeções do Fundo 

Monetário Internacional 
(FMI) sobre o impacto da 
Covid-19 na economia não 
são nada boas. 2020 já está 
se inscrevendo como o de 
pior desempenho da história, 
superando todas as crises 
recentes, o 11 de Setembro, 
a Segunda Grande Guerra e 
ombreando a depressão de 29. 

Praticamente todos os 
grandes mercados emissores 
de turistas internacionais para 
o Brasil serão afetados, o que 
poderá influenciar o consumo 
de viagens de longa distância. 
A zona do Euro deve fechar 
o ano com uma queda de 
7,5% do PIB — Portugal, que 
cresceu nos últimos anos, 
irá um pouco pior: 8%. Itália, 
fortemente atingida pela 
pandemia, 9,1%; e Alemanha, 
7% de retração.

Nos Estados Unidos o tombo 
pode ser de 5,9% enquanto 
que a nossa vizinha, Argentina, 
importante em particular para 
os estados do Sul, menos 
5,7%. 

Mesmo torcendo para que as 
previsões não se confirmem, 
é recomendável um ajuste 
nas expectativas do receptivo 
para o segundo semestre. E 
já começar a olhar para 2021 
quando, também segundo o 
FMI, a retomada será sensível, 
com recuperação de um 
sentimento de bem estar. 

Brasil – Com a relação 
ao PIB do Brasil – queda de 
5,3% para 2020, considerada 
exagerada pelos economistas 
brasileiros – o cenário também 
volta a ficar favorável no ano 
que vem segundo o Fundo: 
2,9% de crescimento.

Skift: profissionais de eventos indicam retomada 
de presenciais entre outubro e dezembro
A Skift, empresa de mídia especializada em marketing para a indústria de viagens, realizou uma 

pesquisa com 1.286 profissionais que participaram de um evento online. 47,7% dos entrevistados 
pretendem retomar os eventos presenciais em outubro e dezembro e 38,6% somente em 2021. Apenas 
13,7% acreditam na retomada ainda entre junho e setembro.

Ainda, os participantes da pesquisa indicaram em uma escala de risco para contaminação de Covid-19, 
como seria a realização de eventos: entre abril e junho, o risco seria altíssimo; entre julho e setembro, 
alto; entre outubro e dezembro, bem como janeiro e março de 2021, o risco é moderado.

Novos dados divulgados pela entidade máxima do turismo

Monitoramentos anterioresPrograma de Crédito Turístico - SP

O Ministério do Turismo anunciou a liberação de R$ 5 bilhões em créditos 
emergenciais para as empresas do setor. Os valores poderão ser usados como 
capital de giro, compra de bens e equipamentos ou reformas. Para ter acesso, 
as pessoas jurídicas devem estar cadastradas no Cadastur. Para ajudar e se 
prevenir quanto a um possível aumento da demanda, a Secretaria de Turismo 
do Estado dispõe de uma equipe exclusiva, com quatro funcionários.  O Fundo 
Geral do Turismo (Fungetur), que dará lastro a esses empréstimos, foi criado 
para melhorar a infraestrutura turística das regiões.

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

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

Municípios 
Turísticos de São 
Paulo e a COVID-19

13,70% 47,70% 38,60%

Quando pretende retomar os eventos presenciais?

Riscos de contágio por Covid-19 em eventos presenciais:

jun-set 2020 out-dez 2020 2021

abr-jun 2020 jul-set 2020 out-dez 2020 jan-mar 2021
altíssimo alto moderado moderado

Fonte: Skift, 2020


