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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 
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em São Paulo
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Boas praticas no turismo

Limeira: 
curso de 
formalização 
de empresas
A Secretaria de 

Desenvolvimento, Turismo 
e Inovação da Prefeitura de 
Limeira, junto com o Sebrae-
SP, está oferecendo o curso 
online “Descomplique – 
Formalização” de orientação 
para empreendedores informais. 
Será dia 20 (quarta-feira), às 19h. 

O curso abordará os riscos da 
informalidade e as vantagens de 
ter uma empresa funcionando 
regularmente, dentro de 
normais legais, além de tipos de 
empresas (MEI, ME etc). Tentará 
desmistificar também o acesso e 
a documentação necessária para 
formalização. 

As vagas são ilimitadas e as 
inscrições estão disponíveis no 
link: tinyurl.com/descomplique

Agentes de viagens: turismo doméstico dominará vendas pós-pandemia

A pesquisa realizada entre os dias 27 de abril e 11 de maio pelo portal 
Mercado & Eventos, em parceria com a Agência de Marketing Cap 
Amazon com cerca de 400 agentes de viagens, mostra que o foco dos 
viajantes deve ser os destinos brasileiros: 93,5% apostam em destinos 
nacionais para a retomada. Ainda, 49,2% mencionam destinos da América 
do Sul, 12,6% incluíram Europa e  9,1%, América do Norte. Somente 
4,9% indicaram destinos da Ásia ou Pacífico nos interesses dos clientes 
(pergunta permitiu escolha de duas alternativas).

No caso dos segmentos turísticos, o lazer lidera como primeiro segmento 
a retomar os negócios com 61,2%, seguido da visita a amigos e parentes 
(58,3%) e corporativo (54,7%). Feiras, congressos e eventos são 
indicados por 8,1% dos agentes e cruzeiros marítimos, 2,3%.

Em relação às tendências, a preocupação com saúde é indicada como 
prioritária para 68,0% dos entrevistados, seguida por destinos menos 
frequentados (46,9%) e interesse pelos destinos turísticos nacionais 
(44,7%).

Os participantes da pesquisa são agentes de viagens de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, em sua maioria. Além disso, 72% são 
agências de pequeno porte, especializados em lazer (78%).



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

Retomada: 
oficina virtual 
reunirá as 
49 regiões 
turísticas do 
Estado
Identificar oportunidades para 

o desenvolvimento do turismo 
paulista e elaborar cenários 
pós-pandemia da Covid-19 são 
os objetivos da 1º Oficina de 
Planejamento para a Retomada do 
Turismo no Estado de São Paulo, 
que acontecerá nesta quinta-feira 
(14), por meio de uma plataforma 
virtual. 

Organizada pela Secretaria de 
Turismo do Estado de São Paulo 
(SETUR), os interlocutores serão 
os representantes das 49 Regiões 
Turísticas paulistas

Os resultados farão parte 
do “Plano Estratégico de 
Desenvolvimento do Turismo 
Paulista – Retomada”.  
“Um dos pilares desse processo 
é a participação, conjunta e 
articulada, dos diversos atores 
da cadeira de valor do turismo, 
do poder público e da iniciativa 
privada”, disse Vinicius Lummertz, 
secretário de Turismo do Estado. 
“O planejamento ajudará no retorno 
responsável e sustentável das 
atividades turísticas, depois da crise 
gerada pelo coronavírus, de modo 
que o turismo possa contribuir para 
geração de riqueza, emprego e 
desenvolvimento social”. Em 19 de 
maio a SETUR irá reunir o trade 
turístico com o mesmo objetivo: 
detalhar o plano de ação e alinhar 
as expectativas.  

As 49 regiões reúnem 354 
de municípios, divididos por 
características similares ou 
aspectos complementares que os 
identifiquem como destinos únicos. 
Além dos representantes dessas 
regiões, participarão também os 
técnicos da SETUR.

IATA: recuperação do mercado aéreo deve ser 
mais lento do que o restante da economia
A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, sigla em inglês) divulgou novas estimativas 

para a recuperação do mercado aéreo para o próximo ano. Segundo a entidade, ela deve ser mais lenta 
do que o restante da economia, sendo reestabelecida em até 2 anos após a retomada do PIB mundial 
aos níveis de 2019.

Ainda, na lista dos países que ofereceram auxílio às empresas aéreas, o Brasil aparece em décimo 
primeiro na porcentagem proporcional do PIB convertida em benefícios fiscais, além de empréstimos e 
garantias.

Os números da IATA mostram também que, mesmo com a recuperação, em 2024 a atividade ainda 
estará 10% abaixo dos cenários projetados antes da Covid-19.

Novos dados divulgados pela entidade máxima do turismo

Monitoramentos anterioresApoio aos profissionais essenciais

Pelo menos três grandes locadoras de veículos – Movida, Localiza/
Hertz e Unidas – criaram tarifas especiais para os profissionais de 
atividades essenciais, como saúde e segurança pública. Além das 
diárias com valores mais baixos, há também pacotes para a locação 
mensal além de outros incentivos, como diárias de 27 horas (três horas 
de tolerância para a devolução) e quilometragem livre. Os interessados 
devem apresentar documento que comprove o exercício profissional.

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
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