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Viagens & Turismo em 
tempos de COVID-19: 
Cenários, Tendências e 
Desa�os

Panorama Mundo:
10 anos de crescimento 
contínuo (2009-2019)

A conjuntura em torno a COVID-19 é dinâmica e evolui rápida e 
diariamente. Essa crise pandêmica marca um momento histórico 
no qual o turismo, pela primeira vez, parou em todo o mundo. É 
uma situação limite e conturbada. No momento é prematuro 
dimensionar sua natureza e impacto real. Assim como as 
transformações globais que irá ocasionar. Nesse sentido, 
empreendemos aqui o esforço de pensar as repercussões dessa 
crise num setor dramaticamente afetado como o turismo. Para isso 
analisamos diversas fontes de estudos que ajudam a imaginar 
possíveis trajetórias para esse setor. O objetivo é apoiar destinos, 
empresas e outros atores públicos e privados no enfrentamento 
desses novos tempos, no contexto do Paraná Turístico 2026. É 
também um convite para juntos refletirmos sobre os desafios, 
oportunidades e tendências para o turismo, num contexto de 
incertezas. 

O turismo sempre se mostrou muito resiliente às crises 
nos últimos 10 anos. É um setor significativo para 
diversas economias nacionais e tem como 
elementos-chave a interação humana, o consumo de 
lugares, experiências e a mobilidade. Características 
que foram postas em suspenso pela atual crise e que 
ameaça profundamente o setor, com capacidade, 
inclusive, para reconfigurá-lo. 

Fonte: UNWTO , 2020a.

Fonte: UNWTO , 2020a.

 1.5 bilhões
de chegadas 

em 2019 
4%

de crescimento 
em 2019

1 de cada 10
empregos no 

mundo estão no 
setor turístico 

7%
de exportações 

globais



Impactos Turismo e 
COVID-19

Como respostas principais  a OCDE 
(2020) identi�ca 3 principais 
categorias:

Restrições Mundial
96%

Um estudo da consultoria Deloitte, 
apresenta o seguinte racional de 
recuperação por setores:

96% de todos os destinos globais introduziram 
restrições de viagem em resposta à pandemia. 

Cerca de 90 destinos fecharam toda ou parte de suas 
fronteiras para turistas, enquanto outros 44 estão 
fechados para certos turistas, dependendo do país 
de origem.

Fonte: UNWTO, 2020a.

Racional de 
recuperação por 
setores pós crise

Fonte: DELOITTE, 2020.

Recuperação 
em 3 fases:
Uma vez controlada a crise COVID-19, 
estudos indicam que a recuperação do 
setor de turismo se dará e 3 fases:

Estimativas de queda entre 20% e 30% e perdas 
bilionárias vinculadas à diminuição de despesas dos 
viajantes internacionais.

Fonte: UNWTO, 2020a.

Declínio de 45% no turismo internacional para esse 
ano, podendo subir para 70% caso a recuperação se 
estenda para depois de setembro. 

Fonte: OCDE, 2020.

1) proteger as pessoas 
(turistas e trabalhadores 
do setor); 

2) garantir a 
sobrevivências das 
empresas turísticas; 

3) colocar em prática 
mecanismos de cooperação 
para apoiar o setor.

Fonte: OCDE, 2020.
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De acordo com a UNWTO os segmentos turísticos, 
que estarão em alta tendem a ser:

EcoturismoBem estar Turismo 
Gastronômico

Turismo de 
Aventura

Turismo de 
Natureza

Turismo Rural
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Segundo o Conselho Mundial de 
Viagens e Turismo - WTTC:

Novas con�gurações:

O turismo 
di�cilmente 
será o mesmo.

+21,1%De acordo com o banco de dados de negócios da GlobalData o número de 
negócios anunciados entre empresas no setor global de viagens e Turismo 
aumentou 21,1% durante a semana encerrada em 12 de abril deste ano, em 
comparação com a semana anterior. O que aponta a movimentação de fusões 
e aquisições de marcas já estabelecidas.

Ou seja, mais do que considerar quando voltar ao normal, o mundo deve se 
preparar para enfrentar uma nova normalidade do turismo. Essa nova 
normalidade tem como características distintas, segundo a UNWTO (2020),  o 
fato de que o turismo se desenvolve sob a influência de duas condições que 
atuam simultaneamente:

ao mesmo tempo o turismo tem uma resistência estrutural com 
base na qual as viagens fazem parte do estilo de vida das 
sociedades de hoje. Assim, desaparecendo possíveis 
ameaças às pessoas, tem a capacidade de resurgir 
rapidamente.

a vulnerabilidade à ação de diversas forças encontradas no 
macroambiente (econômicas, políticas, demográficas, 
naturais, culturais, etc) somada ao uso discricionário da renda 
disponível, faz com que os viajantes sejam, particularmente, 
mais sensíveis aos riscos e limitações que incorrem em suas 
viagens; 

Segundo a Minsait, empresa da Indra (com atuação global no 
setor de transformação digital) ao longo de 2020 espera-se 
uma queda de 30% a 50% nas vendas on-line de 
acomodações, viagens ou grandes eventos. O que aponta 
para uma mudança de hábitos do consumidor, em busca de 
fórmulas alternativas de lazer e o crescimento de um senso 
de responsabilidade e sustentabilidade.

Fonte: WTTC, 2020a.

Fonte: GLOBAL DATA, 2020.

Fontes: CICOTUR, 2020; WTTC, 2020.

a análise histórica de 90 crises de 
alto impacto sofridas entre 2001 e 
2018, permitiu identificar que o 
tempo de recuperação foi-se 
reduzindo, em média, de 28 para 10 
meses. No caso específico de 
epidemias, o tempo médio de 
recuperação foi de 19,4 meses.

a redução de empregos no setor 
pode chegar a 14%. (um risco global 
de 75 milhões de desempregados);

as viagens globais podem ser 
impactadas em até 25% em 2020;

30%

50%



Fonte: MTUR,2019.
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Fontes: UNWTO, 2020b. TRINET, 2020.

Panorama Brasil:
A maior economia turística
da América do Sul

Gerenciando a crise e mitigando 
o impacto – algumas propostas:

O Brasil se encontrava em um processo de crescimento turístico e, no contexto 
dos países sul-americanos constitui a maior economia do setor. No último ano 
se posicionou entre os três principais destinos emergentes do mundo para 
2020, segundo o relatório global Tendências de Viagens 2020 do Skyscanner, 
líder mundial em viagens. O país registrou 27% de crescimento nas buscas 
globais para 2020 em relação à  procura registrada em 2019.

Fonte: SKYSCANNER, 2020.

Cuide das pessoas afetadas o 
máximo possível;

Promova o desenvolvimento 
de habilidades, especialmente 

habilidades digitais;

Incentive mecanismos de 
retenção de empregos, da 
importância de apoiar os 

trabalhadores independentes 
e proteger os grupos mais 

vulneráveis;

Trabalhe em estreita 
colaboração com as 

autoridades de saúde para 
minimizar a propagação do 

vírus;

Viabilize estímulos financeiro 
ao investimento e operações 
turísticas Integradas, justas e 

ambientalmente responsáveis;

Desenvolva estratégias 
comunicação com sua 
comunidade sobre os 

benefícios do turismo, da 
hospitalidade e da 
sustentabilidade;

Apoie a inclusão do setor nos 
pacotes econômicos 

emergenciais nacional, 
regional e global; Implemente estratégias de 

proteção e a confiança do 
consumidor;

Crie mecanismos e estratégias 
de gerenciamento de crises.



Argentina: 
dia 03/03 - se registra o primeiro contágio. 
Atualmente (04/05) é o 55º país do mundo em 
números de casos con�rmados. Desde o dia 
16/03 adota restrições de entradas no país e 
desde o dia 20/03 medidas de isolamento 
social preventivo e obrigatório. Os voos 
comerciais estão suspensos até 1o de setembro. 
Em 2019 o país registrou grave crise econômica, 
pelo segundo ano consecutivo, com queda de 
2,2% no PIB, uma inflação volumosa (53,8%)  e 
uma previsão de queda, para 2020, de 5,7% no 
seu PIB.

Estados Unidos: 
1º país do mundo em números de casos 
con�rmados e de mortes. Não foram impostas 
medidas restritivas em nível nacional, apenas 
recomendações. A situação é diversa mas 3 
estados tem tomado medidas mais restritivas: 
Nova Iorque, Washington e Califórnia . Segundo 
o FMI o país deve liderar a retração global do 
PIB, com uma queda de 31%.

Fontes: FMI, 2020; HOSTELTUR, 2020.

América do Sul
4.050.598 milhões
de turistas

5o
 

mercado Oceania 
54.675 mil turistas

América Central e Caribe
45.991 mil turistas

1o
 mercado Américas 
4.786 milhões de turistas
América do Norte
689.583 mil turistas

2o
 

mercado Europa
1.460 mil de turistas

4o 
mercado África
64.605 mil turistas

3o
 mercado Ásia
255.138 mil turistas

Quem nos visita:

Fonte: MTUR,2019.

COVID-19 e os 2 principais 
Mercados Emissores 
para o Brasil

É importante estarmos atentos ao contexto global e em especial aos nossos principais 
mercados emissores. Considerando as possíveis reconfigurações que deverão ocorrer nesse 
campo, devido a busca e atração de novos mercados, tendo em face as novas restrições 
sanitárias e de controle da COVID-19, e a saúde, num sentido amplo, desses mercados 
emissores.

Fonte: MTUR, 2019.

Nossos principais 
mercados emissores
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N° de turistas
(2018)

País de Residência 
Permanente

Argentina
2.298.483

Estados Unidos 
538.532

Bolívia  
126.253

Paraguai  
356.897

Uruguai
348.336

França
238.345

Alemanha
209.039

Itália
175.763

Reino Unido
154.586

Espanha
147.159

Portugal
145.816

Colômbia  
131.596

Chile
387.470



COVID-19 no Brasil:

Medidas relevantes

Um estudo desenvolvido pela TRAV LAB com 300 participantes 
homens e mulheres, de todas as regiões do Brasil,  que realizaram 
pelo menos uma viagem nos últimos 12 meses e 325 empresas do 
turismo nacional, predominantemente agências de viagens, 
aponta que:

Segundo dados da pesquisa Pulso Turismo e COVID-19, da TRAV Lab, 
diante da crise, a maioria das empresas do setor dedicou-se:

De acordo com um estudo da FGV, ao tomar em 
consideração 3 meses de interrupção de atividades no 
turismo (março a maio), a retomada do reequilíbrio nos 
negócios deverá ser a partir de junho. Haverá um período 
de estabilização, de aproximadamente 12 meses (18 
meses no caso do turismo internacional), ou seja uma 
retomada em 2021. Seguida por um período de 
recuperação econômica do setor, que deve se estender 
até 2023.

Fonte: FGV, 2020.

Essa mesma pesquisa indica que a grande maioria das 
empresas ainda não realizou demissões. Apenas, 
3,48% demitiram mais que 50% do quadro. Além disso, 
49,32% reduziram a jornada de trabalho e a 
remuneração das suas equipes.

Fonte: TRAV LAB, 2020.

Impacto nas viagens

Reações do setor

1º caso no Brasil: 26 de 
fevereiro o Ministério da 

Saúde confirmou o  
primeiro caso positivo da 

COVID-19 no país. 

1º país da América 
do Sul em números 

de casos confirmados 
e mortes;

6º país do mundo 
em número de 

mortes;

6º país do mundo 
em números de 

casos confirmados; 

Fonte: JOHNS HOPKINS, 12/05/2020.

desde 30 de março se restringe 
a entrada por via aérea, e 
desde o dia 26 de março por via 
marítima, a todos estrangeiros. 
Voos internacionais estão 
suspensos até dia 30 de maio.

desde 19 de março se restringe 
a entrada de estrangeiros por 
via terrestre, provenientes da 
Argentina, Bolivia, Colombia, 
Paraguai, Peru, Suriname, Guiana 
e Guiana Francesa, Uruguai e 
Venezuela; 

desde 11 de março iniciaram as medidas de 
distanciamento social que evoluíram, de 
maneira diferente, para medidas mais 
restritivas, como a de isolamento, em 
diversos Estados do país. Dia 17 de abril o 
Estado de São Paulo, epicentro da pandemia 
no Brasil, decide prorrogar por mais 30 dias 
as medidas de isolamento. Segundo a OMS 
(Organização Mundial da Saúde) medidas 
de isolamento social, como quarentenas, 
são a melhor forma de conter a pandemia. Fo
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675
milhões

março
11

março
19

março
30

55% já tinham viagens planejadas e/ou 
compradas que foram impactadas pela 
pandemia do novo coronavírus;

a administrar 
cancelamentos e 

remarcações 
(76,68%);

a dedicar cuidados 
com a saúde da 

equipe e organizar as 
novas condições de 
trabalho (34,50%);

a realizar análises de 
custos e �uxo de 

caixa para os próximos 
meses (33,87%).  

45,45% ainda aguardam os próximos 
desdobramentos para tomar uma decisão do 
que fazer;

31,82% ao tomarem a decisão preferem  
alterar a viagem para uma data futura.

Fonte: TRAV LAB, 2020.

Fonte: TRAV LAB, 2020.

Qual foi 
a solução

encontrada?

Aguardar

Cancelar

Alterar

45,45%

55% Sim

45% Não

Ainda aguardando
para entender os próximos
desdobramentos

18,53%
Total com
reembolso

4,20%
Total som
reembolso

21,23%
Para o segundo
semestre de 2020

10,49%
Para 2021

Teve alguma viagem
planejada/comprada
que foi impactada?



Tendências

Dentre as ações previstas para a recuperação a pesquisa da TRAV Lab indica que a maioria 
está repensando suas estratégias e investimentos:

Mudanças na estrutura do setor

Impactos na imagem 
turística do Brasil

Boas práticas

Revendo estratégias e investimentos

Revendo o tamanho do meu negócio

Pensando em fusões, aquisições e parcerias

Mudando o modelo de negócio

Mudando minha área de atuação

Revendo o core business na minha empresa

Terei de fechar minha empresa 4,11%

65,07%

33,56%

20,55%

18,49%

12,67%

11,99%

Fonte: TRAV LAB, 2020.

O modo de viajar mudará nos próximos meses e 
essas informações devem ser fornecidas da 
maneira mais clara e coordenada: controles nos 
aeroportos, regras sobre cartões de vacinação, 
métodos de pagamento mais flexíveis para 
incentivar os turistas, adoção de protolocos 
sanitários;

A Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do 
Turismo) lançou dia 26/03 uma campanha para que turistas 
com planos de viajar ao Brasil não desistam, que por 
enquanto fiquem em casa e quando a pandemia (Covid-19) 
passar, visitem o país;

Enquanto em fevereiro o foco das notícias internacionais era 
exclusivamente China e Itália, em março e abril, a maioria das 
notícias nos principais meios de comunicação  dos 2  mercados 
emissores para o Brasil (EUA e Argentina), já passam a refletir o 
aumento do número de infectados e vítimas no Brasil, 
associando também a crise política e de comando no controle da 
pandemia;

O estudo desenvolvido pela TRAV LAB indica que maioria dos 
respondentes concorda totalmente com a afirmação que 
marcas que estimulam seus clientes a �car em casa são 
responsáveis. Além disso, 51,03% a�rma que deixará de 
comprar de marcas que não trataram clientes/colaboradores 
de forma adequada durante a crise. 

Fontes: EMBRATUR, 2002; HOSTELTUR, 2020; TRAV LAB, 2020.

Os critérios de pesquisa e intenções de viagens 
podem mudar com base em critérios relacionados 
à imagem e ações de segurança sanitária do 
destino e sua capacidade de controle da 
pandemia;

Os grandes operadores online desenvolverão 
ações de promoção direta com seu público, até a 
recuperação das viagens internacionais, neste 
contexto se torna ainda mais oportuno o 
desenvolvimento de ações de posicionamento 
digital dos destinos;

Redução da demanda, abstenção de lugares 
aglomerados e valorização das pequenas 
empresas e negócios locais;

Cidades e países que lidaram melhor com a crise e 
saíram da situação com poucos danos de imagem 
tendem a ganhar vantagens.

Fonte: FGV, 2020; SKYFT, 2020 UNWTO, 2020b.

Dia 23/03 o Ministério do Turismo lançou 
uma Cartilha contendo ações de apoio 
contra os impactos da COVID19;

Dia 16/03 o Ministério do Turismo, 
juntamente com a Confederação Nacional 
de Municípios, lançou uma campanha de 
estímulo à valorização do turismo 
interno após pandemia, reforçando a 
campanha: “Não cancele, Remarque!”;

Dia 10/04 o Programa de Regionalização 
do Turismo, do Ministério do Turismo, 
lançou uma iniciativa de coletar e divulgar 
as boas práticas desenvolvidas pelos 
Estados para o enfrentamento da 
COVID-19;

Meios de Hospedagem de diversos 
Estados têm se solidarizado no 
oferecimento de suas UH´s (atualmente 
desocupadas) para o recebimento de 
pro�ssionais da saúde e pessoas em 
situação de vulnerabilidade.

Fontes: EMBRATUR, 2002; MTUR, 2020.



Panorama Paraná:
Um destino em destaque

Fonte: MTUR,2019.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

605.207
663.237

725.077
791.396

750.008

839.728 837.046
758.973

846.387
892.629

948.388

Turismo
Internacional
Paraná
Dados 2018
Chegada de turistas internacionais ao Paraná.

Fonte: MTUR,2019.

Algumas medidas sócioeconômicas - 
Governo Estadual

96%

O percurso turístico do Paraná possui uma trajetória ascendente. Com um contínuo crescimento em 
chegadas de turistas internacionais nos últimos 3 anos, ocupando uma posição de destaque no 
contexto nacional. Outro destaque é a existência de uma diretriz de longo prazo expressa pelo 
¨Paraná Turístico 2026: pacto para um destino inteligente¨ que tem no Conselho Paranaense de 
Turismo seu ente coordenador.

Preste atenção ao contexto global e, 
sobretudo, aos nossos principais mercados 
emissores. Tudo indica que ocorrerão 
recon�gurações nesse campo, tendo em face 
as novas restrições sanitárias e de controle da 
COVID-19, e a saúde, num sentido amplo, 
desses mercados emissores.

Paraguai  
257.711

Argentina
388.373

Estados Unidos 
21.063

Uruguai
13.956

Peru
18.279

República da Coréia
13.163

Japão
11.175

França
25.999

Alemanha
23.588

Reino Unido
20.606

Espanha
21.408

Itália
12.076

Colômbia  
12.139

N° de turistas
(2018)

País de Residência 
Permanente

Fonte: PARANÁ , 2020. 

3a Posição no ranking 
nacional (atrás de São 
Paulo e Minas Gerais)

Prorrogação por 90 dias do prazo para pagamento 
do ICMS, para as 207 mil empresas do Simples 
Nacional no Paraná;

Renovação das condições do programa de 
incentivos fiscais por doze meses (prazo acabaria 
em abril);

Linhas de crédito com juros menores, carências de 
até um ano e desburocratização dos processos;

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) suspendeu 
por 90 dias o início de novas cobranças de dívidas a 
empresas e cidadãos;

Adiamento, por 90 dias, da cobrança de contas de 
água e esgoto para os clientes cadastrados na Tarifa 
Social, cerca de 184 mil famílias.

4ª Posição no ranking  
internacional (atrás de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul)



Ranking realizado pela Open Knowledge

Outros dados - empresas

65,0%
das empresas não 

demitiram

43,6%
aderiram ao trabalho 
remoto/home office

47,8%
acreditam que somente em 

2021 haverá recuperação do 
seu negócio

Paraná é um 
dos estados com 
maior transparência
quanto à COVID-19

Medidas de mitigação
adotadas pelos empresários*
Conforme sondagem realizada pelo CEPATUR e PARANÁ TURISMO, junto aos empresários do setor turístico paranaense, os esforços de 
mitigação adotados concentraram-se, sobretudo, no corte de custos (23%) e nas ações de gestão relacionadas à remarcações, adiamentos e à 
renegociação com os fornecedores. A maior parte não lançou mão de demissões, adotando formas de trabalho remoto e com a expectativa de 
recuperação posta em 2021.  Por outro lado, os empresários esperam como medidas de apoio governamental a concessão de empréstimos e a 
redução de tributos, como forma de apoiá-los na recuperação dos seus negócios.

Fo
nt

e:
 C

EP
AT

U
R

 &
 P

A
R

A
N

Á
 T

U
R

IS
M

O
, 2

02
0.

*Até 31 de Março de 2020

Desde o dia 20/03 o Governo 
do Estado passa a adotar 
medidas restritivas e de 

isolamento social;

12/03 se registra o 
primeiro caso no 

Estado;

20/04 o Paraná 
ultrapassa o número 

de 1.000 casos 
con�rmados;

O número de casos confirmado e 
óbitos acumulados no Paraná 

segue uma curva ascendente. 
Com 1.407 casos con�rmados e  
86 óbitos. (dados do dia 30/04)

Fonte: PARANÁ, 2020.

Alto - 80 a 100

Bom - 60 a 79

Médio - 40 a 59

Baixo - 20 a 39

Opaco - 0 a 19

23% 
Corte de custos

15% 
Remarcação/adiamento
de serviços

9% 
Renegociação
de tributos

19% 
Outras informações
relevantes

12% 
Renegociação com
fornecedores

8% 
Novas estratégias 
comerciais

8% 
Oferta de serviços
online

6% 
Férias/licença
de colaboradores



20%
concessão de 
empréstimos

18%
redução nos 
tributos federais

17%
redução nos 
tributos estaduais

16%
redução nos 
tributos municipais

16%
redução nos tributos 
sobre serviços

13%
outras medidas

Boas práticas

Medidas governamentais
para o segundo semestre

Fonte: CEPATUR & PARANÁ TURISMO, 2020.

Tendências
O turista pós COVID-19 tenderá a valorizar a segurança 
sanitária dos destinos visitados e a busca por empresas que 
promovem a assistência à saúde;

A forma de viajar certamente irá mudar, a dinâmica de 
precificação dos produtos e serviços, dando lugar a 
percepções de valor, valorização das vivências e a 
responsabilidade socioambiental;

A pandemia tem feito com que praticamente todos os 
setores se reinventem e busquem novas soluções digitais ou 
amplie sua presença nesse campo, como o aumento da 
assistência virtual,  oferta de experiências digitais imersivas,  
estratatégias de comunicação e engajamento com o seu 
público;

A preferência deve se orientar a empresas que se 
preocupam com o bem-estar mental de seus clientes.

Fonte: SKYFT, 2020.

desde o dia 17/04 Foz do Iguaçu 
disponibiliza quartos de hotéis 
para quarentena da COVID-19, a 
Fundação Municipal de Saúde abriu 
o credenciamento para contratação 
de até 1.500 leitos na rede hoteleira;

desde o dia 18/03 Londrina adota 
desinfecção imediata de ônibus ao 
fim de cada trajeto;

desde o dia 17/03 Curitiba oferta 
consultas médicas gratuitas para o 
Covid-19 por telemedicina;

dia 05/05 a ABRASEL e o SEBRAE publicam o 
Manual de Conduta Segura para Bares e 
Restaurantes na Prevenção da Covid-19, 
contendo orientações de segurança sanitária 
para o enfretamento ao novo coronavírus.

dia 08/05 a Prefeitura Municipal de Foz do 
Iguaçu, por meio de um decreto, apresenta 
protocolos de segurança sanitária para a 
retomada das atividades turísticas local 
considerando o enfrentamento à contingência.

dia 28/04 a Lei Estadual 20.189/20 torna 
obrigatório o uso de máscara em ambientes 
coletivos em todo o Paraná. 
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de �exibilizar o isolamento social:
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Algumas dicas

Alguns destinos
“ensaiam” a retomada
Alguns países começam a testar uma retomada: Espanha, Itália, Alemanha, 
Austria, Dinamarca, Coreia do Sul e algumas partes da China (inclusive a 
cidade de Wuhan) já implementam ou discutem medidas cautelosas de 
�exibilização, após um longo período de cuidados e quarentena. Um 
movimento que pode representar um alento para a saída do isolamento social 
e a retomada da economia.
Alguns países e empresas (Portugal e Espanha, por exemplo) já desenvolvem 
protocolos e selos Clean & Safe (limpo e seguro), com objetivo de oferecer aos 
viajantes maior segurança sanitária.

O momento é de grande incerteza e, 
independente de projeções, um conjunto de 
cenários são possíveis e devem ser explorados 
pelos destinos, empresas e outros atores 
públicos e privados;

Procure identificar como sua empresa pode auxiliar 
e apoiar a comunidade na qual está inserida, 
sobretudo aos mais vulneráveis e profissionais que 
estão na linha de frente ao combate a COVID-19.

Transmissão do vírus controlada;

Sistemas de saúde com capacidade de detectar, 
testar, isolar e tratar todas as pessoas com 
coronavírus e os seus contatos mais próximos;

Controle de surtos em locais especiais, como 
instalações hospitalares;

Medidas preventivas de controle em ambientes de 
trabalho, escolas e outros lugares onde as pessoas 
precisam ir;

Manejo adequado de possíveis novos casos 
importados;

Comunidade informada e engajada com as medidas 
de higiene e as novas normas.

Fonte: WHO, 2002.

Tenha em mente que processo de retomada, de 
acordo com a UNWTO, será lento, devendo 
levar em torno de 5 anos para recuperar as 
perdas de 2020;

Preste atenção aos sinais do seu público 
consumidor, os impactos serão variáveis, 
portanto é importante identificar as 
especificidades de cada setor;

Pense como você e o seu negócio reagirão ao 
mundo pós-crise, que novos valores deverão 
incorporar, além das adequações tecnológicas, 
processos e relacionamentos com seus 
clientes, sociedade e mercado em que atua;

Neste momento de isolamento social e trabalho 
remoto invista em criar uma rotina de trabalho, 
incentivar as pausas, não marcar reuniões on-line 
na hora do almoço e pós horário comercial;

Elabore e envie boletins semanais para os 
colaboradores, com dicas de entretenimento, 
webinars, orientações de relaxamento e incentivo 
aos exercícios físicos;

Realização 


