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PROGRAMAÇÃO GERAL 

23 de novembro 
(segunda-feira) 

13:30 – 14:00 

Sessão de Abertura: youtu.be/I21IG3F0tRU 
Profª. Drª. Brasilina Passarelli, Vice-Diretora da Escola de Comunicações e Artes – ECA/USP 
Profª. Drª. Clotilde Perez, Chefe do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo – CRP/ECA/USP 
Prof. Dr. Paulo Feitosa, Comitê Científico do Seminário Turismo & Inovação – CRP/ECA/USP 

14:00 – 15:30 Grupos de Trabalho (1) 

16:00 – 17:30 Grupos de Trabalho (2) 

24 de novembro 
(terça-feira) 

10:30 – 12:00  

Mesa-redonda: youtu.be/j3Bb_3FaY2Q 
“Os impactos da Covid-19 e a recuperação do turismo a partir de experiências latino-americanas” 
Coordenação: Profª. Drª. Clarissa Gagliardi, CRP/ECA/USP 
Apresentadores: 

Profª. Drª. Marcia Iberico Diaz, Universidad Nacional de Trujillo, Perú 
Prof. Dr. Pablo Szmulewicz, Universidade Austral do Chile 
Prof. Dr. Luis Leonardo Guaravito Gonzalez, Universidad Externado de Colômbia 

14:00 – 15:30 

Sessão de Apresentação (1): youtu.be/75XfN6yVLzg 
Coordenação: Prof. Dr. Benny Krammer, CRP/ECA/USP 
Apresentadores: 

Anastasiya Golets, UNB 
Thalía Mayara Amorim da Paixão, UFPE 
Valério Rodrigues de Souza Neto, UFF 
Moisés Diniz Vassallo, UNIFEI 

16:00 – 17:30 

Sessão de Apresentação (2): youtu.be/nqa7IjO8dD0 
Coordenação: Profª. Drª. Debora Braga, CRP/ECA/USP  
Apresentadores: 

Miguel Calderaro Giacomini, Secretaria de Turismo da Prefeitura de São Paulo 
Graziele Vilela, Sebrae Nacional 
Paola Bastos Lohmann, UNIGRANRIO 
Sinthya Pinheiro Costa, IFPB 

18:00 – 19:00 
Lançamento do e-book: youtu.be/SVGpJnckuUk 
“Lazer em tempo de isolamento social: desafios e ressignificados” 
Coordenação: Profª. Drª. Debora Braga, CRP/ECA/USP 
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PROGRAMAÇÃO DETALHADA 
23 de novembro (segunda-feira) 

Grupo de Trabalho (GT) Horário Título Autor(es) 

01.1 Intenções, percepções e 
comportamento no turismo em 
tempos de pandemia 
Coord. Verônica Mayer (UFF) 
https://youtu.be/5pvOO9DV2nc 

14:00 - 
15:30 

Do tempo pré-pandemia para o novo normal: reflexões sobre a 
fidelização de turistas internacionais nas estratégias de 
retomada do setor 

Vinicius Biscaro, Paulo Henrique Assis Feitosa, Marina 
Monteiro da Silva 

O comportamento do turista de Santa Catarina no contexto da 
pandemia da COVID-19 

Luana Emmendoerfer 

Novo normal, pandemia da Covid-19 e percepção de lotação: 
há algo de novo no comportamento dos turistas? 

Ana Carolina Padua Machado, Heros Augusto 
Santos Lobo, Juliana Medaglia - Silveira, André Riani 
Costa Perinotto, Carlos Eduardo Silveira, Juliana 
Justus 

O dilema COVID-19 na Floresta Atlântica Carioca. Entre 
isolamento e convivência social: novas regras e suas 
transgressões. 

Ana Lúcia Moncorvo de Mattos, Helena Catão H. 
Ferreira 

03.1. Olhares sobre os impactos da 
pandemia em destinos turísticos 
Coord. Luciana Sagi (FFLCH/USP) 
https://youtu.be/motbueE4Djo 

14:00 - 
15:30 

Marketing digital em tempos de pandemia: estratégia para a 
competitividade dos destinos turísticos 

Isabel Jurema Grimm, Liliane Cristine Schlemer 
Alcântara 

Covid-19 e turismo: um modelo da velocidade de espraiamento 
do vírus no estado de São Paulo 

Gleice Regina Guerra, Ricardo Oliveira Ragni de 
Castro Leite, Fábio dos Santos Barbosa, Glauber 
Eduardo de Oliveira Santos 

Reflexões sobre a saturação da atividade turística em Barcelona 
e as possibilidades de retomada do turismo pós-pandemia 

Dayanna Fernández Flórez, J. Laize S. OLIVEIRA, 
Julia Moreira De Deus, Thiago Allis 

04.1 Possibilidades para o turismo 
rural no contexto da Covid-19 
Coord. Karina Solha (ECA/USP) 
https://youtu.be/8X4OQ5uXwQ8 

14:00 - 
15:30 

TURISMO PÓS-PANDEMIA: A RURALIDADE COMO ALTERNATIVA 
E OPORTUNIDADE 

Beatriz Carvalho Tavares, Annah Bárbara Pinheiro 
dos Santos, 

"MORRO DE AMORES”: AÇÕES E REAÇÕES DO ROTEIRO 
TURÍSTICO DE MORRO REDONDO/RS FRENTE À PANDEMIA DE 
COVID-19 

Aline Maiara Becker, Alexandre Caldeirão Carvalho, 
Patrícia Schneider Severo, 

Turismo Rural Consciente: 
Soluções e Novas Formas de Relacionamento 

Andreia Roque, Odaléia Telles Marcondes Machado 
Queiroz, Alessandra Freire dos Reis 

Eventos culturais no Rio Grande do Sul no contexto da Covid-19: 
o caso das Cirandas de Prendas e Entreveros de Peões 

Gabriel de Avila Duarte Webber, Alexandre 
Caldeirão Carvalho, Patrícia Schneider Severo 

Vinho e paisagem na perspectiva da sustentabilidade no turismo 
de Flores da Cunha (RS) pós-pandemia da Covid-19 

Marlei Salete Mecca, Suzana Maria De Conto, 
Thelma Luciana Bebber, Fabrício Fontana Michelon 

05.1. Ensino e pesquisa em tempos 
de ensino remoto e emergencial no 
Turismo 
Coord. Debora Braga (ECA/USP)  
https://youtu.be/8sEmbbNlbnQ 

14:00 - 
15:30 

ENSINO REMOTO EM TEMPOS DE PANDEMIA: Uma análise dos 
impactos e desafios na formação do profissional de turismo 

Catiane Lima, Leilianne Michelle Trindade da Silva 
Barreto 

EDUCAÇÃO TURÍSTICA: REFLEXÕES ACERCA DE INOVAÇÕES 
NO ESTUDO DO MEIO OCASIONADAS PELA PANDEMIA 
COVID-19 

Ari da Silva Fonseca Filho, Marcele Porto, Natalia 
Spitz Gaspary 

Pandemia e a vivência da hospitalidade no cotidiano dos alunos 
dos Cursos hospedagem PROEJA e Eventos Subsequente -IFMA-
CCH 

Thalisse Ramos de Sousa, Cristiane Gomes Mesquita, 
Mirella Nascimento 
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Grupo de Trabalho (GT) Horário Título Autor(es) 

06.1. O que podemos aprender com a 
pandemia no setor de eventos? 
Coord. Edegar Tomazzoni 
(EACH/USP) 
https://youtu.be/38tlENcJRtg 

14:00 - 
15:30 

O SETOR DE EVENTOS E A PANDEMIA DO COVID-19: 
PERSPECTIVAS E DESAFIOS 

Joana da Silva Castro Santos 

Os impactos do setor de eventos causados pela pandemia 
(Covid-19) 

Mariana Lívia Rilley Silva Cavalcanti, Josemery 
Araujo Alves 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PÓS COVID-19: UM ESTUDO DE 
CASO EM UMA EMPRESA DE TECNOLOGIA PARA EVENTOS 
TÉCNICO-CIENTÍFICOS 

Germana Joyce Carvalho Queiroz, Haline Cordeiro 
Rodrigues 

07.1. Respostas governamentais e 
políticas públicas em reação à crise 
no turismo 
Coord. Clarissa Gagliardi (ECA/USP) 
https://youtu.be/SNARY5yINJ8 

14:00 - 
15:30 

Turismo em áreas protegidas e os impactos da Covid-19 Sidnei Raimundo 
Atividades dos Conselhos Municipais de Turismo do Circuito das 
Frutas em tempos de pandemia 

Valeria Andrade de Thomaz, Debora Braga 

TURISMO, ARTESANATO E CONSUMO: MEDIDAS PARA A 
SOBREVIVÊNCIA DOS ARTESÃOS E A MANUTENÇÃO DA 
CULTURA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Ewerton Felipe dos Santos, Isabela Morais 

08.1 Meios de hospedagem e o papel 
dos protocolos na retomada das 
atividades 
Coord. Ana Paula Spolon (UFF) 
https://youtu.be/5iblUQWxbJo 

14:00 - 
15:30 

Adesão dos meios de hospedagens ao Selo Turismo Responsável 
e seus protocolos: um estudo logitudinal 

Thyago Velozo de Albuquerque 

APLICABILIDADE DOS PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO DA 
COVID-19 PARA OS PEQUENOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 

Stella Magaly de Andrade Sousa, Esther Rodrigues 
Alves Finotti 

PROTOCOLOS SANITÁRIOS DA COVID-19: SOLUÇÕES 
PRÁTICAS PARA A OPERAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DA 
GOVERNANÇA HOTELEIRA 

Marcia da Silva, Carla Vieira Lopes, Giovanna 
Bonelli Oliveira 

OS IMPACTOS DA COVID-19 E A RECUPERAÇÃO DO SETOR DE 
TURISMO 

Vinicius Antonio Silva, Eliane Pereira Rodrigues 
Poveda 

10.1 Impactos na demanda turística e 
os desafios da retomada 
Coord. Glauber Santos (EACH/USP) 
https://youtu.be/tP88iToRmZs 

14:00 - 
15:30 

Impactos da Covid-19 e a recuperação dos negócios no turismo 
José Roberto de Aquino, Alexandre Laurindo 
Fernandes, Celso Luiz Privatti Júnior, Carlos Alberto 
Alves 

O IMPACTO DO COVID-19 NA DEMANDA DO TURISMO DE 
NEGÓCIOS INTERNACIONAL: EVIDÊNCIA DE SÃO PAULO 

Amanda Barbara de Arruda Silva, Paulo Henrique 
Assis Feitosa 

OBSERVATÓRIOS DE TURISMO E COVID-19: UM 
COMPARATIVO ENTRE AS PESQUISAS DE SONDAGEM 
EMPRESARIAL DOS ESTADOS DO MATO GROSSO DO SUL E 
DO PARANÁ, BRASIL 

Ana Carolina Kuss, Júlia Lueneberger Kauling da 
Silva, Nayla Gabriela Ambrosio, Stella Antoniazzi 
Gardolinski 

TURISMO E PANDEMIA NO CENTRO-OESTE DO BRASIL: UMA 
ANÁLISE INICIAL DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-
19 

Aylana Laíssa Medeiros Borges, Lívia Cristina Barros 
da Silva Wiesinieski, Kerlei Eniele Sonaglio, Rodrigo 
Cardoso da Silva, Gabriela Zamignan de Andrade 
Mello 

11.1. Lazer e tempo livre durante o 
distanciamento social 
Coord. Guilherme Malta (UFJF) 
https://youtu.be/YBd0nC3UgdM  

14:00 - 
15:30 

Um Recreio pandêmico: análises sobre lazer e COVID 19 na 
Zona Oeste carioca 

Dan Gabriel D'Onofre 

ANÁLISE DA PROMOÇÃO DE LAZER VIRTUAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA: PARQUE CERET. 

Ricardo Ricci Uvinha, Leandro Ribeiro da Silva, 
Roberto Do Valle Mossa, Guilherme Fernando 
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Grupo de Trabalho (GT) Horário Título Autor(es) 
Valerio Canuto, Júlia Machado Pereira, Maria 
Eduarda Sousa Silva 

SESC ITAQUERA: ANÁLISE DA PROMOÇÃO DE LAZER VIRTUAL 
PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 

Ricardo Ricci Uvinha, Leandro Ribeiro da Silva, 
Roberto Do Valle Mossa, Isabela Bispo dos Santos 
Maiero, Isabella Fernandes da Silva, Rafaela 
Marcele Soares da Silva 

12.1. Repercussões da Covid-19 
sobre empreendimentos e guias de 
turismo 
Coord. Aline Delmanto (Sebrae) 
https://youtu.be/ALWYcsFws6E  

14:00 - 
15:30 

Cachoeira da Toca: oportunidade de se reinventar durante a 
pandemia do covid-19 

Bárbara Marie Van Sebroeck Martins, Vitória Marie 
Van Sebroeck Martins 

"Juntar a pandemia com a vontade de beber" Os efeitos pós-
Covid-19 nas cervejarias artesanais brasileiras 

Robert Falck 

TURISMO E COMIDAS TRADICIONAIS SOB O COVID-19: BAR 
CALDINHO DA CAPELA, ALAGOAS/BR. 

José Almeida Santos, Susana Gastal 

Restaurante Maní Manioca em tempos de pandemia: um estudo 
de caso sobre as ações estratégicas para enfrentar o COVID-19 

Cecília Santos Nogueira, Ana Karolina Paixão de 
Freitas, Bruna Manrique Aldquere, Guilherme 
Marques dos Santos, Maria Eduarda Gomes 
Navarro, Felipe Mujica 

02.2 Reflexões sobre a atividade 
turística no pós-pandemia 
Coord. Gleice Guerra (EACH/USP) 
https://youtu.be/YHMojis7Po8 

16:00 - 
17:30 

REPENSANDO O ACOLHIMENTO NO MUNDO PÓS-PANDEMIA 
– Um debate sobre Turismo e Saúde Mental 

Rouseane Paula Queiroz 

O “novo normal”: mudanças transitórias ou definitivas para uma 
prática responsável do turismo pós-pandemia Covid-19 

Renata Castro Cardias 

QUARANTINE TOURISM: A NEW FORM OF TOURISM? 
Pedro Scrivano, Ivaneli Schreinert dos Santos, 
Amanda Alves Borges , Thiago Allis, Glauber 
Eduardo de Oliveira Santos  

03.2. Olhares sobre os impactos da 
pandemia em destinos turísticos 
Coord. Debora Braga (ECA/USP) 
https://youtu.be/e8maLBXACiY  

 
16:00 - 
17:30 

DESAFIOS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN CUBA. EL 
NUEVO ESCENARIO POST COVID-19. 

Julián Leoncio Rodríguez Rodríguez, Eros SalinasEros 
Salinas Chávez 

Turismo, intercâmbio e pandemia na África do Sul: relato de uma 
experiência de 300 dias 

Helen Rose dos Santos 

O Impacto da pandemia da COVID-19 no turismo em 3 cidades 
criativas do MERCOSUL 

João Lima, Ludmila Souza, Isabela Morais 

05.2. Ensino e pesquisa em tempos 
de ensino remoto e emergencial no 
Turismo 
Coord. Cynthia Correa (EACH/USP) 
https://youtu.be/rhEjhGDD2TU 

16:00 - 
17:30 

TURISMO COMO OBJETO DE ANÁLISE E DISCUSSÃO EM 
PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS EM TEMPOS DE COVID-19 

Francisco Henrique Bezerril de Lima, Weslley Carlos 
da Silva, Mauro Lemuel de Oliveira Alexandre 

A pandemia da Covid-19 e o Turismo: reflexões para o 
estabelecimento de uma agenda para a área 

Suzana Maria De Conto, Raquel Finkler, Vera Lúcia 
Steiner, Sara Massotti Bonin 

TURISMO E COVID-19: DE RELAÇÕES SOCIOHISTÓRICAS ÀS 
POSSIBILIDADES DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO SETOR DO 
TURISMO 

Maicon Moreira Goulart, Marcela Ferreira Marinho 

06.2. O que podemos aprender com a 
pandemia no setor de eventos? 

16:00 - 
17:30 

Perspectivas da Economia da Cultura e do Turismo em Recife 
(Pernambuco) em meio a Pandemia do Covid-19 

Lorena Raia, Isabela Morais  
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Grupo de Trabalho (GT) Horário Título Autor(es) 
Coord. Thiago Allis (EACH/USP) 
https://youtu.be/Quajtth4YNk 

TURISMO CRIATIVO COMO POTENCIALIZADOR DO TURISMO 
NO PÓS-PANDEMIA: UM OLHAR SOBRE O BLOCO DA OVELHA, 
CAXIAS DO SUL - RS. 

Vanessa Kukul, Susana Gastal 

Impactos da Covid-19 na produção carnavalesca e suas 
consequências para o turismo na cidade do Rio de Janeiro 

Valeria Lima Guimarães, Pedro Ribeiro Rocha Filho, 
Bruno Duarte, Eduardo da Costa 

CANCELAMENTO DA PARADA DO ORGULHO LGBTQIA+ 2020: 
COMO A COVID-19 IMPACTOU O TURISMO NA CIDADE DE 
SÃO PAULO? 

Carlos Eduardo Rodrigues de Paiva, Bruna Aldquere, 
Bruna Farias, Carolina Abe, Caroline Tomizuka, 
Cecília Nogueira, Cleusa Passos, Felipe Mujica 

07.2. Respostas governamentais e 
políticas públicas em reação à crise 
no turismo 
Coord. Edegar Tomazzoni 
(EACH/USP) 
https://youtu.be/jzWi5ZUHVtA 

16:00 - 
17:30 

Gestão de crises de destinos turísticos sob a perspectiva de 
organismos internacionais e de apoio multilaterais: 
reverberações no Brasil 

Karina Toledo Solha, Luciana Carla Sagi 

AS AÇÕES DO BID PARA O SETOR DE TURISMO NO CONTEXTO 
DA PANDEMIA DA COVID-19 NA AMÉRICA LATINA E CARIBE: O 
CASO BRASILEIRO 

Roberson da Rocha Buscioli 

Reflexos da Covid-19 na legislação trabalhista e a atividade 
turística 

Fernanda Brambilla 

09.2 Os desafios da hospitalidade 
em um mundo vulnerável: inovações, 
ações e análises 
Coord.  Ana Paula Spolon (UFF) 
https://youtu.be/ZUmSoUgJc88 

 
 
 
 
 
 
 
16:00 - 
17:30 

 
Impacto da COVID-19 na Hospitalidade dos Destinos Turísticos 
Inteligentes 

 
Alex Mauricio Mazo, Paulo Sergio Gonçalves De 
Oliveira, Elizabeth Kyoko Wada 

A INOVAÇÃO COMO ALTERNATIVA PARA OS MEIOS DE 
HOSPEDAGEM ENFRENTAREM OS DESAFIOS PROVOCADOS 
PELA COVID-19 

Raphael Leandro Fernandes Moreira, Daniel Paulino 
Teixeira Lopes, Daniela Maria Rocco Carneiro 

Impactos da Covid-19 na Governança e Operação Hoteleira 
Elidomar Alcoforado, Raphael dos Santos D'Emery, 
Marcos Tavares de Melo Junior, Darlene Caroline 
Alves dos Santos, Jailson Moraes 

Clima Organizacional em tempos de pandemia: promoção de 
ambiente de trabalho amigável, por ações ligadas a lazer e 
eventos. 

Flávia Quitério de Carvalho, Nathália Alves Pereira, 
Samantha Karoline de Carvalho Parma, Felipe 
Mujica, Ivan Bolis  

ANÁLISE DA CAPACIDADE ABSORTIVA NA INDÚSTRIA 
HOTELEIRA: ESTUDO DE PRÁTICAS DE ABSORÇÃO DE 
CONHECIMENTOS. 

Anderson Antônio de Lima, Benny Kramer Costa, 
Claudia Maria da Silva Bezerra, Eloisa Elena Ramos 
Dias Shinohara  

11.2. Lazer e tempo livre durante o 
distanciamento social 
Coord. Guilherme Malta (UFJF) 
https://youtu.be/YDfYxad-mPA 

16:00 - 
17:30 

SESC BELENZINHO: LAZER VIRTUAL PARA CRIANÇAS AUTISTAS 

Ricardo Ricci Uvinha, Leandro Ribeiro da Silva, 
Roberto Do Valle Mossa, João Henrique Araújo, 
Melissa Villela Matias da Silva, Yago Soares Araujo 
Xavier 

Telepresença e percepção: limitações e potencialidades do 
turismo virtual em dispositivos de realidade virtual 

Thalyson Barboza Mourão 

Lazer e Games no isolamento: “The Witcher” e a contemplação 
virtual da paisagem e cultura polonesa 

Alessandra Buriol Farinha, Rafael Bertinetti Alves 
Gonçalves 
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Grupo de Trabalho (GT) Horário Título Autor(es) 

12.2. Repercussões da Covid-19 
sobre empreendimentos e guias de 
turismo 
Coord. Odaléia Queiroz (ESALQ/USP) 
https://youtu.be/2AeVSAUnT3A 

16:00 - 
17:30 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 EM 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 

Hernanda Tonini, Tissiane Schmidt Dolci, Joice 
Lavandoski, Raquel Fronza Scotton 

GUIAS DE TURISMO NA PANDEMIA: UM ESTUDO 
ETNOGRÁFICO ONLINE COM MULHERES EMPREENDEDORAS 

Marcele Porto, Natalia Spitz Gaspary, Bruno Sancho 
Brandão, Helena Catão Henriques Ferreira  

O guia de turismo como trabalhador informal na pós-pandemia: 
o turismo cultural abordado pelo walking tour na cidade 
maravilhosa. 

Danilo Fontes 

A SUSTENTABILIDADE DO AGROTURISMO EM TEMPOS DE 
PANDEMIA COVID-19: ESTUDO DE CASO DE DOIS 
EMPREENDIMENTOS EM JAGUARÃO/RS 

Vildeir Andreza Lopes de Abreu, Vital Gabriel 
Fernandes de Abreu, Patrícia Schneider Severo, 
Juliana Rose Jasper  

 
13.2 Desafios para a sobrevivência 
de micro e pequenas empresas no 
turismo 
Coord. Suelene Mascarini (UNICAMP) 
https://youtu.be/2AAFW6_pLfw  

 
 
 
 
16:00 - 
17:30 

 
 
O uso de ferramentas digitais nas MPEs do setor turístico durante 
a crise do COVID 19 

 
 
 
Beatriz Barreto de Aquino 

Turismo e a COVID-19 no Brasil: um estudo sobre a 
sobrevivência das micro e pequenas empresas do setor 

Angélica Pereira, Paulo Henrique Assis Feitosa 

RESILIÊNCIA DOS PEQUENOS E MÉDIOS NEGÓCIOS NO 
TURISMO: UMA ABORDAGEM DOS EFEITOS DE GÊNERO 

Bianca Daniotti Miranda, Giovanna Mendes Sandes 

MEIOS DIGITAIS, TECNOLOGIA E A RECUPERAÇÃO DAS MPES 
DO SETOR TURÍSTICO 

Lorenza Barbosa de Souza 

14.2 Desdobramentos da pandemia 
nas dinâmicas urbanas e transporte 
Coord. Ana Carolina Pádua 
(ECA/USP) 
https://youtu.be/efRaGB1Za5k 

16:00 - 
17:30 

Cidades e destinos turísticos ativos Fátima Priscila Morela Edra, Marcelo Barros de 
Vasconcellos 

O impacto da pandemia da COVID-19 em destinos turísticos 
urbanos: percepções sobre o caso de Miami, EUA. 

Ana Júlia Scortegagna Socal, Mônica Elisa Dias Pons 

Segurança sanitária em tempos de pandemia: a adequação do 
Floripa Airport (FLN) e a opinião dos passageiros sobre as 
medidas adotadas 

Neuza Wagner, Felipe Mujica, Vinícius Rocha Bíscaro 
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COVID-19 pandemic and tourism: The impact of health risk perception 
and intolerance of uncertainty on travel intentions 

Anastasiya Golets, Jéssica Farias, Ronaldo Pilati, Helena 
Costa 

Percepção de Risco no Consumo de Alimentos Entregues em Domicílio 
(Delivery) durante a Pandemia do Covid-19 

Maria de Lourdes de Azevedo Barbosa, Viviane Santos 
Salazar, Marconi Freitas da Costa, Simone de Lira Almeida, 
Thalía Mayara Amorim da Paixão 

Nudges como estratégias de recuperação dos efeitos da pandemia da 
COVID-19: Contribuições a partir da literatura sobre economia 
comportamental no turismo 

Valério Rodrigues de Souza Neto, Osiris Ricardo Bezerra 
Marques, Verônica Feder Mayer, Letícia Cynara Santos Silva 

Impactos Econômicos da COVID-19 sobre a Cadeia de Valor do Setor 
de Turismo no Estado de São Paulo e suas Regiões 

Eduardo Amaral Haddad, Wilson Abrahão Rabahy, 
Fernando Salgueiro Perobelli, Inácio Fernandes de Araújo 
Júnior, Moisés Diniz Vassallo 

Sessão de  
Apresentação (2) 
youtu.be/nqa7IjO8dD0 

16:00 - 
17:30 

Impactos da pandemia de Covid-19 no turismo da cidade de São 
Paulo 

Miguel Calderaro Giacomini 

Os Impactos do Coronavírus nos Pequenos Negócios de Turismo: uma 
análise a partir dos dados do Sebrae Ana Clévia Guerreiro, Graziele Vilela 

Os efeitos da Covid-19 no turismo da cidade do Rio de Janeiro: 
oportunidades e desafios 

Deborah Moraes Zouain, Paola Bastos Lohmann, Kaarina 
Barbosa Virkki, Gabriela De Laurentis Cardoso, Flora 
Thamiris Rodrigues Bittencourt 

Os desafios dos Guias de Turismo brasileiros diante das adversidades 
originadas pela COVID-19 

Sinthya Pinheiro Costa, Kerlei Eniele Sonaglio, Lívia Cristina 
Barros da Silva Wiesinieski 
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Grupo de Trabalho: 01.1 Intenções, percepções e comportamento no turismo em tempos de pandemia 

Do tempo pré-pandemia para o novo normal: reflexões sobre a fidelização de 
turistas internacionais nas estratégias de retomada do setor 

 
Vinicius Biscaro 
EACH-USP 

Paulo Henrique Assis Feitosa 
ECA/USP 
 

Marina Monteiro da Silva 
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RESUMO 
O presente trabalho apresenta uma pesquisa com abordagem indutiva e interpretativa sobre 
impactos das COVID-19 com relação a fidelização de turistas internacionais no Brasil. O turismo foi 
uma das principais atividades atingidas no contexto de pandemia e neste sentido é oportuno para os 
gestores, poder público e sociedade civil debater estratégias de retomada consciente da atividade 
turística no país. Os resultados obtidos neste estudo foram produzidos a partir da interpretação do 
resultado de outro estudo, que identificou os determinantes da fidelização de turistas internacionais 
no Brasil, produzido com abordagem quantitativa com uso de modelagem estatística. A partir da 
interpretação dos coeficientes matemáticos, este trabalho propõe questionamentos e pontos de 
atenção a serem considerados na retomada do setor pós-covid.
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O comportamento do turista de Santa Catarina no contexto da pandemia da 
COVID-19 

 
Luana Emmendoerfer 
SANTUR/SC 

 

  
  
  

 
RESUMO 
Em todo o mundo, o setor do turismo passa por incertezas e transformações geradas pela pandemia 
da Covid-19. O momento impôs à atividade turística a necessidade de uma reanálise do mercado, 
que voltará a atuar de forma gradativa com a adoção de medidas de segurança sanitária e 
protocolos elaborados para cada segmento do setor. Diante desse contexto, com objetivo de entender 
o comportamento do turista que tem intenção de viajar por/para Santa Catarina. Este trabalho se 
baseou numa pesquisa de sondagem para conhecer a realidade de como as pessoas estão pensando 
e planejando as próximas viagens no pós-pandemia. A pesquisa foi realizada de maneira ampla 
através de um questionário on-line, disponível entre 24 de agosto e 07 de setembro de 2020. Ao 
todo participaram 1.460 respondentes, abrangendo 20 estados brasileiros e o Distrito Federal, além 
de nove países. O estudo foi estruturado entre os que têm Santa Catarina como destino turístico para 
sua viagem; os que pretendem viajar para outros destinos (estado ou país); e aqueles que no momento 
não têm intenção de viajar. Para cada um desses panoramas são apresentados dados 
complementares sobre o perfil dos respondentes, possibilitando uma leitura mais abrangente do 
cenário. Como principais resultados, o perfil dos entrevistados para os turistas com destino em Santa 
Catarina são pessoas casadas, entre 30 a 39 anos, que estão acompanhados de seus cônjuges ou 
filhos e irão se deslocar até o final do ano, a lazer/turismo pelo território catarinense. Tem interesse 
no segmentos de sol e praia, planeja sua viagem utilizando ferramentas online e pelas redes sociais, 
virá de carro e utilizará como hospedagem hotel/pousada, com permanência de 2 a 3 dias para um 
turismo regional. Considera Santa Catarina destino seguro e mantém a escolha dele mesmo diante do 
contexto da pandemia, tendo como preocupações o risco de contaminação pela Covid-19 e 
possibilidade de adiamentos.
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Novo normal, pandemia da Covid-19 e percepção de lotação: há algo de novo no 
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Juliana Justus 
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RESUMO 
As discussões sobre aglomeração excessiva são recorrentes nas análises do turismo, emergindo em 
extremos como a capacidade de carga social em atrativos ou mesmo no overtourism em destinos. As 
transformações sociais em escala global em decorrência da pandemia da Covid-19 – com 
acontecimentos sem precedentes para a humanidade – suscitam reflexões sobre os possíveis efeitos 
para o turismo. Das muitas possibilidades de modificação nos padrões da oferta e demanda turística, 
apresentamos um ponto de vista sobre aspectos incidentes nas noções de tolerância a aglomerações, 
percepção de isolamento social e concepção de multidão. O objetivo da reflexão realizada foi 
contribuir para a sistematização de entendimentos sobre possíveis impactos da pandemia no 
comportamento de turistas e em suas percepções de lotação. O fechamento deste artigo se deu em 
meio à pandemia ainda em curso, enfrentando o advento de comportamentos das pessoas em viagens 
e atividades de lazer que pareciam desafiar a lógica da necessidade de distanciamento social, 
contrapondo a noção de percepção de lotação. As conclusões preliminares levantam questionamentos 
sobre a necessidade das pessoas em viajar, praticar atividades de lazer e se aglomerarem, mesmo 
em situações adversas e com elevado risco de vida, tal como imposto pela Covid-19.
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O dilema COVID-19 na Floresta Atlântica Carioca. Entre isolamento e convivência 
social: novas regras e suas transgressões. 
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RESUMO 
A pandemia COVID-19 tornou mais visível a distância entre os grupos sociais. Deixou clara a noção 
de que estamos todos conectados e a amplitude dos riscos causados pelo desequilíbrio ambiental, 
mas, também, que esses efeitos não são vividos da mesma forma e nem com a mesma intensidade. 
Impôs à sociedade restrições de movimentação e convivência. Diante do isolamento físico, os passeios 
em áreas naturais foram valorizados, fruto de um entendimento sobre benefícios advindos do contato 
com a natureza para a saúde física e mental das pessoas. Este artigo trata do contexto do Parque 
Nacional da Tijuca, no panorama da Pandemia COVID-19, observando aspectos que dizem respeito 
à visitação e atuação de voluntários e buscando reconhecer mudanças na frequência, nas novas regras 
impostas pela situação de pandemia e suas transgressões. O objetivo do trabalho é compreender os 
modos como atores sociais estudados respondem às restrições impostas pela pandemia COVID-19 e 
se apropriam dos atrativos e serviços ofertados pelo Parque no período. Para cumprir estes propósitos 
este estudo privilegiou o método qualitativo de base etnográfica, fazendo uso de entrevistas em 
profundidade, da observação participante, a análise documental e técnicas da etnografia online, 
como entrevistas em modo remoto, análise de sites e redes sociais, entre outros. A pesquisa faz parte 
da elaboração de dissertação de Mestrado, em curso.  Seus resultados poderão contribuir para o 
aprimoramento e a melhoria dos serviços prestados pelo referido Parque Nacional.
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Marketing digital em tempos de pandemia: estratégia para a competitividade dos 
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RESUMO 
A deflagração da pandemia pelo Novo Coronavírus (COVID 19) afetou drasticamente o setor de 
turismo. Pontos turísticos foram fechados, voos suspensos, eventos cancelados, fronteiras interditadas, 
hotéis, pousadas, bares e restaurantes obrigados a interromper o atendimento. A necessidade de 
isolamento social interrompeu o deslocamento de pessoas. Tal condição requer  do setor atenção e 
sensibilização com os protocolos de segurança, estando atento ao marketing de relacionamento para 
alcançar a satisfação das necessidades do turista em tempos de retomada das atividades em meio a 
pandemia. Para isso, é preciso conhecer gostos, atitudes e preferências do consumidor, podendo desta 
forma, prever com confiabilidade padrões de consumo, harmonizando o que o destino tem a oferecer 
com a expectativa do turista. Diante disso este ensaio visa analisar as implicações da pandemia nos 
destinos turísticos e como o marketing digital, está sendo utilizado para atrair visitantes. Trata-se de 
um estudo de caso realizado em Foz do Iguaçu, de viés qualitativo e cunho descritivo. A coleta foi 
realizada em site institucionais, de empresas turísticas e órgãos ligados ao setor. Pesquisa de campo 
foi realizada nas Cataratas do Iguaçu e Parque das Aves. Buscou-se avaliar o protocolo de segurança 
e higiene adotado para receber o visitante, o comportamento do turista e o uso do marketing digital 
na divulgação, informação e atratividade. Como primeiro resultado tem-se que o retorno das 
atividades é lenta e gradativa. Observa-se  o uso do marketing digital, na recuperação da atividade, 
por meio de campanhas publicitárias, que estão contribuir para a retomada e competitividade do 
setor.
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RESUMO 
No Brasil, o primeiro caso de coronavírus ID-19 (COVID-19) foi detectado na cidade de São Paulo, 
no dia 26/2/2020, tendo se disseminado pelo estado e atingido quase a totalidade dos 645 
municípios paulistas. O objetivo deste trabalho foi estimar a influência da presença de hotéis e 
residências secundárias na velocidade de disseminação da COVID-19. Considerou-se que, em uma 
unidade da federação, há maior uniformidade da capacidade de testagem, medidas de restrição 
de contato social mais homogêneas e critérios semelhantes de enfrentamento, com taxas de isolamento 
social e definição de atividades econômicas essenciais similares entre os municípios. A variável 
dependente foi definida como o número de dias transcorridos entre o primeiro caso confirmado de 
COVID-19 na capital e a ocorrência dos 10 primeiros casos da doença em cada município. Foram 
estimados 10 modelos distintos, um para cada quantidade de casos iniciais. Nos municípios com 
número inferior de casos, considerou-se que a observação é censurada. A oferta hoteleira foi medida 
pelo número de funcionários em meios de hospedagem registrados pela RAIS (2018) e o número de 
residências secundárias foi obtido no Censo 2010 do IBGE. As variáveis de controle utilizadas foram 
população, PIB e distância de cada município para a capital paulista. Como as cinco variáveis 
explicativas apresentam distribuições fortemente assimétricas à direita, foram usadas suas formas 
logarítmicas. O modelo, portanto, foi uma regressão censurada linear-logarítmica. Os resultados 
mostraram que os dez modelos estimados são significantes como um todo (p<0,001). O efeito da 
variável população sobre a velocidade de chegada da COVID-19 se revelou positivo e significante 
ao nível de 0,1% em todos os modelos, mas não o PIB. A oferta hoteleira tampouco esteve associada 
à velocidade de chegada da COVID-19. Por outro lado, a presença de residências secundárias nos 
municípios acelerou a chegada da COVID-19: um número 100% maior delas esteve associado a uma 
chegada 3,1 dias mais rápida da doença, nos modelos que consideram os primeiros quatro casos de 
pessoas contaminadas, sugerindo que as residências secundárias tiveram efeito apenas no primeiro 
momento da doença nos municípios, deixando de ter um papel relevante quando o vírus passou a 
circular na localidade.
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RESUMO 
A cidade de Barcelona, na Espanha, tornou-se exemplo emblemático de um problema evidente no 
desenvolvimento do turismo: parte do maquinário de um sistema capitalista, a massificação de destinos 
turísticos, por um lado, sugere indicadores de sucesso (número de turistas, receitas, empregos, etc) mas, 
por outro, indica uma das facetas da insustentabilidade, projetando um mal estar nos residentes, e 
como consequência da inospitalidade, aos próprios turistas. No cenário atual, diante da estagnação 
do setor de viagens decorrente da pandemia de COVID19, pareceu importante tentar entender 
reações de vários atores no que diz respeito a um futuro pós-pandemia frente a antigos cenários. 
Considerando esta realidade sem precedentes, este artigo revisa 55 publicações, entre artigos de 
opinião, notícias e pronunciamentos oficiais, na compreensão de três questões:  como os agentes do 
turismo enxergam o excesso de turistas no destino? Após o surgimento do COVID-19 e a consequente 
estagnação da atividade turística, como esses mesmos atores passaram a enxergar a presença de 
turistas no local? E como os agentes do turismo acreditam que se dará o processo de retomada da 
atividade?. Para operacionalizar esta pesquisa, foi feita análise de similitude por meio do software 
IRAMUTEQ, com o objetivo de discutir a saturação pelo turismo antes e durante a pandemia na 
perspectiva dos diversos atores envolvidos. Como resultado geral, os discursos presentes nas análises 
enfatizam de modo reforçado a necessidade de mudança paradigmática. Contudo, questiona-se a 
momentaneidade de tal discussão que, de uma lado, enfatizada a retomada da atividade tal qual 
era antes, visando recuperar a economia do turismo, apenas cumprindo com protocolos de 
biossegurança.
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RESUMO 
As modificações na realidade resultantes do surgimento da pandemia do Covid-19 demandaram a 
necessidade de novas formas e estruturas para sustentação do fenômeno turístico, de modo a 
viabilizar a experiência de forma positiva e segura ao visitante, mas buscando sempre promover o 
protagonismo e os benefícios socioeconômicos da população local. Desta forma, o presente estudo 
tem por objetivo evidenciar oportunidades e sugerir alternativas dentro dos já difundidos destinos 
turísticos, de maneira salubre e apropriada a nova realidade imposta pela pandemia. Como método, 
definiu-se a pesquisa qualitativa exploratória, através da pesquisa bibliográfica. As alternativas 
apresentadas envolveram a restrição e quantificação pré-determinada do contingente turístico, 
flexibilização dos fluxos turísticos, além da diminuição dos processos de gentrificação e turistificação 
ocasionados pelo overtourism. Ademais, é possível compreender enquanto oportunidade também o 
aprofundamento na experiência do turismo rural, protagonizado e explorado por parte dos pequenos 
produtores rurais, através da agricultura familiar,  saberes tradicionais, produção artesanal e 
gastronomia local.
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RESUMO 
O turismo rural é uma atividade que proporciona aos turistas vivenciar e conhecer o cotidiano, a 
cultura e os costumes das pessoas do meio rural. Morro Redondo é um município brasileiro do estado 
do Rio Grande do Sul que possui aspectos culturais predominantes das colonizações alemã e 
portuguesa. Localizado no sudeste do Rio Grande do Sul, distante 289 km de Porto Alegre e possui 
cerca de 6.600 habitantes. O município, cuja renda é predominantemente advinda da agricultura, 
vem potencializando sua vocação turística através de iniciativas empreendedoras voltadas para o 
turismo, tais como o roteiro de turismo rural “Morro de Amores”, que desde 2014 visa proporcionar 
aos visitantes uma experiência rural diversificada. O objetivo deste trabalho é identificar os impactos 
da Covid-19 no roteiro de turismo rural “Morro de Amores” e as estratégias utilizadas pelos 
empreendimentos para adaptação de seus negócios. Metodologicamente utiliza-se uma abordagem 
qualitativa, de natureza aplicada, objetivos descritivos, procedimentos bibliográficos e estudo de caso 
junto aos empreendimentos que compõem o roteiro “Morro de Amores”. Entende-se que a iniciativa 
está ancorada em três pilares fundamentais: o pilar institucional formado pela Prefeitura Municipal 
de Morro Redondo/RS, pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e pela Associação de Empreendedores 
de Turismo de Morro Redondo/RS (AETMORE), a qual gerencia as atividades do roteiro; o pilar social 
que refere-se à adesão da comunidade local e pelo pilar empreendedor, composto por dezesseis 
empreendimentos. Conforme pesquisa realizada, a pandemia de Covid-19 fez com que ocorressem 
algumas mudanças no roteiro, tendo em vista que cada empreendedor teve autonomia para manter 
seu estabelecimento aberto, seguindo todos os protocolos de segurança vigentes ou pausar as suas 
atividades. Ademais, a retomada dos negócios está sendo debatida pelos membros da Associação 
de Empreendedores, os quais entendem a relevância do turismo rural para a economia do município 
de Morro Redondo, acreditam no potencial organizacional da Associação e apostam no diferencial 
de ofertar atividades ao ar livre, em pequenos grupos, mediante agendamentos, entre outras 
estratégias.
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RESUMO 
Observamos, desde o fim da década de 1960, estudos sobre sustentabilidade, sendo o turismo rural 
incluído neste universo. As pesquisas sobre turismo rural encarado em um contexto de atividades 
pluriativas no campo, propõem reflexões voltadas à prestação de serviço turístico como alternativa 
econômica para produtores. Com o intuito de estimular redes de colaboração diante das condições 
impostas pela pandemia, que chegou em 2020, foi criada a Rede de Turismo Rural Consciente. Reúne 
empreendedores, prestadores de serviço, agricultores e técnicos, recomendando a adoção de 
políticas de responsabilidade social, segurança coletiva, saúde e sustentabilidade em prol do turismo 
rural brasileiro moderno, responsável e profissional, sem perder a ruralidade. Os empreendedores 
reunidos propuseram ser signatários de todos os protocolos recomendados, demonstrando o 
reconhecimento da complexidade da crise que atingiu o setor. Bem como, adotar boas práticas e 
atitudes sustentáveis, reconhecendo que o turista da ruralidade valoriza a gestão responsável e 
propor alcançar metas propostas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da 
ONU. A Rede é composta por representantes de Regiões do Brasil, que têm desenvolvido propostas 
de organização da atividade de turismo rural, elaborando um mapeamento georreferenciado das 
iniciativas turísticas dos membros do coletivo usando a ferramenta on line gratuita Google Data 
Studio. Este estudo, que adotou como seu universo de pesquisa os resultados preliminares da criação 
da Rede de Turismo Rural Consciente, objetivou reconhecer os princípios propostos na formação do 
coletivo como estratégia de recuperação dos negócios de turismo aos impactos da Covid,  de acordo 
com as dimensões da sustentabilidade.
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RESUMO 
Em 1947 iniciou-se, em Porto Alegre- RS, um movimento que busca resgatar as origens dos usos e 
costumes do homem do campo, através do respeito aos elementos culturais oriundos do meio rural e 
que chegaram às cidades através dos processos de urbanização, a este foi dado o nome de 
Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG. Este, hoje, é uma entidade organizada 
administrativamente e presente em diversos países. O MTG possui diversas manifestações culturais 
próprias, como a Ciranda Cultural de Prendas e o Entrevero Cultural de Peões, concursos culturais 
onde se realizam provas escritas, orais, artísticas e de campo, as quais acontecem em fases locais, 
regionais e estaduais com o objetivo de selecionar jovens de ambos os sexos, alocados nas categorias 
mirim, juvenil e adulta, para que estes sejam os representantes culturais do MTG nos lugares em que 
se faça presente. Estes concursos possuem como característica marcante o envolvimento de um elevado 
número de pessoas, oriundas de diferentes localidades, em todas as suas etapas. De fato, 
observando-se apenas pelo número de concorrentes da fase estadual, chegamos ao número de 180 
jovens envolvidos. Nesta pesquisa, objetiva-se identificar o impacto do Covid-19 nos eventos 
tradicionalistas gaúchos durante o período da pandemia, especificamente, analisar o surgimento de 
uma nova forma de turismo cultural voltado para o público tradicionalista gaúcho no pós-pandemia. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, básica, com objetivos exploratórios e explicativos. Em relação 
aos procedimentos, a pesquisa é classificada como um estudo de caso participante. Os eventos 
tradicionalistas e o turismo cultural possibilitam um momento de vivência dos elementos que compõe o 
arcabouço cultural de um determinado local, isso faz com que estes eventos se caracterizem como 
fenômenos culturais e turísticos. A pandemia de Covid-19 fez que, no ano de 2020, tais eventos fossem 
realizados de maneira atípica, pois não foram concretizados de maneira competitiva, mas de modo 
rememorativo nas plataformas digitais. Sendo assim, conclui-se que o tradicionalismo gaúcho 
estabeleceu uma nova forma de se relacionar com a sua comunidade, se utilizou das mídias sociais a 
fim de manter as relações já existentes e criou novas possibilidades de relacionamento pós-pandemia.
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RESUMO 
O município gaúcho de Flores da Cunha, objeto da pesquisa, é o maior produtor de uvas e vinhos do 
Brasil. No contexto da vitivinicultura, a pesquisa procura analisar como a paisagem de vinhedos 
contribui para a sustentabilidade no turismo do município na retomada do setor durante a pandemia 
da Covid-19. Na pesquisa de caráter descritivo e qualitativo, utilizou-se de documentos, observação 
direta e survey. A paisagem da região de Flores da Cunha foi construída em diversos tempos 
históricos, carregando as marcas da cultura italiana trazida pelos imigrantes que habitaram e 
moldaram o município com seus costumes e imprimiram marcas identitárias em todo o território da 
Serra Gaúcha. Preponderantemente na paisagem de Flores da Cunha, as vinhas são cultivadas pelo 
sistema de condução em Pérgola ou Latada (sistema horizontal), conferindo ao município uma 
paisagem única. No período da pandemia ocorreu aumento do consumo de vinho nacional que 
impulsionou o interesse dos consumidores em conhecer as vinícolas e os vinhedos. Com a retomada do 
turismo evidencia-se um interesse maior dos turistas pelos vinhedos e suas paisagens, principalmente 
pela possibilidade de usufruir desses espaços ao ar livre e sem aglomerações. Esse interesse dos 
turistas por conhecer os vinhedos, as paisagens e os produtos secundários da uva, valorizam a 
produção local e potencializam a sustentabilidade da região.
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RESUMO 
O presente trabalho tem como propósito analisar os principais impactos e desafios do ensino remoto 
na formação do profissional de turismo frente ao atual cenário de pandemia. Não é de hoje que o 
mundo assiste a ascensão e o protagonismo das tecnologias na educação, contudo a crise provocada 
pelo Covid-19 forçou as instituições de ensino a criarem estratégias para superarem os desafios 
impostos pelo isolamento social em massa, lançando mão de soluções a partir dos recursos digitais e 
do ensino remoto. No contexto do ensino do turismo não tem sido diferente, por se tratar de uma 
atividade dinâmica e que lida diretamente com pessoas, é imperativo, refletir sobre o impacto deste 
panorama sobre o sistema de formação profissional. Para responder ao objetivo proposto recorreu-
se aos pressupostos teóricos sobre pandemia Covid-19, ensino remoto e formação em turismo. O 
percurso metodológico adotado é a pesquisa de caráter teórico e exploratório-descritivo, de 
abordagem qualitativa, a partir de uma análise sobre a perspectiva do ensino remoto praticado na 
graduação em turismo. Os dados analisados foram coletados a partir de fontes estatísticas, lives, 
reportagens, propostas educacionais de enfrentamento à pandemia, entre outros. Em uma análise 
preliminar dos dados é possível discorrer que, o formato remoto desencadeou diversos impactos e 
desafios como: o planejamento das aulas, adaptação de metodologia e materiais diferenciados, 
reforçou as preocupações com a inclusão dos professores e estudantes, acelerou o processo de adoção 
das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) no ensino, bem como abriu espaço para 
inovação e novas formas de mediação didática e tecnológica. Contudo, vale salientar que, ainda 
existem diversas indagações sobre a qualidade do ensino no modelo remoto, levando a uma reflexão 
sobre os caminhos que têm sido traçados, no âmbito da formação profissional dos estudantes de 
turismo, tendo em vista a função social desempenhada por esse profissional neste novo cenário.
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RESUMO 
No ano de 2020, a pandemia COVID-19 provocou grandes mudanças no modo de viver da 
sociedade. As formas de conviver, produzir, consumir e educar foram adaptadas do ambiente 
presencial para o virtual diante do desafio do distanciamento físico, impondo o desenvolvimento de 
atividades inovadoras em educação. Diante desse cenário, iniciamos no primeiro semestre deste ano, 
uma pesquisa com docentes da área que apontaram que os tours, visitas e/ou viagens virtuais são 
algumas das práticas inovadoras. Com isso, o artigo teve como temática de estudo a inovação no 
ensino de turismo e hospitalidade em tempos de pandemia, tendo em vista as limitações e dificuldades 
em se proporcionar conhecimentos teórico-práticos que geralmente são desenvolvidos por meio de 
viagens e visitas técnicas. Assim, a questão norteadora foi: de que modo o estudo do meio online pode 
ser uma forma de inovação para o ensino em tempos de pandemia? A proposta teve como objetivo 
geral estudar as possibilidades de utilização do estudo do meio online como forma inovadora para 
se trabalhar com estudantes de turismo e hospitalidade, experiência desenvolvida na disciplina 
Educação Turística, do Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense 
(Mestrado), com base em tour virtual desenvolvido para refletir sobre o turismo na cidade de São 
Pedro-SP. Para compor nosso estudo, realizamos uma pesquisa qualitativa, estruturada em duas 
etapas para coleta de dados, sendo a primeira uma sondagem inicial realizada por meio de um 
levantamento na forma de Web Survey (Google Forms). Os formulários foram disponibilizados on-
line, de 23 a 27 de julho, em que obtivemos relatos dos educadores para a atual relação ensino-
aprendizagem. Num segundo momento, direcionamos nossas análises para as percepções dos 4 
estudantes que vivenciaram o estudo do meio, adotando a técnica da entrevista estruturada. Os 
resultados obtidos com base nos depoimentos dos alunos apontaram que a atividade foi relevante e 
inovadora, porém a brevidade e o formato on-line dificultam a imersão na localidade e o contato 
mais aprofundado com os principais sujeitos de interesse no estudo, tais como os gestores do turismo, 
moradores locais e turistas.
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RESUMO 
O COVID-19 se espalhou por vários lugares do mundo e atingiu as cidades brasileiras com formas e 
intensidades diferentes. A cidade de São Luís alcançou alto índice de mortos e contaminados no início 
da quarentena, o que exigiu medidas drásticas para controle da doença, levando o Maranhão a ser 
o primeiro Estado da federação a decretar lockdown. Buscando compreender um pouco mais sobre 
esse período atípico, o trabalho objetiva analisar as relações de acolhimento vivenciadas no cotidiano 
dos alunos dos cursos de Hospedagem Proeja e Eventos Subsequente – IFMA - Campus Centro 
Histórico, durante o período da quarentena. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa exploratória, 
com metodologia quanti e qualitativa em universo de cerca de 30 alunos. A coleta de dados foi feita 
com aplicação dos questionários estruturados, em meio eletrônico, incluindo questões objetivas e 
subjetivas. Desta forma, investigou-se a vivência da hospitalidade no cotidiano dos alunos com eles 
mesmos, com os familiares mais próximos e com o grupo social no qual ele está inserido, o que permitiu, 
por fim, averiguar se houve associação entre as teorias repassadas em sala de aula, a realidade 
vivida durante o período de lockdown e o decorrer da quarentena.
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RESUMO 
A pandemia do novo coronavírus vem ocasionando impactos negativos no setor de turismo no Brasil e 
no mundo, tendo o ramo de eventos como um dos mais atingidos no âmbito do turismo. Com a 
necessidade de contenção de aglomeração de pessoas, de redução parcial ou total de seus negócios 
e atividades e a implantação de protocolos de segurança, empresários e profissionais do setor se 
depararam com desafios, incertezas e a necessidade de implementar novas práticas, em âmbito 
pessoal e profissional, para auxiliar na luta contra a propagação do novo vírus. Em relação aos 
eventos, notou-se um crescente aumento de lives, webinars e eventos online em geral, com maior 
frequência a partir de março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde declarou a 
pandemia do Covid19. Ainda assim, este novo formato não tem ocorrido com frequência suficiente, 
por conta do foco primordial na segurança, para suprir as demandas de emprego formal ou 
temporário na área. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é ressaltar os desafios do setor de 
eventos no contexto da pandemia do Covid-19 e destacar a importância de novas estratégias para 
que o setor se reinvente, se adequando cada vez mais ao “novo normal”. Diante do cenário global, 
entende-se a necessidade de uma reinvenção contínua do setor, como já tem ocorrido com os eventos 
virtuais. Esse novo modelo de atividade e de trabalho se configura como importante estratégia para 
a continuidade do setor de eventos e a preservação e cuidado com a vida humana durante e após a 
pandemia do Covid19.
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RESUMO 
A seguinte pesquisa estuda os impactos causados pela pandemia no setor de eventos para o turismo, 
tendo como objetivo Analisar os impactos do setor, a análise das alternativas encontradas para 
superar a pandemia e quais as perspectivas futuras do setor pós pandemia. Sendo feito um 
mapeamento dos eventos cancelados ou adiados, constatando assim que os eventos nacionais e 
mundiais foram em sua grande maioria remarcados para datas futuras. 
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RESUMO 
Com a crise mundial causada pela pandemia do novo Coronavírus no ano de 2020, o setor de eventos 
foi um dos mais impactados e não há perspectivas de retorno integral de suas atividades. Com isso, 
produtores e empresas organizadoras de eventos, precisaram se reinventar e se adaptar à nova 
realidade. Com o impedimento de ações presenciais, as atividades remotas se tornaram uma 
necessidade e, devido à isso, a demanda por eventos 100% online ou híbridos aumentou 
consideravelmente. Nesse contexto, o presente artigo trata sobre a inovação tecnológica em uma 
empresa de soluções para eventos técnico-científicos durante a pandemia do COVID-19 com a 
criação de uma nova plataforma para eventos digitais. A pesquisa, de caráter exploratório, 
documental e bibliográfico, foi realizada em setembro de 2020 e contou com entrevista a um(a) dos 
(as) gestores da empresa, bem como a participação da autora em um dos eventos realizados por 
eles, para averiguação da plataforma. O trabalho é uma análise dos novos recursos existentes, 
identificando, expondo e detalhando seus processos.
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RESUMO 
As áreas protegidas, como parques urbanos e demais unidades de conservação fora das cidades, 
foram criadas e têm sido mantidas como um dos principais instrumentos de conservação da natureza 
e oferecimento de serviços ecossistêmicos. Um dos principais serviços ecossistêmicos prestados por 
essas áreas está associado às atividades de lazer e turismo: os serviços ecossistêmicos culturais. A 
existência de parques e demais áreas verdes contribuem para uma religação da sociedade com a 
natureza, no que diz respeito ao aprendizado por meio de uma educação não formal, à saúde devido 
ao papel que estas áreas desempenham na qualidade de vida das pessoas, a espiritualidade, entre 
outros serviços. Esse artigo, no formato de ensaio, teve como objetivo, trazer uma sistematização do 
papel que estas áreas desempenham como prestadoras de serviços ecossistêmicos culturais. Discutiu-
se os fechamentos dos parques e demais áreas devido a Covid-19 e seus impactos na qualidade de 
vida das pessoas. Tratou-se de uma revisão bibliográfica das funções que essas áreas desempenham 
e seus impactos quando do fechamento dos parques. São apresentados, como resultados, propostas 
para a abertura dessas áreas para um retorno a suas funções.
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RESUMO 
Em tempos de pandemia, o trabalho colaborativo e coletivo ganhou visibilidade como uma forma de 
superação à crise. Tratando-se do turismo, como um dos setores que sofreram maior impacto, este 
artigo tem como objetivo analisar as atividades dos Conselhos Municipais de Turismo (COMTUR) de 
nove cidades que integram o Circuito das Frutas, no período de março a outubro de 2020, abordando 
dois aspectos: dinâmica das reuniões e  temas discutidos, para avaliar quais dos conselhos adotaram 
ações que indicassem ampliação da competitividade do destino para superar os impactos da 
pandemia da COVID-19 sobre o turismo local. Os procedimentos metodológicos fundamentam-se em 
pesquisa bibliográfica acerca de governança, diferencial competitivo e cooperação no turismo temas 
que basearam o referencial teórico que propiciaram a definição das variáveis de análise. A coleta 
de dados primários se deu com a aplicação de questionário online às diretorias destas instâncias de 
governança (presidente, vice-presidente, secretário) entre os dias 01 e 06 de novembro de 2020. Os 
resultados indicam que três dos COMTUR enfrentaram o momento de quarentena e isolamento social 
com dinamismo e cooperação, reunindo o grupo para, de maneira conjunta, encontrar soluções e 
empreender ações cooperativas e estratégicas. Outros três municípios que buscaram manter a 
regularidades dos encontros da instância de governança, mas pouco avançaram em ações diferentes 
que impulsionassem ações cooperativas. E, outros três COMTUR, precisaram de apoio externo para 
superar dificuldade para manter as reuniões regulares no período da pandemia e estes apresentam, 
usualmente, baixa participação dos membros, e suas ações são imediatistas e pouco colaborativas.
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RESUMO 
Nos esforços para a retomada segura da atividade turística, uma das primeiras providências foi a 
estruturação de protocolos de biossegurança setoriais, afim de promover uma experiência turística 
responsável, preconizando a saúde  dos turistas e dos prestadores de serviços. Neste sentido, o 
Ministério do Turismo criou o ‘Selo Turismo Responsável – Limpo e Seguro’ para a promoção e adoção 
de protocolos de biossegurança pelas empresas do setor. Para acompanhamento da adesão dos 
meios de hospedagem surge a ideia de realizar um estudo quantitativo, descritivo, exploratório e de 
abordagem longitudinal sobre a questão. Assim, acompanhamos a adesão dos meios de hospedagens 
de todo o país ao selo. Este foi lançado em junho e iniciamos as medições em julho. A mensuração dos 
dados se dá por meio da análise de dados secundários: o CADASTUR e a base geral de empresas 
aderentes ao Selo Turismo Responsáveis. Após o levantamento dos dados, efetuamos o cruzamento, 
identificando por estado e região a quantidade de meios de hospedagens em ambas as bases, 
verificando assim o índice de meios de hospedagens aderentes ao selo. Desde o inicio do projeto 
realizamos cinco medições (julho, agosto, setembro, outubro e novembro) e pretendemos realizar mais 
um, em dezembro. A partir dos dados atuais, percebemos um estacionamento na adesão dos meios 
de hospedagens com o passar dos tempos, na medição de novembro 33% dos meios de hospedagens 
do Brasil já aderiram ao selo, mesmo índice desde setembro porém, em julho o índice era de apenas 
21%. O destaque fica com a Região Nordeste, que desde a primeira mediação lidera o ranking com 
o maior grau de adesão, superando a média nacional, chegando a 43% em novembro. Com este 
estudo, pretendemos ter uma análise longitudinal da adesão ao Selo pelos meios de hospedagem, 
tornando-se importante pois, podemos perceber, assim, como os Estados e regiões turísticas têm se 
comportado em relação a adesão ao selo e adoção de novos protocolos de segurança 
acompanhando a readequação do setor e a preparação para o pós-pandemia.
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RESUMO 
A pandemia COVID-19 afetou especialmente os negócios da área de turismo, devido às restrições e 
proibições à circulação de pessoas, instituídas na tentativa de conter o avanço do vírus e reduzir o 
número de vidas impactadas. No Brasil os efeitos no turismo ocasionaram cancelamento de voos, 
fechamento de fronteiras e de toda a infraestrutura de apoio como meios de hospedagem, 
restaurantes, locais de visitação e áreas de lazer. No setor de meios de hospedagem, dados sugerem 
que o impacto foi ainda maior para os hotéis independentes, não vinculados às redes hoteleiras, 
principalmente aqueles de pequeno porte, devido à sua fragilidade financeira. A gradual reabertura 
do setor de meios de hospedagem tem sido calcada na adoção de protocolos de boas práticas para 
prevenção da COVID-19 que, além de promover a segurança de funcionários e hóspedes, é 
importante para arregimentar a confiança desses últimos, que precisarão ter a percepção dos 
cuidados executados. Por meio de uma revisão dos protocolos de segurança da COVID-19 para 
meios de hospedagem elaborados por entidades do setor, a presente pesquisa tem por objetivo 
sugerir soluções adaptadas para pequenos meios de hospedagem nos principais pontos abordados 
nesses protocolos (distanciamento; higiene e limpeza; fiscalização; comunicação), identificando e 
indicando as ações que podem ser facilmente incorporadas pelos pequenos empreendimentos e 
oferecendo alternativas viáveis para as ações que demandem maiores investimentos ou uso de 
tecnologias pouco acessíveis a essas pequenas estruturas. A pesquisa teve cunho exploratório e a 
metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica e documental. Foram revisados os protocolos 
para COVID-19 voltados para meios de hospedagem elaborados pelo Ministério do Turismo – MTUR, 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH, Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil – 
FOHB, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e Associação Brasileira 
de Governantas e Profissionais de Hotelaria – ABG. A observância por parte da gestão, das 
recomendações de reabertura nas esferas municipal e estadual se complementam à adoção dos 
protocolos das entidades do setor e são particulares a cada localização. Por fim, aponta-se para a 
gestão da comunicação com clientes como um ponto primordial para uma reabertura bem-sucedida 
e duradoura.
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RESUMO 
O presente trabalho descreve a necessidade de demonstração dos procedimentos operacionais de 
limpeza e higienização para meios de hospedagem, além de ações práticas direcionadas para o 
cumprimento das medidas sanitárias requisitadas pelos órgãos competentes, dentro do momento atual 
da pandemia por Covid-19 para a hotelaria a nível nacional. Segundo as políticas da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, que são orientadores dos protocolos sanitários 
oficiais e do Ministério do Turismo, tem-se por objetivo analisar o projeto “Diálogos da Governança 
Hoteleira”, criado para disseminação nas mídias sociais de conteúdo útil e que visa trazer soluções 
de como facilitar a compreensão dos procedimentos operacionais da governança para que os meios 
de hospedagem sejam competitivos e seguros nos destinos turísticos, tanto durante quanto na pós-
pandemia. Mesmo os hotéis de redes hoteleiras que possuem seus próprios protocolos, os demais 
meios de hospedagem independentes, também necessitam de direcionamento para aplicar as novas 
normas de limpeza e higienização, utilizando-se então das informações contidas nas mídias sociais 
como suporte para soluções internas. A partir das referências bibliográficas já existentes das boas 
práticas do setor de hospitalidade e dos protocolos oficiais, o método de pesquisa utilizado é o de 
estudo de caso, juntamente com a netnografia que servirão como ponto de partida para a 
apresentação do presente estudo. Percebe-se que os meios de hospedagem que estão adotando 
medidas mais rígidas de segurança sanitária, capacitando suas equipes e principalmente, 
comunicando essas ações, serão aqueles que no futuro se tornarão mais competitivos frente a um 
mercado consumidor consciente por conta da Covid-19.
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RESUMO 
Desde o início da pandemia, todos os segmentos de turismo sofreram uma grande queda em seu 
faturamento, segmentos que vão desde o turismo de negócios e eventos até as companhias aéreas. 
Apesar de toda a crise, aos poucos o setor de turismo vai esboçando um lento início de recuperação, 
mas como ele irá se recuperar e como faremos isso acontecer, este é o desafio. É notório que enquanto 
não houver a vacina o medo e a incerteza acrescidos da crise econômica causada pela pandemia, se 
acentuam provocando uma retomada lenta no setor. No entanto, já está acontecendo uma retomada 
do turismo, mesmo que bem tímida. No momento o principal cuidado que devemos tomar é com o 
cumprimento dos protocolos de segurança e sanitização, como na hotelaria por exemplo. Os 
empreendimentos do setor que já retornaram com suas atividades estão seguindo à risca todas as 
medidas de segurança e prevenção de contágio para que os turistas possam se sentir seguros. Este é 
um fator de extrema importância e um diferencial na satisfação e hospitalidade do setor. Isto porque, 
a partir do momento em que as pessoas perceberem que é seguro viajar novamente o farão mais 
vezes. Assim, o efeito multiplicador do turismo irá acontecer, movimentando também os demais setores 
da sociedade e ajudando a localidade a se recuperar. Após esses procedimentos que são necessários 
em uma retomada a curto prazo, será necessário todo um planejamento, discussões e medidas por 
parte dos profissionais do Setor de Turismo para que a médio prazo, possamos voltar aos patamares 
registrados anteriormente com segurança e responsabilidade social.
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RESUMO 
Este artigo é um trabalho voltado para os impactos da Covid-19 e a recuperação dos negócios no 
turismo, que desencadeou uma série de efeitos sobre o setor e a economia. O isolamento social trouxe 
incertezas quanto ao futuro fazendo com que as pessoas repensassem toda sua forma de consumir, 
gerando reflexos nas vendas e no faturamento das empresas que tiveram que buscar novas 
estratégias para comercializar seus produtos e a manutenção de seus negócios durante e após a 
pandemia. Pela análise do material bibliográfico ficaram evidenciadas as perdas nos mais diversos 
setores, que precisará se adequar a novos critérios sanitários para a continuidade de suas atividades. 
Nesse cenário, a adoção de técnicas e tecnologias voltadas à sustentabilidade (eixos econômico, 
social e ambiental) pode ser um diferencial, que pode contribuir para a retomada do setor.
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RESUMO 
A pandemia ocasionada pelo coronavírus vem gerando, desde o início das políticas de enfrentamento 
à esta situação, impactos dos mais diversos tipos no setor do turismo, sobretudo na economia local. 
Estudos recentes já apontam os possíveis impactos que terão caráter permanente, assim como os 
impactos gerados nas cidades que dependem da atividade turística. Desta forma, é imprescindível 
que estes impactos sejam mensurados e analisados de forma que possam ser atenuados. Atualmente, 
cerca de 8,9 milhões de empregos foram perdidos durante a pandemia causada pelo COVID-19, e 
destes, estimam-se que mais da metade estejam relacionados diretamente com o turismo (PNAD, 
2020). Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontam 
que R$ 90 milhões provenientes apenas da atividade turística deixaram de ser contabilizados em 
detrimento da pandemia do coronavírus. Observa-se então, a dependência de diversos países com a 
atividade turística. O Brasil, mesmo que ainda não ocupe um lugar significativo em termos de 
demanda turística, sofre drasticamente com esta situação. No que diz respeito ao turismo de negócios 
em São Paulo, o segmento é o que mais representa a demanda turística na capital paulista, gerando 
uma receita substancial para a cidade. Ainda assim, pouco se sabe como estes viajantes vão retomar 
suas viagens à negócios e quais estratégias poderiam ser implementadas para minimizar os impactos. 
Para isso, o presente trabalho propõe uma análise sintética da atual situação do fechamento de 
fronteiras de diversos países com o Brasil, analisando a questão do impacto da pandemia do 
coronavírus no contexto do turismo de negócios de São Paulo. Desta forma, o artigo visa investigar 
possíveis cenários do bloqueio da entrada de brasileiros em diversos países e como o fluxo de turistas 
foi afetado durante a pandemia. Além disso, propõe-se uma discussão de quais seriam os efeitos 
desta medida de fechamento de fronteiras caso ela fosse prolongada. Os resultados apontam que 
uma forte queda da demanda desestabilizou a economia de cidades menores e extremamente 
dependentes do turismo. Ainda, as grandes cidades também sofrem com as demissões e interrupções 
de contratos de trabalho na área da hotelaria e do turismo.
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RESUMO 
Nos últimos anos a atividade turística presenciou um crescimento acelerado. Entretanto, com a chegada 
do COVID-19, o setor demonstrou uma queda, ocasionando diversos impactos que levarão um tempo 
ainda não determinado para recuperação. Assim, é necessário entender os impactos causados pela 
pandemia para acompanhar o retorno e a evolução das atividades do mercado turístico. Foram 
utilizadas pesquisas de Sondagem Empresarial dos impactos da COVID-19 no setor de turismo, 
realizadas por Observatórios de Turismo em parceria com a Rede Brasileira de Observatórios de 
Turismo - RBOT. Outrossim, o artigo tem como objetivo reconhecer alguns dos impactos da pandemia 
no turismo, a partir da comparação dos resultados de pesquisas dos Observatórios de Turismo dos 
Estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Para tanto, a pesquisa caracteriza-se como descritiva, 
a partir de uma abordagem quantitativa. No período de realização da sondagem de ambas 
pesquisas, notou-se que a pandemia ainda não havia causado forte impacto econômico e social, bem 
como, observou-se que os preços dos produtos / serviços não sofreram alteração nos dois estados. 
Com isso, percebe-se que as empresas entrevistadas possuem similaridades quanto ao perfil, porte, 
impactos causados pela pandemia e medidas adotadas em relação aos produtos e serviços. Dessa 
forma, concluiu-se que a comparação entre ambos estados possibilitou visualizar os impactos causados 
pela pandemia do COVID-19, bem como o papel dos Observatórios de Turismo, que sustentam a 
ideia de que as informações e conhecimento são capazes de contribuir para o entendimento do 
panorama de desenvolvimento e recuperação econômica das empresas.
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RESUMO 
Este artigo discute acerca da Covid-19 e suas implicações na oferta dos serviços turísticos, na medida 
em que apresenta as ações de enfretamento a pandemia que foram elaboradas e promovidas pelo 
Ministério do Turismo, pelos governos do Centro-Oeste do Brasil, e pelas associações de classe dos 
prestadores de serviços do turismo. O estudo tem caráter exploratório, tendo sido realizadas 
pesquisas bibliográfica e documental para fins de levantamento dos dados. Constatou-se a 
publicação de decretos e leis para regular/ orientar as relações de consumo e de trabalho durante 
a pandemia; houve a elaboração de cartilhas e manuais para direcionar as condutas de consumo e 
de trabalho; e entre outras ações/ estratégias de enfrentamento da pandemia no Brasil, ocorreu a 
promoção e estimulo a remarcação e ao não cancelamento dos serviços já adquiridos.
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RESUMO 
A pandemia da COVID-19 acirrou o processo de crise político-econômica na cidade do Rio de 
Janeiro. Processos ligados à maneira como as elites políticas e econômicas da capital fluminense 
conduziram a vida social local, impactaram sobremaneira o desvelamento do cotidiano pandêmico. 
Diante todo caos que um novo gradiente sanitário impõe, acirram-se as desigualdades 
socioeconômicas da população carioca. Uma das instâncias da vida humana que permite compreender 
convergências e paradoxos, ainda que mediante à pandemia, é o exercício do direito social ao lazer. 
Para refletir tal fenômeno, tendo como desafio reinventar processos metodológicos que garantam 
tanto a legitimidade do estudo não planejado, como também minha segurança, optei tanto às análises 
de políticas e sua efetividade junto às práticas recreativas, suas críticas e produções científicas do 
lazer, como também a observação participante aliada à captação de fotografias e uso de imagens 
, entrevistas informais e diário de campo. Todo esses procedimentos apontam para uma abordagem 
qualitativa sustentada no instinto etnográfico da pesquisa onde eu, pesquisador-morador deste 
recorte territorial, passo a usufruir da proximidade e projeção à vivência local, sendo exequível para 
o desenvolvimento dos estudos. Tal bairro que carrega em seu nome uma íntima relação com os 
fenômenos do lazer, posto que surge enquanto um loteamento, ainda no século XX, voltado a 
veranistas, principalmente paulistas, que desejavam casas para férias e descanso. Assim surgia o 
Recreio dos Bandeirantes, bairro que saltou dos 5 mil habitantes nos anos 1980 aos 82 mil, em 2010. 
Parte do processo de desenvolvimento urbano local teve como condição disputas entre agentes 
imobiliários e políticos, refletindo atualmente a proximidade com os equipamentos esportivos e parte 
da infraestrutura dos Jogos Rio 2016. Se hoje o planejamento urbano do Recreio diferencia-se da 
maioria das regiões da capital, dentre parques, lagoas, canais repletos de fauna e flora, ladeados 
por prédios gabaritados, tal recorte também apresenta mazelas que qualquer metrópole latino-
americana possui. Dotado de praias com calçadão, equipamentos para atividades físicas, meios de 
restauração e hospedagem comerciais, a orla do Recreio segue mesmo em pandemia sendo um locus 
para compreender como o exercício do lazer levanta questionamentos sobre o distanciamento social, 
direitos sociais e sua relação para com a atividade turística.
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RESUMO 
Esta pesquisa de Pré-Iniciação Cientifica de Lazer e Turismo, realizada através do Programa 
Santander Inclusão na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
(EACH/USP), trata-se de uma pesquisa sobre os parques de São Paulo. O foco deste trabalho buscou 
identificar se o Parque CERET, localizado no Jardim Anália Franco, São Paulo – Zona Leste, estaria 
promovendo ações de lazer e esporte, no ambiente virtual, para pessoas com deficiência, durante o 
período da pandemia da Covid-19, de março a junho/2020. Como procedimento metodológico, 
adotou-se um levantamento das plataformas digitais de comunicação do Parque CERET, (facebook, 
e-mail e telefone), a fim de identificar se haveria esse tipo de programa de lazer virtual e de que 
forma estaria ocorrendo. Entretanto, tal levantamento obteve poucos resultados, devido à não-
promoção de ações de lazer para pessoas com deficiência, nem mesmo para o público geral. No 
Facebook, embora haja uma página do Parque CERET, não houve retorno nas tentativas de contato. 
Nem mesmo pelo e-mail e contato telefônico divulgados no site oficial, também nenhuma resposta. 
Por fim, através dessa pesquisa, sinaliza uma omissão do Parque CERET em promover ações de lazer 
virtual no período de pandemia, com a sua estrutura física fechada ao público. Além disso, as 
plataformas de atendimento e comunicação com o público interessado em saber mais informações 
sobre os serviços e programas do parque apresentam ineficiência na integração.
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RESUMO 
A presente pesquisa é o produto de um programa de pré-iniciação científica na EACH/USP e busca 
identificar como a instituição Sesc Itaquera promoveu lazer virtual para crianças com deficiência. 
Identifica-se conteúdos para crianças deficientes com o monitoramento das plataformas digitais do 
Sesc Itaquera, com uma observação apurada do uso de recursos de acessibilidade nos conteúdos. Foi 
necessário compreender a importância do lazer e do esporte para a sociedade e para seus cidadãos, 
como viabilizador da cultura e como ferramenta da promoção de saúde. Considerando a suma 
importância do lazer e da recreação para o desenvolvimento da criança, bem como a falta de 
promoção de lazer, esporte e recreação pode agravar desigualdades sociais, cria-se os pilares dessa 
pesquisa. Assim, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre lazer, esporte e recreação, e 
posteriormente, a investigação nas mídias sociais do Sesc Itaquera. Constatou-se uma carência de 
conteúdos para crianças, assim como recursos de acessibilidade, reforçando a defasagem que 
crianças deficientes sofrem em relação ao acesso ao lazer. Este trabalho defende a adequação dos 
equipamentos de lazer para acolher crianças deficientes, seja no espaço físico, seja no campo virtual. 
Pode-se citar equipamentos com elementos de acessibilidade, profissionais especializados no 
acompanhamento das atividades e, em atividades online o uso de LIBRAS, audiodescrição e legendas, 
já são uma forma de adaptação. A acessibilidade também é um mecanismo importante para a 
eliminação de barreiras sociais, aliás o lazer é um direito de todos.
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RESUMO 
A Cachoeira da Toca é um atrativo natural e cultural de Ilhabela, litoral norte de São Paulo, há 53 
anos. Além do conjunto das quedas d’água abertas à visitação (gruta, piscina, ducha e tobogã), o 
local oferece também a visitação mediada ao último engenho de cachaça ainda em funcionamento 
no arquipélago. Vale ressaltar que Ilhabela já contou com 31 engenhos ao longo de mais de 200 
anos de produção, e o Engenho da Toca oferece uma oportunidade de comunicar essa memória 
agroindustrial a novas gerações. Na escala macro, a pandemia de 2020 trouxe impactos para este 
importante destino indutor do Ministério do Turismo, a restrição de travessia pelo sistema de balsas 
(único acesso ao arquipélago), suspensão de alvarás de estabelecimentos foram alternativas para a 
gestão da crise sanitária implementadas durante esse período. No caso da Toca, os esforços para a 
gestão financeira e de pessoal garantiram a sobrevivência do empreendimento familiar que conta 
com um quadro de 8 funcionários fixos, mais as atividades produtivas da fazenda, uma das últimas 
ainda presentes na paisagem. Seguimos inovando com novos projetos para o local e não obstante, 
foi imperativo estabelecer canais de comunicação com os nossos visitantes, por meio de mídias sociais 
e gestão de experiência. Após 6 meses fechados, protocolos de reabertura foram desenhados para 
garantir a segurança de todos e permitir o acesso aos banhos de cachoeira e imersão na natureza, 
tendência observada nas viagens realizadas ainda durante a pandemia da covid19. A proposta 
deste resumo é apresentar um relato de gestão estratégica comparando as decisões tomadas no 
período de crise desse simbólico empreendimento particular à luz da gestão publica de Ilhabela.
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RESUMO 
O cenário de crescimento das cervejarias artesanais brasileiras acompanhou o avanço similar mundial, 
na faixa dos 25% a 35% anuais, na última década. Como um dos resultados, a visita cervejeira, 
entendida como a busca pela experiência cervejeira – cervejas artesanais, locais, memorabilia , 
festivais, comensalidade – é observada em inúmeros locais pelo país, como o polo cervejeiro de 
Pinheiros e Vila Madalena (SP), as cervejarias de Curitiba e as Oktoberfest. Assim como em inúmeros 
áreas, a pandemia da Covid-19 freou bruscamente o intenso desenvolvimento do setor. Dezenas de 
estabelecimentos cervejeiros encerraram suas atividades, gerando uma crise inédita no setor. Aliado 
à crise, houve o aumento de consumo doméstico de álcool durante a pandemia, gerando mais uma 
frente ao já combalido sistema de saúde. Este artigo busca analisar a situação das cervejarias 
artesanais brasileiras pós-pandemia, elencando algumas das razões dos danos sofridos pós-Covid-
19 e sugerindo alternativas para auxiliar a retomada de crescimento. A partir dos resultados parciais 
obtidos de uma pesquisa de mestrado sobre os impactos da hospitalidade e comensalidade inerentes 
a estabelecimentos cervejeiros de Pinheiros e Vila Madalena (SP), foram realizadas as inferências 
sobre cerveja artesanal e o cenário pandêmico da Covid-19. Desta maneira, pode-se classificar este 
trabalho como qualitativo, documental, bibliográfico e descritivo.
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RESUMO 
A gastronomia local tem desempenhado papel importante na oferta turística, destaque que se 
ampliou com o reconhecimento pelo IPHAN, entre outros, do fazer das baianas do Acarajé. As comidas 
tradicionais, como aquelas presentes nos bares e restaurantes populares, são outra oferta importante 
que, se consideradas e respeitadas como patrimônio imaterial das localidades, podem apresentar 
outro diferencial na oferta turística das localidades. Tal enfoque está presente, por exemplo, na 
legislação do Rio de Janeiro-RJ, através do Decreto nº 34.869 de 5 de dezembro de 2011, que 
reconhece os bares como patrimônio imaterial da cidade, por entender a importância dos botequins 
para a sociedade carioca (Bolaffi, 2009, apud, FERREIRA et al 2016). Entretanto, em que pese sua 
importância cultural e social, estes estabelecimentos culinários, que alguns estudos acadêmicos tem 
tratado como baixa gastronomia (Ferreira et al, 2016; Cappi, s.d.), não ficaram imunes aos impactos 
decorrentes da Pandemia Covid19. Nesses termos, o presente artigo tem por objetivo avaliar os 
impactos da pandemia sobre o histórico Bar Caldinho da Capela, localizado na cidade de Capela, 
Alagoas. Em seus 45 anos de atividades, o estabelecimento apresenta, entre outras singularidades, 
ofertar o mesmo cardápio, que se resume em apenas dois pratos: caldinho de feijão e caldinho de 
galinha. A metodologia apoia-se na história oral, tendo como técnicas pesquisa bibliográfica, 
pesquisa documental e entrevista com o proprietário do Bar. Os resultados apontam que, segundo a 
proprietária, Senhora Dalva, o bar ficou fechado por 5 meses, em virtude da Pandemia, período em 
que os clientes foram atendidos através de uma janela pequena, apenas em compras para viagem. 
A proprietária ressaltou que a iniciativa de atender pela janela, garantiu condições de a família 
manter-se. Reaberto o bar em setembro com horário um pouco reduzido (das 9h às 12h) os clientes 
começam a voltar, aos poucos. Quando perguntando se ela teria condições de informar em termos 
percentuais as perdas referentes a valores financeiros, ela disse que eles não têm essa prática, 
apenas usou o termo: assando e comendo, ou seja, como se fosse vendendo o almoço a para comer 
no jantar. Embora demonstrando certa tristeza durante a entrevista, ao mesmo tempo a senhora 
sinalizou esperança.
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RESUMO 
Este artigo tem como propósito apresentar mudanças organizacionais e operacionais adotadas para 
adaptar o Restaurante Mani Manioca às imposições em segurança sanitárias devido à pandemia 
COVID-19. Esta pesquisa foi desenvolvida em um estudo de caso, com caráter misto (qualitativo e 
quantitativo), para permitir leitura simultânea de valores tangíveis e intangíveis. As informações do 
estudo foram adquiridas por entrevistas semiestruturadas às pessoas que tomam decisões estratégicas 
e norteiam ações na organização, incluindo chefs de cozinha. Além das entrevistas, foram consultados 
os meios de comunicação do próprio restaurante (site e redes sociais Instagram e facebook). Os 
resultados demonstram que a pandemia COVID-19 levou o estabelecimento a alterar a sua 
infraestrutura com duas estratégias principais. Primeiramente, foi implantado o sistema de entrega 
de refeições (delivery) para atender os clientes no período inicial da quarentena. Posteriormente, 
houve adaptação para seguir todos os protocolos exigidos de segurança sanitária para voltar com o 
atendimento presencial, após a flexibilização da quarentena e a permissão para reabertura de bares 
e restaurantes no estado de São Paulo, proporcionando o distanciamento social, e a higienização dos 
ambientes e artefatos. Devido às restrições impostas pela quarentena, as entrevistas foram 
conduzidas à distância, da mesma forma que as coletas de informações relativas ao ambiente físico 
(salão do restaurante, cozinha e demais áreas). Em tempos “normais”, visitas e entrevistas presenciais 
poderiam enriquecer o trabalho. Este estudo mostra como um restaurante premiado (uma estrela 
Michelin) pode modificar sua estrutura durante uma quarentena, para atender aos clientes, mesmo 
com restrições sanitárias impostas pelo governo.
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RESUMO 
A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) é a maior emergência de saúde pública que a 
comunidade internacional enfrenta em décadas. Enquanto Universidade além das preocupações 
quanto à saúde física, trouxe à tona também preocupações quanto ao sofrimento psicológico, devido 
a tantas mudanças, bem como a falta de perspectivas no campo de atuação do profissional do 
Turismo. Por exemplo, o medo da hospitalização, a gritante realidade da nossa finitude, o 
desemprego, a quebra dos rituais fúnebres, as exigências sanitárias incorporadas a rotina diária. O 
presente projeto tratou de uma intervenção realizada junto a um grupo de estudantes, surgiu da 
inquietação enquanto educadora frente aos jovens universitários e suas demandas, ao verem seus 
projetos suspensos devido ao isolamento estabelecido, como forma de salvaguardar suas vidas. Foi 
intenção do projeto também difundir a Logoterapia e Análise Existencial, dentro do ambiente da 
universidade, bem como, trazer à tona e contribuir para compreensão da relação entre Turismo e 
Saúde mental.   Ante tantas incertezas, identificamos mudanças bruscas, em nossas relações e modos 
de viver era preciso fazer algo para os famintos de alimento, como vimos tantas ações solidárias, 
quanto para os famintos existenciais. Neste ponto citamos Santos (2020, p11):a geração que nasceu 
ou cresceu depois a Segunda Guerra Mundial habituou-se a ter um pensamento excepcional em 
tempos normais. Perante a crise pandêmica tem dificuldades em pensar a exceção em tempos 
excepcionais. Os intelectuais devem aceitar-se como intelectuais de retaguarda, devem estar atentos 
às necessidades e às aspirações dos cidadãos comuns e saber partir delas para teorizar.   As 
condições ideais, especialmente, são impedimento para ações que podem abrandar realidades 
prementes. Neste cenário de incertezas começamos, as inscrições aconteceram através do Google 
Forms, os encontros aconteceram através do Google Meet, Esclarecemos que o sofrimento humano não 
é opcional, cabe a nós sabermos lidar com esse aspecto da nossa condição humana, como garantiu 
Frankl (2020, p.94): Não há um único ser humano que possa dizer que jamais sofreu, que jamais 
falhou e que não morrerá. (p.94) Ao todo realizamos 4 encontros com a participação de psicólogas 
voluntárias que trataram de temáticas relacionadas à Saúde mental.
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar  como o setor de turismo foi afetado pela 
pandemia de Covid-19, assim como refletir sobre o “novo normal” no que refere-se à prática de um 
turismo responsável pós-pandêmico. Por intermédio de pesquisa bibliográfica, documental e 
exploratória, buscou-se conhecer como o setor está se organizando para a retorno gradual da 
atividade e quais as medidas adotadas para que a atividade se desenvolva de forma responsável. 
Como resultado da pesquisa, verificamos que as empresas turísticas, são cientes da importância dos 
protocolos de segurança e da redução da capacidade de atendimento em um retorno gradual das 
atividades, porém a preocupação ainda versa nos aspectos econômicos e mercadológicas em relação 
aos aspectos socioculturais e ambientais. Em um processo de retomada da atividade turística após 
uma profunda crise sanitária, são necessários a ampliação de reflexões debates e elaboração de 
diretrizes para que não exista a retomada (no sentido  de repetir as mesmas práticas), mas sim a 
adoção de novas práticas responsáveis para o turismo, comprometidas de fato com as pessoas e a 
realidade das destinações.
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RESUMO 
O isolamento social exigido pela pandemia de COVID-19 que atingiu o mundo em 2020 alterou 
profundamente uma série de comportamentos. Um número sem precedentes de pessoas teve que se 
confinar para evitar o contágio próprio e dos outros. Muitas atividades foram adaptadas ao novo 
contexto, incluindo trabalho, estudo, lazer e todo tipo de socialização. Viagens temporárias em busca 
de isolamento social em residências secundárias se tornaram um aspecto marcante da relação entre 
turismo e COVID-19. Esse tipo de viagem, que chamaremos de turismo de quarentena, foi observado 
em diversas partes no globo, dos Estados Unidos (Nir & Tully, 2020) ao Japão (Kozuki & Fukushima, 
2020). Sendo assim, o objetivo deste trabalho é descrever e sugerir interpretações para os elementos 
que caracterizam essa forma que turismo que emergiu no interstício entre a vida cotidiana e as 
práticas do turismo convencional no contexto da pandemia. Tal discussão foi realizada a partir de 
entrevistas em profundidade com indivíduos habitantes de grandes cidades brasileiras que, durante 
o auge da pandemia de COVID-19, viajaram para residências secundárias e lá se isolaram 
socialmente por mais de um mês. Observou-se que diante da pandemia, as mobilidades turísticas, e 
especialmente as motivações que as engendram, apresentam características novas, assim como houve 
uma relativização da contraposição binária entre os espaços ordinários e extraordinários, familiares 
e estranhos, uma vez que as experiências turísticas “are no longer necessarily spatially and functionally 
separated from the mundane environments” (Russo & Domínguez, 2016, p. 16).
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RESUMO 
Estou na África do Sul, Cidade do Cabo (Cape Town) há 7 meses, desde março de 2020, começo da 
pandemia quando o governo sul-africano decretou o “lockdown”, com todas as restrições de serviços 
e fechamento das fronteiras. Vim com três objetivos principais: turismo, intercâmbio para estudar inglês 
e conhecer projetos sociais. Escrevo meu diário de viagem há quase 300 dias, descrevendo a minha 
experiência como turista e estudante durante a pandemia. No momento o meu recorte para estudo, 
observação e experiência de campo tem sido Cape Town, cidade conhecida pelos brasileiros a partir 
principalmente das aulas de história por causa do Cabo das Tormentas ou Cabo da Boa Esperança, 
a viagem de Bartolomeu Dias para descobrir novas rotas para o comércio de Portugal e o tráfico de 
escravos a partir do século XV. A atividade de turismo, está inserida no setor serviços, tem um 
destaque na economia de Cape Town, onde há um considerável aumento pela procura e oferta de 
intercâmbio, ecoturismo, corridas de aventura, safari e as vinícolas. Entre os muitos pontos turísticos, 
há a Robben Island, uma ilha onde Nelson Mandela ficou preso por 15 dos 27 anos por lutar contra 
o regime segregacionista do Apartheid. O governo sul-africano divulgou uma lista com 54 países que 
estão impedidos de entrar na África do Sul porque estão com casos muitos altos de Covid-19, uma 
atitude de prevenção para controlar a contaminação, mas que também impede a entrada de turistas. 
Tenho acompanhado e será muito interessante desenvolver uma pesquisa sobre o impacto e a 
recuperação da atividade turística em Cape Town. A África do Sul é um dos poucos países do 
continente africano de economia diversificada. A economia do país é alicerçada no setor dos serviços, 
indústria, agricultura e extrativismo. Ocupa atualmente a condição de país mais rico e industrializado 
do continente Africano.
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RESUMO 
Em 2004 a UNESCO criou a Rede de Cidades Criativas com o intuito de “fortalecer a cooperação 
com e entre as cidades que reconheceram a criatividade como fator estratégico em relação aos 
aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais” (UNESCO, 2004). Contendo atualmente 264 
cidades de todo o mundo, na América Latina algumas dessas são: Belo Horizonte - Brasil, que se 
destaca na gastronomia; Buenos Aires - Argentina, com design; e Montevidéu - Uruguai, em Literatura. 
Apesar de serem companheiras de bloco econômico (pois compõem o Mercosul) as cidades possuem 
indicadores turísticos distintos. Até outubro de 2020, Buenos Aires contabilizou a visita de 319.105 
turistas (Buenos Aires, 2020), em 2018, chegaram cerca de 2.7 milhões de visitantes, resultando em 
1,914 bilhão de dólares (Dirección General de Inteligencia de Mercados y Observatorio Ente de 
Turismo de Buenos Aires, 2019). Os dados mais atualizados da Intendência de Montevidéu, a respeito 
do ano de 2018, apontam que 3.954.195 visitantes chegaram ao destino, gerando a receita de U$ 
2.162.000.000 com o turismo receptivo (MINTUR, 2019). Belo Horizonte apresenta números 
expressivos: a ocupação hoteleira em 2019 atingiu 2.605.473 de hóspedes, enquanto o estado de 
Minas Gerais recebeu fluxo de aproximadamente 30,4 milhões de turistas, gerando a receita de 
20,6 bilhões de reais (Observatório do Turismo Minas Gerais, 2020). Em 11 de março, a Organização 
Mundial da Saúde - OMS declarou que a epidemia da COVID19, que teve seu início em Wuhan na 
China, atingiu o nível de pandemia global. No dia seguinte, a Argentina declarou estado de 
emergência de um ano por conta da crise sanitária através do Decreto 297/2020 (Argentina, 2020). 
No Uruguai este decreto aconteceu em 13 de março, com a resolução 281/020 (IMPO, 2020). Em 
Belo Horizonte o primeiro caso confirmado foi em 14 de março, em 16 de março se instituiu o comitê 
de crise para supervisão e  monitoramento dos impactos da COVID-19 através do decreto 10.277 
(Planalto, 2020). A partir do descrito, se propõe como objeto de pesquisa os impactos da crise 
sanitária no turismo dessas três cidades criativas.
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RESUMO 
O estudo tem como objetivo geral analisar a abordagem  teórico-empírica do turismo em tempos da 
pandemia do Covid-19, com isso justifica-se que as pesquisas científicas tiveram suas formulações 
afetadas pelo estado de crise que se encontra a humanidade, logo se faz necessário identificar 
mecanismos de produção do conhecimento, durante este período. O arcabouço teórico do artigo se 
constitui em apresentar tal debate entre as crises e turismo e argumentação sobre revisão da 
literatura. A metodologia aplicada para a execução do estudo apresenta-se primeiramente com o 
levantamento de publicações em revistas científicas de turismo brasileiras que lançaram edições 
especiais com artigos que abordam a temática turismo e Covid-19, seguindo com revisão 
bibliográfica, pesquisa de caráter exploratório descritivo com abordagem qualitativa e análise de 
conteúdo. Espera-se com esse estudo ter uma relevante atualização do nível de discussão do turismo 
em tempo de crise pandêmica, cuja compreensão é essencial na compreensão do fenômeno e nas 
perspectivas de redirecionamento e estratégia para manter a atividade turística efetiva e 
progressiva.
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RESUMO 
Um dos setores mais afetados pela crise ocasionada pela pandemia da Covid-19 foi o turismo, que 
sofreu impactos diretos, com forte retração nas suas atividades. Assim, é importante compreender 
como temas relacionados a crises e situações emergenciais vem sendo internalizados na academia. 
Os objetivos deste estudo são analisar e problematizar relações que podem ser efetuadas entre a 
pandemia da Covid-19 e o Turismo, suscitando o estabelecimento de uma agenda de pesquisa. A 
pesquisa é de caráter bibliográfico e descritivo, com abordagem predominantemente qualitativa. A 
busca de produções no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes foi realizada, em junho de 2020, 
com os termos “pandemia”, “gestão de crise(s)”, “gestão de risco(s)” e “gerenciamento de risco(s)”, 
utilizando-se como filtro a área do conhecimento “Turismo”. Empregando os mesmos termos, foi 
realizada a busca em julho de 2020 das disciplinas e respectivas ementas nos endereços eletrônicos 
dos 11 programas de pós-graduação stricto sensu em Turismo do Brasil. Constataram-se lacunas no 
que diz respeito a temas relativos à pandemia, crises e riscos na área do Turismo no País. Esses temas 
são contemplados somente em duas disciplinas, duas dissertações e uma tese em dois programas de 
pós-graduação. Considera-se relevante a reflexão sobre potenciais temas referentes a emergências 
a serem internalizados na área do Turismo, no sentido de alavancar/potencializar a análise de 
temáticas inovadoras e estratégicas na pesquisa, no ensino e na extensão, que possam contribuir com 
diferentes setores do turismo para o enfrentamento de crises globais vivenciadas pela humanidade, 
em especial em 2020.
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RESUMO 
Convocados a reflexão sobre os impactos da Covid-19 e a recuperação do setor de turismo, 
reconhecemos alguns pontos: (a) referenciais teórico-metodológicos que permitam interpretações; (b) 
reconhecimento da dimensão ética da produção de conhecimento científico sobre a responsabilidade 
daquilo que emerge quando se estabelecem interpretações; (c) reconhecimento da produção de 
conhecimento científico, uma vez que não é apenas fruto de um processo de abstração reflexiva de 
um sujeito “iluminado” (sic), mas também de uma prática inscrita em processos de desenvolvimento 
sociohistórico. Em cenários pandêmicos, apesar da urgência, nem sempre é possível a construção 
imediata de produtos intelectuais que venham a intervir sem antes estabelecer uma ou mais teorias 
sobre o seu conhecimento. Questionamos: se não pela via do trabalho teórico, por meio de qual 
processo uma produção acadêmica possibilita soluções que não sejam meramente apriorísticas sobre 
o tema? Na convergência entre fatos históricos e discussões sobre a relação entre Turismo e Covid-
19, tendo como enredo os aspectos históricos e produtos intelectuais dessa relação são possíveis 
leituras sobre soluções e processos de intervenções inovadoras para o setor de turismo, em tempos de 
pandemia, realizamos pesquisa em base de dados Scopus com a intenção de verificar aquilo que foi 
produzido sobre a relação “Turismo e Covid-19”. Acessados os trabalhos, organizamos o corpus inicial 
em três tabelas tematizadas pelas expressões buscadas: Turismo e Covid-19 (12); Turismo e 
Coronavírus (15); Turismo e Pandemia (59). Em decorrência de análise qualitativa e interpretativa 
das tabelas, e a identificação de que os artigos da tabela “Turismo e Covid-19” se repetiam nas 
demais, foi considerada a união das demais tabelas, transformando-se, assim, em “Turismo, Pandemia 
e Coronavírus” (54). Na primeira leitura, entendemos que o corpus poderia ser organizado por três 
modos de relação: (a) Turismo e outras áreas de conhecimento; (b) Turismo configurado de forma 
tangencial; (c) Turismo como vetor de propagação de vírus/doenças. A análise decorreu de forma 
global (o espectro temporal, a abrangência territorial da pesquisa e as matrizes científicas foram 
analisadas); e particular (o conjunto de ideias dos autores dos artigos e a rede de relações que se 
formaram, ultrapassando o domínio de práticas e estatísticas não suficientemente esclarecedoras da 
complexidade da questão-problema). Como resultado/reflexão é possível perceber que a rede que 
se forma na perspectiva global interpretações de possibilidades de ações e intervenções muito além 
do que se entende por inovações tecnológicas, promovendo discussões epistemológicas e 
metodológicas e reflexões sobre o alcance desses artigos; e, numa perspectiva particular, a 
recuperação do setor de Turismo parece sinalizar para abordagens e atuações interdisciplinares.
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RESUMO 
Recife é conhecida turisticamente pela sua multiculturalidade e recentemente como a capital da 
criatividade. Eventos como carnaval atraem cerca de dois milhões de visitantes  entre turistas e 
excursionistas, atingindo em 2020 uma receita turística de 2,3 bilhões de reais, 17,9% a mais que o 
ano anterior, movimentando uma cadeia que vai desde as agremiações carnavalesca, a gastronomia, 
artesanato e gastronomia, por exemplo. Com a pandemia do Covid-19, um Decreto municipal 
suspendeu todos os eventos públicos na cidade a partir do dia 16 de março, a partir disso, a cadeia 
produtiva da cultura e consequentemente do turismo foram impactados. Em julho iniciamos uma 
pesquisa pelo PIBIC/UFPE/CNPq para analisar o impacto do Covid-19 nos eventos culturais e na 
economia da cultura recifense, pesquisado alternativas para recuperação da cadeia produtiva de 
uma cidade que tem a cultura como diferencial competitivo enquanto destino turístico. Já podemos 
constatar que passados 06 meses da Pandemia, o setor de eventos culturais já tem buscado 
alternativas inovadoras com o auxílio da tecnologia, a exemplo das lives promovidas inclusive por 
artistas da cultura popular, shows de bandas locais via drive-thru, festivais gastronômicos onde 
renomados chefs recifenses entregam os ingredientes nas residências das pessoas e no dia do festival 
ensinam a fazer pratos tradicionais da cultura gastronômica pernambucana, entre outros. Essas 
alternativas inovadoras tem ajudado também a promover novas formas de relacionamento como o 
consumidor, incluindo os turistas, mesmo depois da Pandemia.
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RESUMO 
Objetivo do estudo: Compreender as estratégias do Bloco da Ovelha, em Caxias do Sul-RS, tendo 
em vista o Carnaval 2021, e nos meses subsequentes, para recuperação dos negócios. 
Metodologia/abordagem: Os procedimentos de pesquisas, qualitativos e exploratórios, envolvem 
entrevista semi-estruturada com os diretores artísticos do bloco. Originalidade/Relevância: O turismo 
e a cultura foram os setores mais afetados pela Pandemia Covid19 iniciada em março de 2020. O 
Carnaval é uma das áreas culturais amplamente afetada e que precisa estabelecer novos serviços 
como sobrevivência para o carnaval de 2021. Principais resultados: Resultados preliminares indicam 
que serão implementadas para o ano 2021 oficinas de dança, percussão, e outras envolvendo a 
moda e artesanato abrangendo diferentes públicos e diversidade de saberes e fazeres artísticos. 
Contribuições teóricas/metodológicas: A realização das oficinas está intimamente ligada ao turismo 
criativo contribuindo para o seu fomento e sustentabilidade do bloco e sua cadeia produtiva. 
Contribuições sociais / para a gestão: Permite identificar atividades para fomento do turismo criativo
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RESUMO 
A suspensão da produção carnavalesca e a acentuada queda no turismo decorrentes da pandemia 
de Covid-19 no ano de 2020, combinadas, causaram um severo impacto social no Rio de Janeiro, 
considerando-se que o carnaval é o principal evento turístico da cidade, que reverbera ao longo de 
todo o ano nas atividades das escolas de samba. A ação do poder público fez-se tardiamente na 
pandemia, por meio da Lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), de caráter emergencial, contemplando 
especificamente os trabalhadores da cultura, incluindo os do carnaval. Como alternativa, foram 
promovidas ações pelos agentes envolvidos na produção carnavalesca para dar assistência aos 
trabalhadores mais necessitados. O trabalho se propõe a refletir sobre os efeitos econômicos e sociais 
da Covid no par carnaval e turismo na cidade. Para isso, analisa a cadeia produtiva do carnaval 
carioca e faz um mapeamento das ações de amparo aos trabalhadores do setor, protagonizadas 
pelos agentes que trabalham no processo formador do carnaval e das escolas de samba. Sendo está 
uma questão recente e ainda em curso, optou-se por uma pesquisa exploratória, trazendo um olhar 
muito próximo dos pesquisadores para esses personagens das escolas de samba e o cenário de suas 
ações. Entrevistas, observações de campo, análise de redes sociais virtuais e estudos bibliográficos 
foram os recursos utilizados na composição deste trabalho. O estudo é concluído com uma reflexão 
sobre o drama e as incertezas vividas pelos trabalhadores do carnaval, ainda sem data para ser 
realizado, e sobre a sua resistência nesses tempos tão difíceis para a humanidade.
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RESUMO 
Este artigo apresenta os impactos causados ao turismo na cidade de São Paulo pelo cancelamento 
da Parada LGBT, devido à COVID-19. Foi realizado um estudo, com análise dos dados econômicos 
do turismo, por meio de comparação entre 2020 e os anos anteriores, para entender quais foram os 
impactos provocados ao turismo, na cidade de São Paulo, ao não realizar-se o evento. Para entender 
o fenômeno, foram analisadas informações sobre dados econômicos do turismo em sites oficiais do 
governo e organizações ligadas ao setor, além de pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo, em 
artigos científicos e matérias jornalísticas, que veiculam informações sobre a importância 
socioeconômica da Parada LGBTQIA+. As principais informações analisadas relacionam-se com a 
taxa de ocupação da rede de hospedagem na cidade de São Paulo. Para enriquecer o estudo, a 
pesquisa apresenta entrevista semiestruturada a Diego Oliveira (secretário da Associação da Parada 
do Orgulho GLBT de São Paulo - APOGLBT-SP), responsável por organizar o evento em São Paulo. 
O estudo apresenta o evento como um forte aliado à difusão cultural e no combate a LGBTfobia, e 
foi possível observar os impactos à taxa de ocupação da rede hoteleira da cidade, e ao setor do 
turismo como um todo, durante o período que o do evento seria realizado em 2020, devido ao seu 
cancelamento, gerado pela situação mencionada, a partir da comparação com os anos anteriores.
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RESUMO 
Em virtude da pandemia causada pela Covid-19, o Brasil teve que adotar estratégias de 
gerenciamento de uma situação que pode ser definida como de “crise”, de modo forçado. 
Mundialmente, a discussão para melhor compreensão sobre crises e estruturação de mecanismos para 
lidar com elas no setor turístico foi impulsionada devido à grande crise econômica ocorrida devido à 
bolha imobiliária vivida em 2008. Exemplos são (i) a criação do Comitê de Resiliência do Turismo 
instituído pela Organização Mundial do Turismo (UNWTO) em 2008; (ii) o avanço na produção de 
conhecimento acadêmico e técnico sobre o tema e; (iii) a edição de manuais para enfrentar crises 
pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), a partir de 2017. O Brasil, como membro destas 
instituições internacionais, e com estrutura de pesquisa e academia com relativo acesso a publicações 
internacionais, procura acompanhar tais orientações. No entanto, gestão de crises não foi uma pauta 
de destaque por parte do MTur e entidades do setor, mesmo que situações de crise venham ocorrendo 
no país, a exemplo de queimadas, rompimentos de barragens e enchentes que vem assolando diversos 
destinos turísticos. Isto desperta uma série de questionamentos em relação à capacidade institucional 
e de governança para planejar e gerir destinos, com um olhar efetivamente estratégico que considere 
cenários variados; o entendimento efetivo que temos em relação ao que é crise e a construção de 
políticas públicas que considerem o olhar sistêmico inerente ao turismo.  Neste sentido, este artigo 
objetiva relatar a atuação, os resultados obtidos e perspectivas futuras decorrentes da Cooperação 
Técnica estabelecida entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – organismo multilateral 
que tem histórico em apoiar o desenvolvimento e gestão territorial integrado, sistêmico e sustentável 
do turismo no Brasil – com o (i) Ministério do Turismo do Brasil e a (ii) Secretaria Estadual de Turismo 
de São Paulo, cujo objetivo é apoiar estes órgãos públicos no processo de gestão da crise decorrente 
da pandemia Covid-19 e de preparo para lidar com crises futuras.
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é apreender as ações do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
para o setor do turismo frente ao Covid-19, discorrendo sobre sua percepção quanto aos impactos 
da pandemia e suas proposições das cooperações técnicas/financiamentos. Ficou evidente que o BID 
é o principal organismo internacional de financiamento de projetos turísticos na América Latina e 
Caribe e no contexto da Covid-19, considerou-se que os 10 projetos buscam especialmente 
estabelecer estudos sobre os impactos, definir protocolos sanitários para a retomada das atividades, 
informatização do setor, principalmente produção de plataformas digitais para divulgação aos 
turistas quanto as regras e condições sanitárias dos países.
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RESUMO 
Nos últimos meses o turismo foi afetado pela pandemia de COVID19, acarretando a suspensão de 
viagens em virtude das medidas de isolamento social. No Brasil, a região nordeste sentiu os efeitos 
da crise com o fechamento de diversos hotéis e agências de viagens. No caso específico da cidade 
de João Pessoa, capital da Paraíba, os empregos foram atingidos com resultado direto na economia 
da cidade. Neste contexto, o objetivo geral deste estudo é discutir os impactos das principais 
alterações na legislação trabalhista, ocasionadas em virtude da pandemia de coronavírus, no setor 
turístico da cidade de João Pessoa-PB, através do estudo da Lei 14.020/2020. A  referida lei instituiu 
o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas 
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 
Essas mudanças foram implantadas de forma a tentar minimizar os impactos econômicos decorrentes 
da pandemia. No caso específico da atividade turística, essas medidas vieram a colaborar para 
reduzir esses impactos, uma vez que o setor de turismo foi um dos mais afetados. São medidas do 
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, de acordo com o artigo 3º da lei, o 
pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; a redução 
proporcional de jornada de trabalho e de salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. 
Para a realização do estudo proposto foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais sobre 
as temáticas e  entrevistas online com um representante da Empresa Paraibana de Turismo (PBTUR), 
representantes de associações do setor turístico e gestores do setor turístico privado, de forma a 
compreender os  impactos econômicos das alterações na legislação trabalhista, através da Lei 
14.020/2020, no setor turístico da cidade. Os resultados estão sendo analisados e discutidos, de 
forma a compreender se a adoção dessas medidas contribuiu para assegurar alguns direitos 
trabalhistas, mas ao mesmo tempo sem penalizar os empreendimentos turísticos.
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RESUMO 
O planejamento de uma cidade classificada como inteligente, identifica um modelo de gestão 
empresarial, tanto no setor público com privado. Isso também pode ser observado nos Destinos 
Turísticos Inteligentes (DTI), pois, as cidades, integrantes de uma rede de cidades, estão preocupadas 
com aspectos de competitividade, tais como: investimentos, sustentabilidade e tecnologia baseadas 
em dados compartilhados nas nuvens e na Internet das Coisas (IOT), que, por sua vez, buscam soluções 
para facilitar as operações. No entanto, não levam em consideração os vínculos de hospitalidade 
entre os indivíduos/grupos com os espaços dessas cidades, bem como não tratam de assuntos 
relacionados às relações interpessoais. Adicionado a esse cenário, essa observação da hospitalidade 
pelos gestores públicos ou privados, se tornou ainda mais prejudicada com a necessidade do 
isolamento social decorrente da contaminação mundial do vírus, denominado de novo Coronavírus – 
COVID-19, classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em março do ano de 2020, 
como uma pandemia. Diante de tal contexto, os indivíduos optaram pela permanência em suas 
residências e o fluxo das pessoas aos DTI(s) foi amplamente impactado. Nesse sentido, o presente 
trabalho utilizou como objeto de análise os dados relativos ao impacto da pandemia disponibilizados 
sobre o munícipio de São Paulo, também classificado como um DTI, e objetivou verificar através de 
análise de conteúdo, como essa medida, independentemente de sua intensidade, modificou e, 
possivelmente continuará modificando, a perspectiva de como as características da hospitalidade se 
manifestam diante desta nova realidade.
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RESUMO 
Muito tem sido debatido sobre como as atividades econômicas ligadas ao Turismo têm sido afetadas 
pela pandemia de COVID-19. O objetivo deste artigo é trazer a inovação para o centro desse 
debate, como um possível caminho para os gestores de meios de hospedagem (MH) enfrentarem a 
crise provocada pela atual pandemia. Para isso, apresentamos um estudo de caso realizado entre 
abril e setembro de 2020 em um resort com cerca de 40 Unidades Hoteleiras localizado no litoral 
da região Nordeste do Brasil. Os resultados obtidos mostram que o momento atual de crise vem 
acelerando o processo de inovação no sentido de impulsionar e alavancar novas formas de se 
implementar ações: serviços novos e/ou novos processos de negócio. A adoção de inovações 
gerenciais ganhou ênfase, a exemplo da implementação de metodologia para gestão de despesa e 
a reestruturação do quadro de pessoal para atender a demandas sazonais. Uma vez que a inovação 
gerencial impulsiona o desempenho do MH, no período analisado houve uma pré-disposição maior 
para sua adoção como possível solução para a queda de resultados devido à crise. Contudo, não se 
pode cair no discurso de que a inovação é uma bala de prata, até porque a solução de problemas 
não se limita à possibilidade de inovar. Como caminhos possíveis (ou necessários), estão as inovações 
que permitam ajudar a repensar o modelo de negócio e aquelas que possam melhorar o bem-estar 
das comunidades nas quais os MH estão inseridos: as inovações sociais.
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RESUMO 
Este artigo tem por objetivo analisar o impacto da pandemia causada pela doença Covid-19 no 
mercado hoteleiro no estado de Pernambuco, Brasil, nomeadamente, seus reflexos, efeitos e 
perspectivas pós-flexibilização das atividades. A doença, causada pelo vírus Sars-CoV-2 teve grande 
influência nas atividades turístico-hoteleiras mundialmente desde o início do ano de 2020, e, tanto no 
Brasil como em Pernambuco desde meados de março de 2020. Em decorrência da pandemia, houve 
consequências para o mercado hoteleiro em termos de demanda, governança, ambiente e estrutura 
organizacionais, bem como operacionalidade. A metodologia alicerçou-se numa abordagem mista, 
tendo por um lado o enfoque qualitativo, com análise de conteúdo com uso do software NVivo 12,  a 
partir de entrevistas semi-estruturadas com atores do  trade hoteleiro, e observação participante, já 
que alguns dos autores atuam neste mercado, e, por outro lado, um cariz quantitativo, com uso de 
estatística descritiva, aplicada aos dados provenientes de questionários estruturados  respondidos 
pelos stakeholders envolvidos, com uso do SPSS 26. A análise dos dados obtidos permitiu inferir que 
a Covid-19 ocasionou um crucial impacto na estrutura organizacional, nas taxas de ocupação, nos 
procedimentos operacionais padrão das empresas hoteleiras investigadas, bem como observou-se 
uma governança anti-sinérgica no mercado hoteleiro para lidar com a pandemia, dificultando a 
entropia negativa e resiliência do setor. As consequências e perspectivas para o setor na visão do 
trade também são discutidas.

67



|  
 

Grupo de Trabalho: 09.2 Os desafios da hospitalidade em um mundo vulnerável: inovações, ações e análises 

Clima Organizacional em tempos de pandemia: promoção de ambiente de 
trabalho amigável, por ações ligadas a lazer e eventos. 

 
Flávia Quitério de Carvalho 
EACH-USP 

Nathália Alves Pereira 
EACH-USP 
 

Samantha Karoline de Carvalho Parma 
EACH-USP 
 

Felipe Mujica 
EACH-USP 
 

Ivan Bolis 
EACH-USP 
 

 

  
 
RESUMO 
Este artigo visa demonstrar ações tomadas por uma empresa que aluga escritórios coworking para 
promover melhores experiências aos seus clientes (locatários) e outras ações para promoção de 
qualidade de vida no trabalho, mesmo com as restrições impostas pela Pandemia COVID-19 que 
impossibilita a realização de eventos presenciais. A metodologia adotada foi o estudo de caso para 
analisar as estratégias adotadas para contornar as dificuldades impostas durante a pandemia pela 
empresa em questão, mantendo a oferta dos serviços ligados ao bem estar e à hospitalidade. O 
estudo foi realizado em um edifício que pertence à empresa, a qual possui diversos imóveis no Brasil 
e no mundo. Foram utilizados dados públicos da empresa, que podem ser acessados pela internet, e 
foram entrevistadas pessoas do setor estratégico, para entender os objetivos das ações. Os resultados 
demonstram que a empresa locadora tem perdido locatários devido à implantação do trabalho em 
casa. A redução da presença dos trabalhadores no edifício levou à suspensão da oferta de serviços 
ligados a bem estar e hospitalidade, o que trouxe desemprego para estes prestadores de serviços. 
Como medida compensatória, a empresa locadora tem promovido eventos online, lives, webinars, 
concursos e sorteios, e estes eventos minimizaram os prejuízos aos profissionais do setor de 
hospitalidade, entretenimento e eventos. Estas ações têm mantido parte dos clientes, mesmo não 
utilizando as instalações físicas do edifício. Esta pesquisa estabelece diálogo entre teoria e prática 
ao estudar uma empresa que mudou a sua estratégia operacional oferecendo serviços de bem estar 
e hospitalidade online.
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RESUMO 
A literatura sobre capacidade absortiva e temas ligados, como por exemplo, compartilhamento de 
conhecimentos têm crescido rapidamente em diversas áreas do conhecimento, contudo este crescimento 
ainda é incipiente na indústria hoteleira, apesar de ser uma indústria baseada em conhecimento, tendo 
em vista o processamento constante de informações que são captadas através da interação com os 
clientes que possibilita extensivo compartilhamento de conhecimentos. Devido à escassez de estudos 
sobre capacidade absortiva, mais especificamente estudos que investigaram os processos de 
aquisição, assimilação, transformação e exploração de conhecimentos externos no contexto hoteleiro, 
neste sentido a questão de pesquisa é  analisar quais são as práticas para captar e absorver 
conhecimentos externos, isto é de extrema importância sobretudo em momentos de graves crises como 
a causada atualmente pela pandemia do Coronavírus 19. Neste sentido o objetivo do estudo é 
identificar quais as práticas existentes para captar e absorver conhecimentos externos em 
empreendimentos hoteleiros. O estudo foi desenvolvido com método qualitativo de corte transversal, 
por ser adequada para estudos que procuram descrever a complexidade de determinado problema, 
analisar, compreender e classificar processos dinâmicos (Richardson, 2017). Possui caráter 
exploratório com abordagem de estudos de caso múltiplos. A coleta de dados foi realizada por meio 
de entrevistas semi-estruturadas, por meio eletrônico (Hangouts e Skype). Após a validação das 
transcrições a análise de conteúdo foi realizada seguindo as recomendações de Bardin (2016) e 
Flores (1994), com o apoio do software Atlas.ti. Os resultados possibilitam afirmar que as principais 
práticas de captação e absorção de conhecimentos externos corroboram com os indicadores da 
dimensão de aquisição de Gebauer et al. (2012). Nos empreendimentos analisados, estas práticas se 
dão, com maior regularidade, pela interação entre hóspedes e funcionários, por meio dos guest 
coments e pelas avaliações realizadas nos meios digitais, redes sociais e Agência de Reservas on-line. 
Essas interações permitem extensiva transferência e troca de conhecimentos. O estudo contribui para 
o avanço teórico da temática capacidade absortiva na indústria hoteleira e fornece recomendações 
importantes para os gestores sobre quais são as práticas adotadas de absorção de conhecimentos e 
os impactos destas práticas na competitividade.
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RESUMO 
A presente pesquisa é produto de um programa de pré-iniciação científica realizada por estudantes 
do Ensino Médio da rede pública de São Paulo e trata da promoção de lazer para crianças autistas 
no SESC Belenzinho, São Paulo, durante o período de pandemia de Covid-19. O Transtorno do 
Espectro Autista - TEA é uma síndrome genética e hereditária caracterizada por problemas na 
socialização, no comportamento e na comunicação. A Lei Federal 12.764/2012 institui a "Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista", garantindo às 
pessoas autistas serem consideradas como pessoas com deficiência, assim tendo direito a todas as 
políticas de inclusão do país, entre elas as de educação e lazer. Buscou-se saber se o SESC Belenzinho 
tem feito a inclusão de crianças autistas em seus projetos direcionados para as crianças. Devido à 
pandemia do Covid-19, a coleta de informações foi realizada através das plataformas online, visto 
que que a unidade não está aberta ao público, e por um questionário, com perguntas direcionadas 
aos administradores da unidade. Foi constatado que o Sesc Belenzinho carece na inclusão de pessoas 
autistas em suas ações durante a pandemia, não sendo localizada nenhuma menção ou atividades 
com definições que incluíssem crianças autistas nos projetos. Concluímos que Sesc Belenzinho, buscando 
a inclusão do público infantil com TEA neste período em que suas unidades estão fechadas devido a 
pandemia, poderia planejar maiores atividades em suas plataformas digitais, dando continuidade 
após a reabertura da unidade.
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RESUMO 
A pandemia do COVID-19 trouxe à tona uma potencialidade já apresentada dentro do marketing 
turístico que é a utilização de dispositivos de realidade virtual como Óculos VR e outros para a 
apresentação de destinos a distância. Considerando uma sociedade cada vez mais virtualizada e o 
desenvolvimento tecnológico agregando equipamentos também a atividade turística, o fenômeno da 
realidade virtual  adquire um novo caráter no mundo pós pandemia principalmente ocasionando uma 
ruptura no conceito de deslocamento e adentrando uma nova modalidade de mobilidade, cuja 
necessidade de movimentação espacial e material não é um fator determinante para a realização 
de uma viagem, assim como não há contato físico direito com outras pessoas. Essa nova velocidade 
de mobilidade assim como o resguardo do contato físico intensifica o chamado turismo virtual. 
Considerando a quase instantaneidade dos sistemas computacionais, as televiagens podem ser 
realizadas a qualquer momento, de qualquer lugar para qualquer lugar sem deslocamento material 
e de maneira individualizada. Um exemplo claro são as teleconferências empresariais que inclusive 
podem diminuir drasticamente a demanda no segmento de turismo de negócios e também os tours 
virtuais disponíveis nos principais sites de museus como o Louvre. Apesar da facilidade de 
deslocamento, atualmente os dispositivos de realidade virtual possuem restrições de perspectiva. Os 
equipamentos existentes ainda não são capazes de equiparar a telepresença a presença física 
devido as suas limitações de reprodução sensorial como: qualidade de imagem, velocidade de 
reprodução de imagem, qualidade de áudio, sincronia de reprodução de áudio e recepção e envio 
de estímulos táteis e olfativos, no entanto, o potencial destes equipamentos demonstra-se cada vez 
mais capaz de alterar a lógica de deslocamento em viagens.
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RESUMO 
O isolamento social preconizado pela pandemia do COVID 19 tornou necessária uma rotina virtual 
para diversas famílias. Assim, a rotina de educação, trabalho, compras, pagamentos, entretenimento, 
lazer, dentre outros, que antes costumava ser presencial, passou a ser preferencialmente à distância, 
no âmbito doméstico, pela segurança individual e coletiva. Ao mesmo tempo, a convivência do núcleo 
familiar passou a ser intensificada. Dentre diversos lazeres desenvolvidos neste período estão os jogos 
de vídeo game, atividade que possibilita interação (física e remota), criatividade e conhecimentos 
variados, conforme a escolha do(s) participante(s). Este trabalho busca refletir sobre o vídeo game 
como uma atividade de lazer que possibilita contemplação e aprendizados acerca de diversas 
culturas, saberes e tradições de múltiplos grupos sociais de tempos passados, as quais, às vezes, não 
existem mais. Tal escolha de lazer possibilita o conhecimento e a imaginação acerca de grupos e 
etnias e contribuem para a divulgação de destinos turísticos. A metodologia utilizada foi a análise de 
elementos culturais do jogo “The Witcher 3: Wild Hunt”, da produtora CD Projekt RED, criado no ano 
2015, inspirado na obra do escritor polonês, Andrzej Sapkowski, o qual apresenta paisagens, 
personagens, música e folclore da tradição polonesa. Os games “The Witcher” popularizaram-se no 
Brasil em 2019, quando a Netflix lançou a série que se passa num mundo fantástico onde vivem 
princesas, monstros, cavaleiros e bruxas que conta a saga do caçador de monstros Geralt of Rivia e 
da feiticeira Yennefer of Vengerberg. Foi feita também pesquisa em páginas da internet sobre o 
aumento da demanda de turistas que buscam conhecer os lugares, as paisagens que inspiraram o 
game. É possível que essa imersão nos jogos de vídeo game fomente o desejo de estar nos lugares 
onde se passam as aventuras das personagens virtuais. No caso de The Witcher, tanto o jogo quanto 
a série mostram castelos, fortificações e outros patrimônios edificados (na Polônia e Hungria), alguns 
dos quais são museus, lugares de turismo e cultura dos países. Tais reflexões nos levam a compreender 
o papel dos games e da cultura virtual na sociedade que, longe de ser descompromissada, é uma 
poderosa forma de divulgação de destinos turísticos.
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RESUMO 
Vive-se uma situação de crise em que os empreendimentos turísticos tiveram que adaptar serviços e 
operações para garantir segurança aos turistas. Este estudo tem como objetivo realizar um diagnóstico 
das iniciativas de prevenção e controle adotadas pelas empresas turísticas para o enfrentamento da 
pandemia da COVID-19 no município de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. A metodologia 
é exploratória e descritiva, com coleta de dados primários, por meio de questionário online, 
analisados com estatística descritiva, e dados secundários da Secretaria Municipal de Turismo e de 
Saúde. O objetivo do questionário foi identificar ações, protocolos e procedimentos de higiene e 
segurança, além da presença de pessoas com sintomas da COVID-19 ou confirmados, no período de 
março a junho de 2020. O universo da pesquisa é de 217 empreendimentos cadastrados no Alvará 
Turístico da Secretaria Municipal de Turismo. A amostra do estudo envolveu 136 participantes, 
sobretudo restaurantes e afins, vinícolas, meios de hospedagem. Verificou-se que 80 empreendimentos 
(58%) participam do programa Ambiente Limpo e Seguro. Dentre as principais ações de prevenção 
e controle, destaque para: disponibilização de álcool gel 70%, uso de ventilação natural, redução 
da capacidade máxima de atendimento, exposição de cartazes informativos, entrega de 
equipamentos de proteção individual (EPI) e informações aos colaboradores. Foram repassadas aos 
colaboradores informações sobre utilização de máscara, lavagem de mãos, etiqueta respiratória, 
comportamento preventivo no local de trabalho e fora dele, procedimento de atendimento ao cliente 
e uso de EPI’s. Entre as ações de higienização adotadas, estão a higienização de ambientes e 
equipamentos com maior frequência e a limpeza frequente de pontos de contato. Durante o período, 
5 participantes (3%) identificaram a presença de visitantes com COVID-19 e 10 (7%) identificaram 
colaboradores ou proprietários com sintomas. Os procedimentos adotados aos sintomáticos foram: 
encaminhamento para unidades de atendimento de saúde (UPA) e afastamento pelo período de 14 
dias. Por meio da realização de testes, 19 pessoas, entre colaboradores e proprietários, receberam 
a confirmação da COVID-19. Durante o período, nenhum deles foi hospitalizado ou veio à óbito. Os 
resultados demonstram a necessidade de adequações em protocolos de higiene e segurança no setor 
turístico, visando a retomada das atividades.
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RESUMO 
A pandemia COVID-19 provocou grandes mudanças na dinâmica social da população em diversas 
regiões do planeta. No Brasil, desde março de 2020, foram implementadas medidas de 
distanciamento físico que restringiram as interações entre as pessoas. Isso ocasionou o fechamento de 
parte representativa do comércio, lugares públicos, escolas, aeroportos e também de algumas 
fronteiras. Os impactos no turismo foram imediatamente percebidos, já que a atividade pressupõe o 
deslocamento de pessoas e o encontro com o outro. Essa nova realidade trouxe inúmeros desafios 
para os profissionais que atuam como guias de turismo. Diante desse cenário, o presente estudo tem 
o intuito de observar como mulheres que empreendem nessa atividade profissional estão exercendo 
seu trabalho durante a pandemia. Para isso, foi elaborada uma pesquisa qualitativa utilizando 
técnicas da etnografia online. A coleta de dados foi realizada em três etapas: observação de 
interações realizadas na rede social Instagram, investigação de documentos digitais produzidos na 
plataforma de eventos Sympla e entrevistas aprofundadas online com empreendedoras. Os 
resultados demonstram que a criação de tours virtuais foi uma das soluções para a continuidade da 
atividade. Este estudo faz parte de trabalhos do Laboratório de Turismo e Antropologia – 
LaTA/CNPq e seus autores integram a linha de pesquisa Turismo e Etnografia, com a expectativa de 
refletir sobre o tema, em fase inicial de desenvolvimento de paradigmas. 
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RESUMO 
O trabalhador informal sofreu um impacto muito grande pela interrupção do turismo durante a 
pandemia, a Liga dos Guias de Turismo do Rio de Janeiro mobilizou-se na tentativa de diminuir o 
impacto do setor informal através de aprovações de leis pela Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro e Câmara de Vereadores. Contudo a Lei 8858 sancionada está no aguardo da 
regulamentação do auxílio emergencial através da Secretaria de Turismo do Estado. As novas 
práticas turísticas através do walking tour vão descortinando a arquitetura e paisagens urbanas da 
cidade como um flâneurie, as Agências de Turismo utilizam as redes sociais aliada as inovações 
tecnológicas na promoção dessa modalidade como economia criativa no desenvolvimento do Turismo 
Cultural na capital carioca. O objetivo do é apresentar as novas práticas turísticas de baixo custo na 
realização dos passeios com informalidade mediante o pagamento de gorjetas ao final do passeio. 
O aumento da busca de trabalho analisando as condições da atividade turística durante a pós-
pandemia nos atrativos, a situação econômica é avaliada como uma alternativa de trabalho na 
inclusão social do trabalhador pela redução de contratos em decorrência dos impactos no turismo. A 
metodologia é um estudo bibliográfico sobre o trabalho informal do guia de turismo e walking tour 
durante a pandemia, todavia uma abordagem teórica sobre o flâneur como desbravador da cidade. 
O texto é teórico-empírico apresentando o walking tour como alternativa de trabalho informal na 
pós-pandemia, todavia os passeios são uma economia criativa sustentável na preservação e 
conservação do patrimônio histórico da cidade.
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RESUMO 
Devido às medidas de contenção à pandemia de Covid-19, diante da ausência de turistas, os 
empreendimentos precisaram se adaptar e buscar alternativas para a sustentabilidade econômica 
de seus negócios. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo descrever as atividades 
desenvolvidas por dois empreendimentos de agroturismo durante a pandemia de Covid-19. Trata-se 
de uma pesquisa qualitativa, aplicada, com objetivos descritivos. Foi realizada pesquisa bibliográfica 
e de campo no município de Jaguarão/RS, onde se encontram as chácaras da Imbira e das Acácias, 
propriedades familiares que desenvolvem atividades junto à natureza e produzem alimentos 
orgânicos. A partir das entrevistas realizadas junto aos empreendedores, foi possível constatar 
expressiva queda nos rendimentos devido à diminuição significativa das hospedagens. No entanto, a 
produção agrícola não parou e em parceria com a Casa de Economia Solidária (Ecosol) de Jaguarão, 
através de plataforma digital e do Projeto Hortas, foi criada a oportunidade de unir famílias, que 
procuravam produtos alimentícios de qualidade e sem agrotóxicos, aos produtores que outrora se 
dedicavam ao agroturismo. O projeto Hortas consiste na entrega semanal de cestas com hortaliças e 
produtos orgânicos na residência do consumidor final. Diante da crise instalada, os empreendimentos 
mantiveram sua essência, mas procuraram alternativas sustentáveis aos seus negócios, sendo que a 
criatividade e a inovação foram fatores determinantes para o sustento financeiro e psicológico dessas 
famílias. Ademais, o trabalho familiar e comunitário contribuiu para agregação de valor cultural, 
físico e agrícola nesse período. O agroturismo não é apenas um empreendimento, são famílias que 
se preparam para servir outras famílias com o melhor que a natureza produz. Desta forma, levando 
o produto até as suas casas, a natureza, de forma simples e eficaz, pode estar na mesa do turista 
que, por um período de tempo, foi impedido de praticar o turismo, todavia pode sentir o sabor 
inconfundível do agroturismo.
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RESUMO 
Introdução Sabendo-se que 63% das micros e pequenas empresas (MPEs) do turismo estão fechadas 
temporária e/ou definitivamente, busca-se analisar o uso das ferramentas digitais para enfrentar a 
crise causada pelo COVID 19. Objetivos - Apresentar dados sobre o comportamento dos pequenos 
negócios do setor turístico em termos de atuação e vendas online durante o momento atual. Métodos- 
Análise dos dados da pesquisa realizada pelo Sebrae com 6.470 respondentes de MPEs de todo os 
setores, sendo 206 do setor de turismo. Resultados - Nota-se que  dentro do segmento do turismo, 
46% não estão funcionando pois o negócio atua somente presencialmente e 39% dos entrevistados 
estão utilizando ferramentas digitais para funcionar. Em relação a vendas online, 72% já vendiam 
antes da pandemia e 3% passaram a utilizar ferramentas digitais para a venda depois. Contudo, 
para os 5% de toda a amostra que registrou aumento de faturamento no último mês, 42% afirmou 
que foi consequência de passar a vender online. Conclusões -  O momento atual é de grandes 
incertezas econômicas, sociais e sanitárias, em que a solução mais eficiente seria a prevenção do 
contágio via distanciamento social, o que impulsiona as empresas a utilizarem ferramentas digitais 
para continuarem operando e vendendo. Os dados mostram que a maioria das MPEs do segmento 
turístico funcionam apenas presencialmente e poucas passaram a vender online depois da pandemia, 
sendo essa a maior razão de aumento de faturamento em outros negócios, o que confirma que a 
economia do turismo seguirá sendo a mais impactada com a crise.
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RESUMO 
A sobrevivência das organizações e empresas estão atreladas, dentre outros fatores, a sua resiliência, 
característica definida enquanto a sua capacidade, junto a adoção de um modelo de gestão eficiente 
e sustentável, de responder rapidamente a ameaças internas e externas e assim, passar por momentos 
de incerteza e risco. A crise vivenciada a partir de março de 2020 com a pandemia do coronavírus, 
a qual instaurou incertezas no cenário sanitário, econômico e social em todo o mundo ao forçar a 
adoção de medidas de distanciamento e isolamento social, foi um destes fatídicos momentos que 
colocou a prova a sobrevivência das empresas. Devido sua natureza complexa, plural e 
multifacetada, o setor turístico é altamente vulnerável a ameaças, e neste cenário, atrelada às 
medidas de contenção a COVID-19 que afetam diretamente a sua atividade, o setor firma-se 
enquanto um dos mais bruscamente impactados pela crise, com perspectiva de ser um dos últimos a 
se recuperar. Com a restrição das atividades de lazer e viagens, no Brasil, a atividade turística 
registrou queda de 68,1% no crescimento entre os meses de março e abril, início da pandemia. Ainda 
que os efeitos sejam sentidos de modo generalizado pelas empresas, este cenário afeta 
especialmente as micro e pequenas empresas (MPEs), as quais possuem desafios particulares 
atrelados a diminuição na demanda e redução no acesso a financiamento e crédito. Neste sentido, 
utilizando a base de dados da pesquisa online realizada entre 25 e 30 de junho pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) com o fim de investigar a o impacto do 
pandemia do coronavírus nas micro e pequenas empresas, pretende-se, através de pesquisa de 
caráter exploratório, analisar a sobrevivência das MPEs do setor turístico neste momento crítico, bem 
como os indícios de sua recuperação.
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RESUMO 
A pandemia conseguiu atingir diferentes agentes da sociedade em diversos níveis. A surpresa de viver 
uma situação atípica como a que o COVID-19 proporcionou, mesmo após 7 meses do primeiro caso 
no Brasil, continua uma incógnita para grande parte do mundo. Na ótica dos negócios, a análise e 
resiliência de empresas geridas tanto por homens quanto por mulheres, no período, torna-se relevante 
a questão para vasto entendimento do cenário. Dentre os mais diversos ramos de atuação, 
empréstimos bancários e diversificação da forma de venda em meios digitais tornaram-se comuns. As 
circunstâncias às quais os negócios têm sobrevivido e principalmente como conseguiram sobreviver 
torna-se importante ferramenta para planejamento dos próximos passos. Para a realização do 
presente artigo, a principal fonte de dados será um recorte feito dentro do estudo desenvolvido pelo 
SEBRAE com 206 PMEs que atuam no ramo do turismo. A pesquisa busca entender uma série de 
circunstâncias que influenciaram ou não na sobrevivência das empresas que atuam no segmento 
turístico localizadas em todo Brasil. Também será analisada a bibliografia disponível até o momento 
que aborda a temática. É de conhecimento que pela novidade o tema que é o COVID-19, as 
pesquisas e conteúdos acadêmicos ainda estão sendo produzidos, mas espera-se utilizar os materiais 
produzidos mais recentemente. Como resultado, hipóteses que sustentam os resultados apresentados 
na pesquisa serão desenvolvidas, e principalmente serão levantados dados que auxiliam no 
replanejamento dos negócios no setor turístico passados 7 meses do início dos casos do Coronavírus 
no Brasil, criando conexões que façam sentido e sejam capazes de explicar o motivo pelo qual alguns 
negócios terem conseguido sobreviver melhor do que outros nos tempos de crise. A pesquisa leva em 
consideração o que foi feito de diferente nos casos que lidaram melhor com a crise quando 
comparados às empresas que não tiveram resultados tão positivos.
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RESUMO 
Dentro do tema proposto, esta pesquisa dará ênfase para o uso de redes sociais, aplicativos e internet 
para recuperação das médias e pequenas empresas (MPEs) do setor turístico. A pandemia da Covid-
19 fez com que o atendimento presencial se tornasse inviável e impossibilitado, dessa forma, o uso 
de meios digitais se mostra como a melhor alternativa para buscar o aumento de vendas e 
recuperação das atividades econômicas dessas empresas. O uso das redes sociais deve ser 
amplamente explorado, por serem locais que reúnem muitas pessoas dos mais variados tipos, logo se 
mostram como uma forma de atrair público para conhecer os serviços e produtos oferecidos, afinal 
essas redes oferecem meios de turbinar suas publicações e fazê-las alcançar um maior número de 
usuários, além daqueles que já são seguidores; aqui é possível destacar Facebook, Instagram e TikTok, 
que são as redes mais populares atualmente. Somado a isso, deve ser considerada a possibilidade 
de direcionar o usuário, possível cliente, para um site próprio que seja completo e interativo. Esse site 
deve, em primeiro lugar, visar a acessibilidade de todas as pessoas, sendo fácil de usar através de 
um manejo intuitivo e contendo um vídeo inicial com instruções de uso, por exemplo, tornando-o 
navegável até por quem não é habituado com novas tecnologias; além disso, é interessante propor 
um questionário dinâmico e divertido, com imagens, gifs e vídeos, para conhecer melhor o perfil de 
cada turista e saber qual tipo de viagem e propaganda direcionar a ele; por fim, o site deve ter 
enfoque na hospitalidade virtual e tratamento humanizado com o cliente, o que se mostra como um 
diferencial, e fornecer todas as informações necessárias sobre o produto, com fotos, vídeos, relatos, 
recomendações e alternativas para contato. Um ambiente virtual rico e interativo é capaz de 
enriquecer a oferta do produto turístico dessas empresas e proporcionar o alcance de um público 
ainda maior, dada a vastidão e rapidez da internet.
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RESUMO 
A partir de dados publicados por órgão do poder público executivo municipal, acrescido da 
verificação do banco de dados da Escola Bike Anjo Niterói (EBA-Nit) e dos resultados de pesquisa 
on-line, realizou-se análise do processo de transformação do design urbano da cidade de Niterói 
com foco na ciclabilidade que, agregada à geografia da cidade, tem contribuído para o 
desenvolvimento de uma cidade ativa com potencial para se tornar um destino turístico ativo. A 
pesquisa se mostra relevante pelo fato de realizar, a partir da transversalidade entre conceitos de 
urbanismo, transportes, turismo e saúde, a análise do movimento slow travel em paralelo ao turismo 
de bicicleta diante do cenário do Covid-19 e por se apresentar como modelo de pesquisa que pode 
ser replicado em diversas cidades do Brasil visto que a EBA desenvolve trabalhos semelhantes em 37 
cidades distribuídas por todas as regiões brasileiras.  Como resultado preliminar verifica-se que a 
cidade de Niterói vem apresentando aumento de ciclistas em paralelo ao investimento em 
infraestruturas, mas que o mesmo ainda não possibilita a inserção de crianças, idosos e mulheres no 
sistema. Por outro lado, iniciativas da EBA-Nit tem contribuído para minimizar essas diferenças e ainda 
contribuído para o desenvolvimento do turismo de bicicleta com efeitos multiplicadores para a 
realização de turismo ativo em destinos também ativos.
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RESUMO 
O turismo foi um dos setores que mais sentiu os impactos da pandemia da COVID-19, dada a 
necessidade de distanciamento social. Consequentemente, destinos turísticos urbanos têm sofrido com 
a queda no número de visitantes, a exemplo de Miami, nos Estados Unidos. A cidade, que tem o 
turismo como uma das principais atividades, também ocupa uma posição de destaque como um dos 
locais com maior número de casos no estado da Flórida. O objetivo geral deste estudo foi avaliar 
como a pandemia da COVID-19 afetou a cidade de Miami na perspectiva do turismo. Como objetivos 
específicos buscou-se: a) analisar como a pandemia interferiu no uso dos espaços turísticos urbanos; 
b) investigar as mudanças que ocorreram em relação à oferta de serviços e equipamentos turísticos 
de Miami. Trata-se de uma pesquisa descritiva qualitativa, que teve como instrumento de coleta de 
dados a observação in loco no período de 15 a 19 de maio de 2020, juntamente com a pesquisa 
documental e pesquisa bibliográfica. Como principais resultados, constatou-se que os atrativos 
turísticos estavam, em sua quase totalidade, fechados; que espaços turísticos abertos, como a Ocean 
Drive, historicamente ocupados por uma grande quantidade de turistas e residentes, encontravam-se 
praticamente vazios; e que serviços de hospedagem, alimentação e entretenimento precisaram alterar 
o seu modo de funcionamento, movidos por uma série de restrições, ocasionando uma reorganização 
na oferta dos produtos e serviços turísticos.
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RESUMO 
Este artigo demonstra os resultados de uma enquete que foi realizada no Aeroporto Internacional de 
Florianópolis (FLN/SBFL), desenvolvida pela Concessionária Floripa Airport, para saber se os viajantes 
sentem-se seguros ao circular pelo terminal de passageiros, após a adequação às novas necessidades 
de segurança sanitária. Adicionalmente, o estudo permite mapear os diferentes perfis de viajantes 
que têm voado neste momento de restrições e distanciamento social, além de saber quais modais têm 
sido utilizados para chegar ao terminal de passageiros, e quais consumos têm ocorrido no aeroporto. 
Este artigo apresenta um estudo de caso, com aplicação de enquete (Survey) aos passageiros em 
processo de embarque, de voos domésticos, no Aeroporto de Florianópolis, durante o mês de setembro 
de 2020. O estudo possui abordagem mista (qualitativa e quantitativa), com análise estatística 
exploratória dos dados, além de contextualização teórica e histórica por meio de breve revisão 
bibliográfica. Os resultados demonstram que as pessoas confiam nas medidas de adequação 
sanitária e que este estudo tem aplicação prática, ao avaliar o grau de confiança e os sentimentos 
das pessoas ao circular pelas áreas do aeroporto em tempos de pandemia. Ademais, nota-se que o 
uso deste tipo de pesquisa permite também delinear os diversos tipos de perfis de viajantes e usuários 
do aeroporto, por criação de personas, para adequar os serviços prestados às variadas necessidades 
e desejos das pessoas.
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RESUMO 
Understanding tourist behaviour during and after major tourism crises is essential to help destinations 
recover. The COVID-19 pandemic, a period of uncertainty and risk, makes it relevant to assess factors 
that influence travel intentions. There has been little research on tourist behaviour during health crises 
and, in particular, on perceived health risk and uncertainty effects on travel intentions. This study was 
carried out during the first months of the pandemic in Brazil and aims to investigate the role of health 
risk perception and intolerance of uncertainty on travel intentions for 2020 and 2021. We applied 
an online survey to 1,150 Brazilian participants from March to May of 2020. Our findings indicate 
that perceived COVID-19 severity, perceived probability of contracting it, and expected pandemic 
duration are significant predictors of travel intentions for both years. This paper sheds new light on 
tourist behaviour in the context of global health crises.

84



|  
 

Sessão de Apresentação (1) 

Percepção de Risco no Consumo de Alimentos Entregues em Domicílio (Delivery) 
durante a Pandemia do Covid-19 

 
Maria de Lourdes de Azevedo Barbosa 
UFPE 

Viviane Santos Salazar 
UFPE 
 

Marconi Freitas da Costa 
UFPE 
 

Simone de Lira Almeida 
UFPE 
 

Thalía Mayara Amorim da Paixão 
UFPE 
 

 

  
 
RESUMO 
Durante o ano de 2020, uma rápida contaminação do vírus COVID-19 alastrou todo o mundo, 
acarretando em um isolamento social e aumentando o consumo de alimentos através de entregas à 
domicílio. Este assunto é abordado neste artigo com o objetivo de investigar o risco percebido pelos 
consumidores que utilizaram este tipo de serviço neste período e quais foram as estratégias utilizadas 
pelos mesmos para reduzir estes riscos. Para alcançar esses objetivos foi realizado um estudo 
quantitativo de natureza descritiva com a aplicação de um questionário que foi divulgado de forma 
on-line, obtendo uma amostra de 732 respostas validadas entre consumidores de todo o Brasil. Os 
resultados encontrados neste estudo resultam na percepção de riscos físicos como possíveis 
contaminações se fazia presente para grande parte dos participantes e entre as estratégias mais 
utilizadas durante o recebimento dos pedidos, podem ser citadas: a realização da limpeza das 
embalagens, utilização de máscara e/ou luvas para receber os pedidos ou realização de pagamento 
de forma on-line.
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RESUMO 
No último ano a pandemia causada pela COVID-19 (Sars-Cov-2) assolou a população global 
causando restrições das mais diversas naturezas, resultando em um impacto significativo de perdas 
para o setor turístico mundial. Ainda sem uma vacina e com a necessidade de se reverter prejuízos 
socioeconômicos acometidos durante o ano de 2020, medidas regulatórias, privadas, administrativas 
e pessoais são seguidas para uma retomada segura da atividade turística. Dentre algumas 
ferramentas possíveis para auxiliar o tomador de decisão estão os nudges, intervenções advindas de 
conhecimentos da economia comportamental, que tem como intuito incentivar a escolha das melhores 
decisões, sem coibir a escolha de outras alternativas disponíveis. O uso de Nudges pode ser visto 
como uma ferramenta importante para aumentar a confiança do consumidor na volta gradual para 
a utilização dos equipamentos e serviços. Apesar de sua importância nas políticas públicas e no setor 
privado, ainda é uma área pouco pesquisada no turismo, tornando-se necessário identificar as 
contribuições das ciências comportamentais para mitigação dos efeitos negativos do COVID-19 no 
turismo. Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo identificar as contribuições da literatura 
sobre nudges no turismo que poderiam ser utilizadas neste período pandêmico. Para tal, realizamos 
uma revisão sistemática da literatura, de abril de 2008 a julho de 2020, nas seguintes bases de 
dados: Web Of Science, Science Direct e CABI Leisure and Tourism. Após a aplicação de todos os 
procedimentos, obteve-se uma amostra final de 66 artigos. Esses artigos estavam na intersecção entre 
arquitetura de escolha, paternalismo libertário, hospitalidade, hotéis e turismo. Microsoft Excel, 
Mendeley Reference Management Software e VosViewer foram usados para analisar os resultados 
desta amostra. Os resultados preliminares revelam que normas sociais, saliência e alvejar emoções, 
principalmente a sensação de culpa, são efetivos para conduzir os clientes destes serviços a resultados 
desejáveis. Além disso, os ambientes mais comuns de se realizar intervenção são hotéis e restaurantes. 
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RESUMO 
O setor de turismo e todas suas atividades características foram intensamente afetadas desde o início 
da pandemia da Covid-19. Neste estudo os autores buscaram investigar quais os custos econômicos 
da COVID-19 sobre a cadeia produtiva do turismo receptivo do Estado de São Paulo. O impacto 
direto na demanda de diferentes setores associados ao turismo receptivo desta região implica em 
spillovers por todos os setores da economia e por diversas regiões do país a depender das relações 
estruturais, locacionais e culturais. Para mensurar os impactos setoriais e regionais o estudo se valeu 
da metodologia de análise de insumo-produto, que é capaz de representar contabilmente a 
“fotografia” da estrutura econômica de uma região. Nesta fotografia, mostra-se como os setores 
estão relacionados entre si - ou seja, quais setores suprem os outros de serviços e produtos e quais 
setores compram de quais. O resultado é uma visão única e compreensível de como a economia 
funciona, como cada setor e região é mais ou menos dependente um do outro. Para mensurar os 
impactos associados à pandemia da Covid-19, partiu-se do cenário estimado do tamanho da 
economia do turismo receptivo no estado de São Paulo. As pesquisas de demanda do turismo 
doméstico e turismo internacional realizadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas para o 
Ministério do Turismo indicaram os números de turistas e receita por atividade. O choque de redução 
da demanda no turismo foi pautado inicialmente nos dados de redução do transporte aéreo com três 
diferentes cenários de recuperação. A partir dos choques de variação da demanda do setor, e da 
matriz insumo-produto inter-regional que representa as relações dos setores econômicos, classificados 
em 67 grupos e 18 regiões administrativas do estado de São Paulo e o resto do Brasil, foi possível 
obter os resultados que incluem os efeitos diretos, indiretos e induzidos para as variáveis de valor 
bruto da produção, produto interno bruto (PIB), empregos formais e informais e arrecadação de 
impostos indiretos líquidos. Em termos regionais a perda de PIB, no cenário moderado, para o estado 
de São Paulo é da ordem de R$ 16,2 bilhões de reais ou 0,93% do PIB estadual em 2020. Em termos 
de emprego espera-se uma perda de 378 mil ocupações em 2020 também no cenário de 
recuperação moderada.
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RESUMO 
Objetivo do estudo: Analisar os efeitos da pandemia da Covid-19 no turismo do Rio de Janeiro e 
entender oportunidades e desafios para o desenvolvimento da atividade turística de forma 
responsável no destino. Metodologia/abordagem: Pesquisa quantitativa de caráter exploratório, com 
aplicação de questionário on-line com 338 residentes da cidade do Rio de Janeiro, de 05 de junho 
a 25 de agosto de 2020. Originalidade/Relevância: Investigação dos efeitos relacionados à 
pandemia no turismo, com estudo empírico no Rio de Janeiro, que se configura como importante 
destino turístico, tanto do receptivo como do emissivo, doméstico e internacional. Principais resultados: 
Menor propensão a deslocamentos nacionais e, em especial, internacionais, nesse momento de 
pandemia. Oportunidade para o carioca conhecer mais a sua própria cidade e arredores, sendo 
oportuno o aumento da oferta de produtos e serviços turísticos para residentes. Maior preocupação 
dos cariocas em relação à qualidade de vida e à saúde, assim como ao distanciamento social, 
necessidade de protocolos de segurança e comunicação das condições sanitárias dos destinos e dos 
atrativos turísticos; questões essas a serem levadas em conta ao longo das jornadas de viagens. 
Contribuições teóricas/ metodológicas: Produção científica sobre os efeitos da pandemia no turismo, 
com foco no Rio de Janeiro. Necessidade de se trabalhar dinâmicas do território e o fortalecimento 
de ações que visem fomentar o conceito de turista-cidadão. Sugere-se que seja feito um trabalho 
contínuo e extenso de educação, sensibilização e de comunicação em prol de uma retomada do 
turismo responsável nos destinos turísticos.

88



|  
 

Sessão de Apresentação (2) 

Os desafios dos Guias de Turismo brasileiros diante das adversidades originadas 
pela COVID-19 

 
Sinthya Pinheiro Costa 
IFPB 

Kerlei Eniele Sonaglio 
UNB 
 

Lívia Cristina Barros da Silva Wiesinieski 
UNB 
 

 

  
  

 
RESUMO 
Em situações de crise ambiental, política, econômica ou de saúde pública, as repercussões no turismo 
revelam as fragilidades de um sistema em desequilíbrio e dependente de soluções governamentais 
eficientes e eficazes. Os percalços resultantes da pandemia da COVID-19 no turismo brasileiro 
revelam um espectro de efeitos adversos em sua dinâmica, notadamente para o setor da prestação 
de serviços diretos ao turista. Considerando este cenário, empreendeu-se uma pesquisa de 
abordagem qualitativa que se preocupou em diagnosticar os principais impactos da pandemia no 
trabalho dos Guias de Turismo do Brasil, como forma se subsidiar propostas de ações e políticas 
públicas no enfrentamento das dificuldades encontradas por estes profissionais, os influxos desta 
recessão no ofício do guiamento em 2020 e as perspectivas de sua retomada. A pesquisa foi 
direcionada para cerca de 24 mil guias de turismo registrados no CADASTUR do Ministério do Turismo 
e executada por meio de um formulário do Google Forms estruturado com perguntas fechadas (linear 
scale, check boxes, multiplechoice, dropdown) e abertas (short answer, paragraph). Os resultados das 
perguntas fechadas dos 1.938 respondentes foram tabulados no software Excel e a análise resultante 
dos questionamentos em formato de perguntas abertas foi realizada a partir da Análise de Conteúdo, 
por meio da qual foi possível também mapear as situações de vulnerabilidade destes atores do 
turismo e suas percepções sobre a retomada do guiamento. Diante dos resultados obtidos, identificou-
se que 71% dos entrevistados tem na atuação como guia sua única fonte de renda e que 73% 
classificariam as suas perspectivas quanto ao trabalho antes da pandemia da COVID-19 entre alta 
e muito alta para o turismo. Outro ponto de destaque foi o sentimento e constatação da falta de 
orientação, suporte ou auxílio do Ministério do Turismo e Secretarias de Turismo 
(Estadual/Distrital/Municipal) na emergência da pandemia, visto que 93% dos entrevistados afirmam 
não terem recebido orientação ou protocolos relativos ao seu ofício ou suporte governamental para 
suprir suas necessidades. A falta de informação, a impossibilidade de receber auxílio emergencial 
devido a renda declarada em anos anteriores e a diminuição drástica da remuneração mensal foram 
os principais impactos sofridos pelos Guias em decorrência da pandemia.
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RESUMO 
Os pequenos negócios representam mais de 90% da cadeia produtiva do turismo no Brasil. Trata-se 
de um universo amplo e heterogêneo. Desde março de 2020, com a declaração pela Organização 
Mundial da Saúde - OMS do estado de pandemia, o Sebrae tem monitorado os impactos do 
Coronavírus nestes pequenos negócios. A partir dos dados de oito edições de pesquisa on-line 
quantitativa realizada pelo Sebrae, o presente artigo propõe uma visão comparativa acerca de 
doze unidades de análise: variação no faturamento semanal; impacto no faturamento mensal; 
fechamento temporário e definitivo dos estabelecimentos; quantidade média de pessoas ocupadas; 
demissão de funcionários; número médio de demitidos; contratação de funcionários; medidas 
governamentais que poderiam ajudar os pequenos negócios a superarem a crise; recorrência por 
empréstimos; inadimplência e expectativa para recuperação da economia brasileira. Nos sete meses 
avaliados, observou-se uma lenta recuperação dos pequenos negócios de turismo, notada pela alta 
quantidade de estabelecimentos ainda fechados, a grande busca por empréstimos e o alto número 
de empresas inadimplentes. Para se reverter este quadro é necessária uma liderança mais atuante 
do Ministério do Turismo e uma governança coesa disposta a contribuir com políticas públicas para o 
setor.
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