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De acordo com a Organização Mundial de Turismo (OMT), o turismo representa um setor que emprega 
muita mão de obra. No entanto, devido à atual situação, fruto da covid-19, ele se encontra entre os 

mais ameaçados e com postos de trabalho em risco em toda a sua cadeia de valor.1  

Para a argentina Silvana Mercado Nwosu, formada em turismo e com mais de 18 anos de experiência no 
setor, o turismo “é uma indústria que sentiu muito impacto da Covid-19. As medidas aplicadas com 
relação à mobilização e restrição dos sistemas de transporte foram sentidas minuto a minuto por todos 
os profissionais e empresários que, apesar das projeções auspiciosas para 2020, testemunharam o 
fechamento completo das suas operações”.

Secretário-Geral da OMT, Zurab Pololikashvili faz uma análise do que está acontecendo e destaca que "as 
pequenas e médias empresas constituem cerca de 80% do setor de turismo"2 e para milhões de pessoas 
que vivem em comunidades vulneráveis, o turismo é o seu único meio de sobrevivência” Esta mesma 
organização estima que haverá “uma redução de aproximadamente 290 a 440 milhões de visitas 
internacionais de turistas em todo o mundo, o que representaria, em termos percentuais, entre 20 a 30% menos 
turistas deslocando-se pelo globo terrestre, o que resultaria em um total de 450 trilhões de dólares que a 
indústria do turismo deixará de receber em 2020”.3

A infraestrutura hoteleira, os serviços de transporte urbano e rural, restaurantes e outros negócios que 
englobam grandes, médios e pequenos empreendedores não são os únicos afetados. Também podemos 
acrescentar a estes números o declarado pela Associação Internacional Transportes Aéreos (IATA), que 
faz a estimativa de que, “devido às restrições de viagem, 25 milhões de empregos no setor aéreo estejam em 
risco e que em torno de 55.000 milhões de euros possam ser perdidos em reservas até 30 de junho de 2020, 
com uma perda líquida trimestral de 35.400 milhões de euros, o que corresponde a uma queda aproximada de 
38% na demanda em comparação com 2019”.4

Consequentemente, a resiliência, entendida como a capacidade de resistir e recuperar-se de tempos 
difíceis, é uma das características que deverão ajudar o setor a emergir da crise. Esse conceito aplicado ao 
turismo surgiu “para descrever e explicar por que algumas cidades que sofreram crises e desastres conseguiram 
revitalizar sua economia e renovar espaços deteriorados após um desastre, enquanto outras cidades não são 
capazes de descobrir como fazê-lo”.5 

O desenvolvimento desta virtude, não depende exclusivamente das habilidades que os empresários 
possuem, exige ainda o compromisso dos governos para produzir os mecanismos de financiamento, 
isenção de impostos e a gestão de  programas de fomento que fortaleçam aos diferentes atores desta 
cadeia de valor.

Alguns desafios adicionais que o setor precisará enfrentar, de acordo com a nossa especialista convidada 
especialista, são: 

Os turistas, provavelmente, optarão por empreender viagens terrestres, em seus próprios carros 
ou alugados para evitar transportes de massa com medo do contágio.

Além disso, o poder aquisitivo dos turistas não será o mesmo, tornando necessário a formulação 
de propostas mais acessíveis e flexíveis.

A infraestrutura turística necessariamente tenderá que incorporar protocolos de segurança e d 
que garantam tranquilidade aos visitantes sobre questões sanitárias.

O uso da tecnologia será um aliado para assessorar e conduzir o viajante a lugares seguros. Logo, 
a inovação será um requisito que exigirá conhecimento e investimento.

A capitalização do setor e a transferência de capacidades serão peças fundamentais para 
promover novos destinos e gerar novos negócios associados ao sistema turístico.

Dito isto, a elaboração de estratégias conjuntas entre o Estado e o setor privado de Turismo exigirá a 
recuperação da confiança por parte do turista. Conforme indicado pelas tendências atuais de 
posicionamento empresarial, o cliente, além de procurar satisfazer sua necessidade, tentará se sentir 
identificado com o conjunto de valores que a marca representa.

Portanto, será necessário que os líderes do setor fundamentem a recuperação econômica no 
desenvolvimento sustentável do setor. Essa recuperação sustentável exigirá a concessão “a todos os 
interessados de benefícios socioculturais bem distribuídos, incluindo oportunidades estáveis de emprego e 
geração de renda e serviços sociais para as comunidades anfitriãs, e que possam contribuir com a redução da 
pobreza.” (Organização Mundial de Turismo - OMT, 2004).
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