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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

Institucion
al 

3.6  Fortalecimento da identidade sociocultural, 
socioambiental e produtiva de Nova Mutum 

Qualificação na oferta da 
produção associada ao 
turismo social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.7 Criação do Boletim Informativo do Turismo de Nova 
Mutum 

Fortalecimento do 
Posicionamento de 
Mercado econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.7 Criação do Boletim Informativo do Turismo de Nova 
Mutum 

Transparência Pública 
social 1 3 2 6 S 2 significativo 

Institucion
al 

3.7 Criação do Boletim Informativo do Turismo de Nova 
Mutum 

Sensibilização dos aspectos 
sociais, culturais, 
ambientais e produtivos de 
Nova Mutum social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.7 Criação do Boletim Informativo do Turismo de Nova 
Mutum 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador, visitante 
e trade turístico) social 1 1 2 2 S 3   

Institucion
al 

3.7 Criação do Boletim Informativo do Turismo de Nova 
Mutum 

Participação novos grupos 
sociais na composição da 
oferta turística social 1 1 2 2 S 3   

Institucion
al 

3.7 Criação do Boletim Informativo do Turismo de Nova 
Mutum 

Qualificação da Política 
Pública de Turismo social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.7 Criação do Boletim Informativo do Turismo de Nova 
Mutum 

Fortalecimento do Sistema 
de Gestão do Turismo social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.7 Criação do Boletim Informativo do Turismo de Nova 
Mutum 

Maior integração público-
privada para o turismo social 1 1 2 2 S 3   

Institucion
al 

3.8 Criação de programa de visitação nos atrativos 
agrotecnológicos 

Fortalecimento do 
Posicionamento de 
Mercado econômico 1 3 2 6 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.8 Criação de programa de visitação nos atrativos 
agrotecnológicos 

Sensibilização dos aspectos 
sociais, culturais, 
ambientais e produtivos de 
Nova Mutum social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.8 Criação de programa de visitação nos atrativos 
agrotecnológicos 

Incentivo a formatação de 
novos produtos turísticos social 1 1 2 2 S 3   

Institucion
al 

3.8 Criação de programa de visitação nos atrativos 
agrotecnológicos 

Participação novos grupos 
sociais na composição da 
oferta turística social 1 2 2 4 S 3 significativo 
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

Institucion
al 

3.9 Revisão e complementação do Plano Diretor para 
inclusão do turismo como estratégia. Geração de impostos. 

econômico 1 2 2 4 S 2 significativo 

Institucion
al 

3.9 Revisão e complementação do Plano Diretor para 
inclusão do turismo como estratégia. Estímulo a investimentos. 

econômico 1 1 2 2 S 3   

Institucion
al 

3.9 Revisão e complementação do Plano Diretor para 
inclusão do turismo como estratégia. 

Incremento de trabalho e 
renda no turismo. econômico 1 1 2 2 S 3   

Institucion
al 

3.9 Revisão e complementação do Plano Diretor para 
inclusão do turismo como estratégia. 

Organização e Fomento a 
Cadeia Produtiva do 
Turismo. econômico 1 1 2 2 S 3   

Institucion
al 

3.9 Revisão e complementação do Plano Diretor para 
inclusão do turismo como estratégia. 

Melhoria de gestão de 
recursos públicos. social 1 3 2 6 S 2 significativo 

Institucion
al 

3.9 Revisão e complementação do Plano Diretor para 
inclusão do turismo como estratégia. 

Qualificação da Política 
Pública de Turismo social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.13 Revisão de normas para uso de espaços públicos. Incremento de trabalho e 
renda. econômico 1 1 2 2 S 3   

Institucion
al 

3.13 Revisão de normas para uso de espaços públicos. 
Estímulo a investimentos. 

econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.13 Revisão de normas para uso de espaços públicos. Incremento de trabalho e 
renda no turismo. econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.13 Revisão de normas para uso de espaços públicos. Organização e Fomento a 
Cadeia Produtiva do 
Turismo. econômico 1 1 2 2 S 3   

Institucion
al 

3.13 Revisão de normas para uso de espaços públicos. Diversificação de estruturas 
para uso social. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Ambiental 

4.1 Identificação, mapeamento e planejamento estratégico 
dos ativos ambientais de importância ecológica. Valorização e conservação 

dos bens ambientais 
ambiental 1 3 2 6 S 3 significativo 

Ambiental 

4.1 Identificação, mapeamento e planejamento estratégico 
dos ativos ambientais de importância ecológica. 

Redução de impactos 
negativos da ocupação 
territorial por meio da 
melhoria da gestão 
ambiental  ambiental 1 2 2 4 S 2 significativo 

Ambiental 

4.1 Identificação, mapeamento e planejamento estratégico 
dos ativos ambientais de importância ecológica. 

Uso sustentável dos bens 
socioambientais para o 
desenvolvimento do ambiental 1 2 2 4 S 3 significativo 
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

turismo; 

Ambiental 

4.1 Identificação, mapeamento e planejamento estratégico 
dos ativos ambientais de importância ecológica. Promoção da imagem 

urbano-ambiental. 
ambiental 1 3 2 6 S 3 significativo 

Ambiental 

4.2 Elaboração e implementação de um programa de boas 
práticas de sustentabilidade para as ACTs. 

Valorização e conservação 
dos bens ambientais  ambiental 1 2 2 4 S 3 significativo 

Ambiental 

4.2 Elaboração e implementação de um programa de boas 
práticas de sustentabilidade para as ACTs. 

Redução de impactos 
negativos da ocupação 
territorial por meio da 
melhoria da gestão 
ambiental  ambiental 1 2 2 4 S 2 significativo 

Ambiental 

4.2 Elaboração e implementação de um programa de boas 
práticas de sustentabilidade para as ACTs. 

Sensibilização 
Socioambiental ambiental 1 3 2 6 S 3 significativo 

Ambiental 

4.2 Elaboração e implementação de um programa de boas 
práticas de sustentabilidade para as ACTs. 

Promoção da imagem 
urbano-ambiental ambiental 1 3 3 9 S 3 significativo 

Ambiental 

4.2 Elaboração e implementação de um programa de boas 
práticas de sustentabilidade para as ACTs. 

Oferta de produtos e 
serviços com 
responsabilidade ambiental ambiental 1 2 2 4 S 3 significativo 
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ANEXO 4: RECOMENDAÇÕES BÁSICAS - CONTINGÊNCIA DA 

COVID-19 

1. INTRODUÇÃO 

A contingência atual provocada pela COVID-19, refletida na crise pandêmica causada pelo novo 

corona vírus, impactou a atividade turística de forma prematura e intensa em todo o mundo.  Assim, 

considerando a atual fase de conclusão do Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo de Nova 

Mutum – MT, bem como a indisponibilidade orçamentária para um estudo mais completo e 

detalhado sobre o tema, elaboramos este anexo com o objetivo de oferecer algumas recomendações 

básicas aos gestores deste Plano, de maneira a monitorar e buscar respostas para uma conjuntura 

que se movimenta de maneira rápida e contínua. 

É um momento complexo, uma situação limite que gera novas, diversas e conturbadas circunstâncias 

e cenários. Nesse contexto, dimensionar a natureza e impacto da crise é, no mínimo, precipitado. 

Uma vez que não temos o distanciamento necessário para isso. Assim, o que se busca aqui é aportar 

um conteúdo que sirva como instrumento de apoio e orientação ao destino Nova Mutum para o 

enfrentamento a esses novos tempos, especificamente, no que diz respeito ao mercado turístico.  

Diante de um cenário em constante mudança é importante acionarmos um pensamento atento às 

múltiplas repercussões que a atual contingência produz e como o setor de turismo e viagens afeta e 

é por ela afetado. Nesse sentido, o conteúdo aqui organizado se orienta pela perspectiva do impacto 

da crise no setor turístico, não levando em consideração esse mesmo impacto no setor do 

agronegócio. Apesar disto é importante estar atento ao contexto desse último setor, ao longo do 

processo de gestão e implementação deste Plano, uma vez que eles se entrecruzam.  

Primeiramente, apresenta-se uma contextualização global e nacional, com um mapeamento de 

informações, tendências e algumas boas práticas que auxiliam a pensar possíveis trajetórias, ponto 

de atenção e medidas de enfrentamento da crise no setor turístico. Por fim, ressalta-se que a 

constante análise de dados, produção de informações e conhecimento sobre a situação da COVID-19 

é fundamental para o monitoramento e a geração de respostas customizadas no destino. 

 

2. CONTEXTO GLOBAL 

O turismo sempre se mostrou muito resiliente às crises nos últimos 10 anos (Figura 1). É um setor 

significativo para diversas economias nacionais e tem como elementos-chave a mobilidade, o 

contato humano e o consumo de experiências e lugares. Características que foram postas em 

suspenso pela atual crise, marcando um momento histórico em que essa atividade turística, pela 

primeira vez, parou em todo o mundo. Uma situação limite e conturbada que nos desafia a analisar a 

situação atual do setor e pensar os possíveis caminhos e intenções para a sua retomada que, 

seguramente, virá.  

Se havia uma previsão de crescimento do turismo global, entre 3% e 4% para esse ano, a Organização 

Mundial do Turismo – OMT (2020) já emitiu estimativas de queda entre 20% e 30% e perdas 

bilionárias vinculadas à diminuição de despesas dos viajantes internacionais. Já a OCDE (2020) estima 

um declínio de 45% no turismo internacional para esse ano, podendo subir para 70% caso a 
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recuperação se estenda para depois de setembro. Como principais respostas globais, já podem ser 

identificadas 3 principais categorias: 1) proteger as pessoas (turistas e trabalhadores do setor); 2) 

garantir a sobrevivências das empresas turísticas; 3) colocar em prática mecanismos de coordenação 

para direcionar e apoiar o setor. Por outro lado, a partir de um momento de reabertura e retomada, 

uma tendência aponta para a recuperação em 3 fases: primeiramente o turismo doméstico regional 

(próximo ao lugar de moradia, no próprio estado e país), para depois incluir as viagens entre países 

vizinhos ou que apresentam condições similares de controle do vírus e, por último, as viagens 

internacionais de longa distância. 

Figura 1: Crises e o turismo mundial (2009-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Opah, adaptado de OMT (2020). 

Já o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, 2020) as viagens globais podem ser impactadas 

em até 25% em 2020, gerando uma redução de empregos no setor que pode chegar a 14%, isto 

representaria um risco global de 75 milhões de desempregados. Este mesmo Conselho realizou uma 

a análise histórica de 90 crises de alto impacto sofridas entre 2001 e 2018, permitiu identificar que o 

tempo de recuperação foi-se reduzindo, em média, de 28 para 10 meses. No caso específico de 

epidemias, o tempo médio de recuperação foi de 19,4 meses. Segundo a OMT (2020) o setor de 

viagens e turismo pode tomar de 5 a 7 anos para recuperar as perdas de 2020. 

Conforme dados da OMT (2020) as restrições mundiais de viagens chegaram a 100% em todos os 

destinos do mundo, a partir de 20 de abril, sendo que 97 destinos (45%) fecharam total ou 

parcialmente suas fronteiras para turistas, 65 destinos (30%) suspenderam total ou parcialmente 

seus voos internacionais e 39 destinos (18%) implementaram o fechamento de fronteiras de uma 

maneira flexível, proibindo a entrada de passageiros de maneira específica conforme o país de 

origem.  

Embora a maioria dos governos ainda esteja desaconselhando viagens internacionais "não 

essenciais", alguns destinos estão começando a relaxar suas medidas de bloqueio à Covid-19 para 

receber turistas de volta. A União Europeia apresentou um plano de ação para reabrir suas fronteiras 

internas a tempo de aproveitar o movimento de verão no Hemisfério Norte. Assim, a partir de junho 

alguns países começaram a testar uma retomada: Espanha, França, Portugal, Itália, Alemanha, 

Áustria, Grécia, por exemplo. Outros países como Dinamarca e Noruega e também Estônia, Letônia e 

Lituânia passaram implementar as chamadas "bolhas de viagem", suspendendo restrições para que 

os seus cidadãos circulem dentro destas bolhas. Nova Zelândia e Austrália também adota medidas 
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semelhantes e algumas cidades da Ásia como o caso da Coreia do Sul e algumas partes da China 

(inclusive a cidade de Wuhan), já implementam medidas cautelosas de reabertura. 

A expectativa é de que a demanda interna dos destinos se ative mais rapidamente que a demanda 

internacional. A flexibilização, após um longo período de cuidados e quarentena, evidencia um 

movimento que pode representar um alento para a saída do isolamento social e a retomada do 

turismo nesses países. Entretanto, tais medidas estão sendo continuamente monitoradas devido a 

possibilidade de ocorrência de um novo ciclo do vírus.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) recomenda 6 medidas antes de flexibilizar o 

isolamento social: i) transmissão do vírus controlada; ii) sistemas de saúde com capacidade de 

detectar, testar, isolar e tratar todas as pessoas com corona vírus e os seus contatos mais próximos; 

iii) controle de surtos em locais especiais, como instalações hospitalares; iv) medidas preventivas de 

controle em ambientes de trabalho, escolas e outros lugares onde as pessoas precisam ir; v) manejo 

adequado de possíveis novos casos importados; vi) comunidade informada e engajada com as 

medidas de higiene e as novas normas. 

Considerando a necessidade da adoção horizontal de medidas sanitárias, de controle, 

monitoramento e segurança têm se observado, de maneira geral, a adoção geral de protocolos de 

biossegurança com objetivo de oferecer ao mercado turístico (oferta e demanda) maior capacidade 

de aplicação de procedimentos de segurança sanitária. 

Com relação à reconfiguração prevista para o setor, dentre outros fatores, já se observa uma série de 

fusões e aquisições por parte de importantes marcas já globalmente estabelecidas no setor, como 

companhias aéreas, redes hoteleiras, complexos de entretenimento, por exemplo, o que deve 

resultar em novos arranjos na formatação de produtos turísticos. Com relação aos segmentos 

turísticos com tendência de alta, na retomada, a OMT (2020) destaca os seguintes: Turismo Rural, 

Turismo de Natureza, Turismo de Bem-estar, Turismo de Aventura, Ecoturismo e Turismo 

Gastronômico. 

Algumas recomendações gerais foram propostas pela OMT (2020) e valem a pena ser relembradas 

aqui: i) cuide das pessoas afetadas o máximo possível; ii) promova o desenvolvimento de habilidades, 

especialmente habilidades digitais; iii) incentive mecanismos de retenção de empregos, da 

importância de apoiar os trabalhadores independentes e proteger os grupos mais vulneráveis; iv) 

trabalhe em estreita colaboração com as autoridades de saúde para minimizar a propagação do 

vírus; vi) viabilize estímulos financeiro ao investimento e operações turísticas integradas, 

colaborativas, justas e ambientalmente responsáveis; vii) desenvolva estratégias de comunicação 

com sua comunidade sobre os benefícios do turismo, da hospitalidade e da sustentabilidade; viii) 

apoie a inclusão do setor nos pacotes econômicos emergenciais em nível nacional, regional e global;  

xix) implemente estratégias de proteção e a confiança do consumidor; x) crie mecanismos e 

estratégias de gerenciamento de crises. 

De maneira geral, mais do que considerar quando voltar ao normal, o mundo deve se preparar para 

enfrentar uma nova normalidade do turismo. Essa nova normalidade tem como características 

distintas, segundo a OMT (2020), o fato de que o turismo se desenvolve sob a influência de duas 

condições que atuam simultaneamente: a vulnerabilidade à ação de diversas forças encontradas no 

macroambiente (econômicas, políticas, demográficas, naturais, culturais, etc) somada ao uso 

discricionário da renda disponível, faz com que os viajantes sejam, particularmente, mais sensíveis 

aos riscos e limitações que incorrem em suas viagens; por outro lado, o turismo tem uma resistência 
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estrutural com base na qual as viagens fazem parte do estilo de vida das sociedades de hoje. Assim, 

desaparecendo possíveis ameaças às pessoas, tem a capacidade de ressurgir rapidamente. 

Por fim, a partir da análise de alguns estudos podemos identificar 5 grandes tendências globais 

condensadas no quadro a seguir: 

Quadro 1: Tendências globais identificadas 

IMPACTO NA PERCEPÇÃO TURÍSTICA 

Cidades e países que lidaram melhor com a 
crise e saíram da situação com poucos danos 

de imagem tendem a ganhar vantagens. Assim 
os critérios de pesquisa e intenções de viagens 
devem mudar com base na segurança sanitária 

do destino e sua capacidade de controle da 
pandemia. 

SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE 

O turista pós COVID-19 tenderá a valorizar a 
segurança sanitária dos destinos visitados e a 

busca por empresas que promovem a 
assistência à saúde. A adoção de protocolos de 

biossegurança tende a ser global e eleva a  
corresponsabilidade de toda a cadeia, 

incluindo, claro, os turistas. 

MAIS DIGITAL 

A pandemia tem feito com que praticamente 
todos os setores se reinventem e busquem 

novas soluções digitais ou amplie sua presença 
nesse campo, como o aumento da assistência 

virtual, oferta de experiências digitais 
imersivas, estratégias de comunicação e 

engajamento com o seu público. 

TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO 

O modo de viajar mudará nos próximos meses 
e essas informações devem ser fornecidas da 
maneira mais clara e coordenada: controles 
nos aeroportos, procedimentos e protocolos 
sanitários, regras sobre cartões de vacinação, 

viagens mais flexíveis para incentivar os 
turistas. 

NOVAS CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

A forma de viajar certamente irá mudar. A dinâmica de formatação e precificação dos produtos e 
serviços também, com grandes players do setor se reorganizando ao mesmo tempo em que 

muitas atividades turísticas de base local tendem a ser mais valorizadas, dando lugar a uma maior 
percepção de valor, busca por vivências, produtos responsáveis e com capilaridade social. A 

preferência deve se orientar a empresas que assumem efetiva responsabilidade socioambiental e 
se preocupam com o bem-estar global dos envolvidos. 

Fonte: Opah, com base em FGV, 2020; SKIFT, 2020;  OMT, 2020. 

 

2. CONTEXTO NACIONAL  

Com relação ao contexto interno, o Brasil se encontrava em um processo de crescimento turístico, 

conforme Figura 2 e, no contexto dos países sul-americanos constitui a maior economia do setor. No 

último ano se posicionou entre os três principais destinos emergentes do mundo para 2020, segundo 

o relatório global Tendências de Viagens 2020 do Skyscanner (2020), líder mundial em viagens. O país 

registrou 27% de crescimento nas buscas globais para 2020 em relação à procura registrada em 

2019. Ou seja, o ano de 2020 teve início com expectativas de aumento da demanda e o consequente 

aumento do faturamento das empresas do setor. Entretanto, a partir de março a contingência da 

COVID-19 resultou na paralisação total da atividade turística, com a interrupção das viagens. 
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Figura 2: Evolução do turismo internacional no Brasil (2009-2019) 

 

Fonte: Opah, adaptado de OMT (2020). 

A partir desse novo cenário pandêmico e de acordo com um estudo da FGV (2020), ao tomar em 

consideração 3 meses de interrupção de atividades no turismo (março a maio), a retomada do 

reequilíbrio nos negócios deverá ser a partir de junho. Haverá um período de estabilização, de 

aproximadamente 12 meses (18 meses no caso do turismo internacional), ou seja, uma retomada em 

2021. Seguida por um período de recuperação econômica do setor, que deve se estender até 2023. 

É importante atentar-se ao contexto global e em especial aos principais mercados emissores para o 
destino, conforme identificados no diagnóstico. Considerando as possíveis reconfigurações que 
deverão ocorrer nesse campo, devido a busca e atração de novos mercados, tendo em face as novas 
restrições sanitárias e de controle da COVID-19, e a saúde, num sentido amplo, tanto dos mercados 
emissores quanto do mercado receptor. 
 
Um estudo desenvolvido pela TRAVLLAB (2020) com 300 participantes homens e mulheres, de todas 

as regiões do Brasil, que realizaram pelo menos uma viagem nos últimos 12 meses e 325 empresas 

do turismo nacional, predominantemente agências de viagens, aponta que maioria dos respondentes 

concorda totalmente com a afirmação que marcas que estimulam seus clientes a ficar em casa são 

responsáveis. Além disso, 51,03% afirma que deixará de comprar de marcas que não trataram 

clientes/colaboradores de forma adequada durante a crise. Apesar de se aplicar aos negócios a 

percepção pode ser também estendida para os destinos. 

De maneira geral, a reação do setor tende a ser lenta, e será determinada, em um primeiro período, 

pelo retorno do consumo, em especial por viagens essenciais, saúde e visita a parentes e amigos 

após o surto da COVID-19. Em uma segunda etapa, o impulso deve ser liderado pela retomada das 

viagens domésticas de lazer e trabalho. O terceiro momento deve ser marcado pelo retorno de 

eventos corporativos e culturais e, mais para o final do período de estabilização, o início da retomada 

do turismo internacional. 

Outra pesquisa que pode auxiliar na melhor compreensão do momento e ajudar, desenvolvida pela 

BCD Travel (2020), diz respeito à percepção dos viajantes corporativos, realizada com 1.260 viajantes 

a negócios em todo o mundo, entre 4 e 11 de maio, revelou que 76% dos participantes da pesquisa 

relataram que todas os deslocamentos a trabalho foram suspensos em suas empresas, enquanto 

23% disseram que apenas as viagens essenciais foram preservadas. Sete em dez planejaram viagens 

a negócios durante o período em que o novo corona vírus começou a afetar sua região. Dessas 
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viagens, 67% foram canceladas ou adiadas, 30% mudaram para reuniões virtuais e apenas 3% ainda 

ocorreram. Quando questionados sobre quais são os canais de comunicação preferenciais para 

receber mensagens, novas políticas ou ações relacionadas às viagens a negócios, quando os 

deslocamentos forem retomados, apontaram que 92% preferem a comunicação via e-mail como seu 

canal preferido; 52% preferem sua intranet ou portal corporativo; 43% preferem mensagens por 

meio do aplicativo de viagens para dispositivos móveis. Já com relação à sua jornada de viagem 

indicaram maior preocupação com a segurança sanitária e a aplicação dos protocolos em aeroportos 

e hotéis. 

Já a pesquisa da TRAVLLAB (2020) aponta que 43,21% dos entrevistados concordaram totalmente 

que o turismo de lazer será prioritariamente regional e rodoviário nos próximos meses. O segmento 

de negócios e eventos terá que aguardar mais um pouco. Para 41,73% dos mesmos respondentes, 

este segmento retornará gradualmente a partir de 2021. Sendo que 34,06% acreditam que o turismo 

corporativo começa a retornar pouco a pouco, a partir da flexibilização da quarentena. Nesse cenário 

as viagens internacionais terão a retomada mais lenta, uma vez que 68,24% dos pesquisados 

afirmaram que não pretendem voltar a viajar internacionalmente até que haja confiança no controle 

da pandemia. Este número cai para 54,40% quando se relaciona às viagens nacionais.  

Essa mesma pesquisa da TRAVLLAB (2020) reporta que a expectativa para a retomada está mais 

pessimista. Se no começo da crise, a maioria das empresas acreditava que ela aconteceria nos meses 

de Maio e Junho, agora as apostas estão em Agosto ou apenas no fim do ano. Segundo a maioria das 

empresas, o retorno à normalidade acontecerá somente em 2021. 

Com relação ao tema da retomada o MTUR (2020) lançou o selo Turismo Responsável, um programa 

que apresenta boas práticas de segurança para cada segmento do setor previsto no Cadastro de 

Prestadores de Serviços – CADASTUR. O SEBRAE (2020a) também publicou protocolos para a 

retomada segura com relacionados à higiene, atendimento, cuidados com equipe e clientes, 

fornecedores, entre outros. 

No quadro a seguir elencamos algumas boas práticas identificadas, neste contexto, que podem servir 

de inspiração a aplicação de ações semelhantes em outros destinos: 

Quadro 2: Algumas boas práticas 

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

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

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

Meios de Hospedagem e Restaurantes de diversos Estados têm se solidarizado para o apoio e acolhimento 
de profissionais da saúde e pessoas em situação de vulnerabilidade. No caso dos Meios de Hospedagem 
tem se observado o oferecimento de suas UH´s (atualmente desocupadas para uso tanto pelos profissionais 
da saúde, quando por outras pessoas que não dispõem de condições de cumprir isolamento) e no caso dos 
restaurante alguns colaborado com o preparo e distribuição de refeições. 

O Estado de São Paulo lançou uma plataforma denominada Mutirão do Turismo, dividido em diversos 
temas como crédito financeiro, boas práticas em diversos segmentos turísticos, protocolos entre outras 
informações de interesse do trade turístico. 

O Governo Federal e de diversos Estados prepararam pacotes de auxílio financeiro com diversos formatos 
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como maneira de apoio a diversos segmentos de negócios turísticos. 

Fonte: Opah, com base em MTUR, 2020, SEBRAE 2020b. 

É preciso reforçar que, na atual conjuntura marcada por enormes incertezas, qualquer perspectiva 

formada também é bastante incerta. Um agravamento além do esperado da crise do corona vírus no 

Brasil e no mundo, assim como um alcance aquém do esperado das políticas de apoio pelo Governo 

Federal, podem comprometer o desempenho do ambiente socioeconômico, gerando novos 

desdobramentos. Desta maneira estar atento e monitorando a evolução da pandemia suas inter-

relações com o mercado turístico é fundamental para o desenho de medidas e respostas em 

qualquer nível. 

 

3. RECOMENDAÇÕES PARA NOVA MUTUM 

Considerando que o momento é de grande incerteza salienta-se que, independente de projeções, o 

mais importante nesse período é levar em consideração os variados cenários possíveis, que devem 

ser explorados pelo destino, empresas e outros atores públicos e privados. Assim as recomendações 

aqui foram organizadas considerando 3 fases de acordo com a evolução e controle da pandemia. 

Para cada fase foram consideradas também as ações propostas no Plano de Ação e algumas 

recomendações para se ter em conta no momento de implementação dessas ações. 

FASE ATUAL – IMEDIATA (transmissão do vírus em curva ascendente; medidas de distanciamento 

social restritivas; consumidores-turistas retraídos): 

 

• Apesar da retomada da atividade turística em algumas partes do Mundo o Brasil segue 

encerrado para o turismo internacional. Assim, conforme comentado anteriormente, o 

momento é de um período muito restrito de viagens internas e de preparar o destino para a 

chamada “nova normalidade”; 

• Recomenda-se que as pautas do turismo sejam integradas às discussões do Comitê Municipal 

de Enfrentamento ao Novo Corona vírus, já instalado no município. Ao mesmo tempo em 

que se pode pensar em ações de apoio e desenvolvimento da equipe interna (estratégias e 

suporte para trabalhos flexíveis, remotos e em isolamento, ações de escuta-

retroalimentação, atividades saúde e bem-estar físico e emocional e conteúdo de 

qualificação); 

• É importante elaborar e implementar mecanismos de relacionamento com o mercado - 

considerando oferta e demanda: da parte da oferta os mecanismos devem ser de escuta, 

pesquisa, conhecer qual a realidade da oferta nesse momento de crise, quais suas demandas 

e como apoiá-las. Exemplos de ações que podem ser pensadas e implementadas: apoio para 

acessar programas de apoio e recuperação financeira; produção de conteúdo orientativo, 

divulgação de boas práticas, ofertas de qualificação de maneira online (lives temáticas, 

cursos online, compartilhamento de conteúdo online), também deve ser buscado o 

estreitamento de laços. Já da parte da demanda se trata de gerar empatia - confiança - não 

se trata de promoção-comercialização, pois a confiança do consumidor foi danificada-

alterada e não retornará até que a contingência passe. É preciso enviar uma mensagem 

coordenada de confiança, segurança, esperança e inspiração – explorando o meio digital 

para propagar essa mensagem; 
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• Outra ação que pode ser desenvolvida nesse momento é uma sondagem de mercado por 

meio de mecanismo online (Google Forms, por exemplo) para sentir o “pulso” do mercado 

nessa fase. Essa pesquisa deve ser direcionada aos agentes-operadores especializados e 

buscar identificar os impactos no setor, quais as novas demandas, perspectivas e tendências; 

• Elaborar, implementar e promover ações de solidariedade e apoio comunitário: arrecadação 

e distribuição de suprimentos-mantimentos; hospedagem solidárias em hotéis, promover 

conexões locais; visando apoiar e atender aos mais vulneráveis e profissionais que estão na 

linha de frente ao combate a COVID-19; ao mesmo tempo em que comunica a comunidade 

sobre importância e o papel do turismo no contexto do desenvolvimento local; 

• Elaborar e enviar boletins semanais ou quinzenais para o público-alvo, com informações 

sobre a situação do corona vírus nos destinos, principais ações executadas, previsão de 

retomada, entre outros conteúdos que considerarem importantes; 

• Introduzir e adaptar processos e procedimentos de maneira harmônica, de acordo com as 

orientações especializadas e em coordenação total com os órgãos públicos e parceiros do 

setor privado. Nesse sentido recomenda-se a observação dos protocolos já propostos e que 

podem ser acessados aqui: http://www.turismo.gov.br/seloresponsavel  

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/protocolosderetomada 

• Apoiar as empresas na implementação e treinamento de seus funcionários para as novas 

exigências e protocolos sanitários (financiamento e treinamento), ao mesmo tempo em que 

apoia a comunicação, junto ao público-alvo, acerca dos novos procedimentos e protocolos. 

• Tendo em vista que a retomada deve se dar primeiramente em um nível mais próximo (local, 

regional, nacional) devem ser direcionados esforços voltados para esse público-alvo. Apoiar a 

formatação de produtos com esse enfoque, pensando na fase de retomada seguinte, 

enfocando na corresponsabilidade para o enfrentamento do momento; 

• Manter a busca de informações sobre a atual situação constantemente atualizada, 

considerando os diversos cenários ainda em definição, buscando antecipar movimentos e 

estratégias que se adequem à realidade. Nesse sentido recomendamos que se revise o 

conteúdo das fontes utilizadas neste anexo, além de buscar outras referências que auxilie o 

destino a pensar o momento. 

• As ações de fortalecimento institucional, sejam do poder público, do conselho municipal e da 

rede de turismo, são prioritárias para que a implementação das ações de forma a considerar 

esse cenários, dando fluidez as estratégias de comunicação sobre o turismo local; 

• Com relação às ações do eixo de infraestrutura, as medidas sanitárias têm pouco impacto 

negativo nas possibilidades de sua execução. O período de distanciamento social é propício 

para a elaboração dos planos e projetos concernentes às quatro ações. A fase de realização 

das campanhas de saneamento ambiental da ação 2.1 pode ser iniciada pelos meios digitais, 

com a possibilidade de se incluir em seu bojo as medidas sanitárias necessárias para se evitar 

a pandemia. Também não há impedimentos para a implantação do sistema de segurança 

urbana, desde que tomadas as medidas sanitárias necessárias para a proteção dos 

trabalhadores. 

• No que tange às ações do eixo ambiental, não há impedimentos para sejam iniciadas nesta 

primeira fase. A contratação de consultoria, bem como a etapa de diagnóstico por dados 

secundários da ação 4.1 não são influenciadas pelas medidas de distanciamento social. A 

etapa de campo desta ação, por ser realizada majoritariamente em espaços ao ar livre, 

oferecem baixos riscos de contaminação pelo vírus, desde que tomadas as medidas de 

proteção dos trabalhadores. Com relação à Ação 4.2, esta fase pode ser indicada para a 

elaboração do programa de boas práticas de sustentabilidade para as ACT´s.  

http://www.turismo.gov.br/seloresponsavel
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/protocolosderetomada
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FASE INTERMEDIÁRIA – RETOMADA (transmissão do vírus em curva descendente; medidas de 

distanciamento social flexíveis; consumidores-turistas retomando viagens de maneira restrita): 

 

• O destino deve ter claro que o processo de retomada, de acordo com os dados 

anteriormente apresentados, será lento, devendo levar em torno de 3-5 anos para recuperar 

as perdas de 2020; 

• Apoiar as medidas necessárias à retomada, sua correta comunicação junto ao público-alvo e 

implementação no destino, considerando que a retomada impactará diversos aspectos da 

viagem;  

• Intensificar a comunicação e relação com o mercado (oferta e demanda), por meio de ações 

digitais de posicionamento, divulgação de informações sobre os procedimentos de retomada 

do destino, apoio aos agentes-operadores na formatação de produtos e serviços; 

• Analisar quais deverão ser os novos valores a incorporar na relação com o mercado, além das 

adequações tecnológicas, processos e relacionamentos com os clientes e sociedade em que 

atua; 

• A ação de sondagem de mercado por meio de mecanismo online (Google Forms, por 

exemplo) pode ser repetida de maneira a sentir o “pulso” do mercado nessa fase. Da mesma 

maneira deve ser direcionada aos agentes-operadores especializados (também pode ser 

ampliada para o público final, ainda que seja mais complexo atingi-los) e buscar identificar 

quais medidas e mecanismos de apoio necessários, perspectivas e tendências para esse 

momento; 

• Na ação 1.1 - Aperfeiçoamento contínuo do Manual Operacional do Turismo Agrotecnológico 

devem ser considerados os novos procedimentos e recomendações, assim como um 

profundo processo de repactuação junto aos atrativos agrotecnológicos que, por medidas 

sanitárias, tendem a se encerrarem mais. 

• A ação 1.9 - Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum pode ser potencializada nesse 

momento com duplo apelo: apoiar nas estratégias de enfrentamento ao mesmo tempo em 

que vai se consolidando como mecanismo de apoio à gestão do processo de 

desenvolvimento do turismo agrotecnológico; 

• Na ação 1.2 - Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum Agrotecnológica" 

podem ser desenvolvidos mecanismos híbridos, presencial e remoto, como maneira de 

melhorar o envolvimento dos atores locais, pensar soluções para o novo contexto e produzir 

conhecimento sobre o segmento por meio digital e, quando possível, presencial; 

• Para a ação 1.6 - Implantação do Centro Cultural de Nova Mutum recomenda-se observar, 

considerando o médio prazo para sua implantação, quais as novas estruturas ou adequações 

serão necessárias diante do cenário futuro. 

• As obras de infraestrutura e requalificação física dos espaços (Ação 2.4 Elaboração de projeto 

e implantação da qualificação do desenho urbano e acessos do trecho urbano da BR 163; 

Ação 2.5 Elaboração de projeto e implantação da requalificação do edifício do terminal 

rodoviário.) podem ser realizadas, observando-se as medidas sanitárias necessárias, caso 

ainda haja ameaça de nova onda de epidemia do COVID-19.   

• A realização da campanha de boas práticas de sustentabilidade para as ACTs (ação 4.2) pode 

se iniciar na fase de retomada. 
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FASE DE RECUPERAÇÃO (transmissão do vírus sob controle; medidas de distanciamento social 

suspensas; consumidores-turistas retomando viagens de maneira ampla): 

 

• Considerando a impossibilidade de determinar com exatidão quando será esse momento em 

que os fluxos turísticos nacional e internacional serão retomados com maior intensidade, 

bem como amplitude das adequações e ajustes do mercado, sugere-se observar as 

recomendações dos organismos oficiais relacionados aos segmentos (turismo e 

agronegócios) para essa fase; 

• Outra sondagem de mercado por meio de mecanismo online (Google Forms, por exemplo) 

pode ser repetida de maneira a sentir o “pulso” do mercado nessa fase. Da mesma maneira 

deve ser direcionada aos agentes-operadores especializados (também pode ser ampliada 

para o público final, ainda que seja mais complexo atingi-los) e buscar identificar quais 

medidas e mecanismos de apoio necessários, novos hábitos, necessidades, perspectivas e 

tendências para esse momento; 

• A ação 1.3 - Elaboração de projeto e implementação de Exposição Itinerante ¨AgroTech – 

Nova Mutum¨  também pode ser pensada em um formato menor em meio digital-imersivo 

(avaliar custos-viabilidade) como meio de elevar o vínculo da imagem do destino com o 

produto agrotecnológico proporcionando a visitantes, moradores e público-alvo em geral o 

conhecimento sobre a história local e regional relacionada à tecnologia do agronegócio. A 

implementação física tal como proposta deve ser avaliada com base na realidade que se 

conformar nessa fase; 

• A ação 1.4 - Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum - Cidade Criativa", da 

mesma maneira, alguns conteúdos relacionados à essa ação podem ser pensados em 

formatos digitais. Entretanto, as demais atividades devem ser consideradas dentro do 

contexto que se configurará; 

• Para a ação - 1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de espaços urbanos 

para a realização de eventos da cultura urbana criativa devem ser levadas em consideração 

os novos protocolos e hábitos de uso e ocupação desses espaços; 

• A ação 1.7 - Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo turístico estará muito 

condicionada a maneira como se darão as reconfigurações de formatos para esses tipos 

acontecimentos programados que demandam aglomerações até o momento em que 

poderão retornar à formatos mais próximos ao que conhecemos. 

• Da mesma forma, a ação 1.8 - Realização de missões técnicas de benchmarking para 

conhecimento de melhores práticas em turismo estará condicionada à existência ou não de 

restrições de viagens para os destinos desejados;  

• A ação 1.10 - Desenvolvimento e implementação de plataforma e aplicativo digital de apoio à 

promoção e comercialização turística poderão ser desenvolvidos ao longo das fases 

elencadas, buscando responder por meio de tais dispositivos as necessidades específicas 

para cada fase, de forma a contribuir para o relacionamento do destino com o mercado;  

• A ação 1.11 – Implementação do de Plano de Marketing do Turismo de Nova Mutum deve 

ser pensada para um cenário em que a configuração do mercado já esteja mais estabilizada, 

uma vez que devem se integrar a ela as novas concepções e tendências que se configuraram; 

• A ação - 1.12 Desenvolvimento e implementação de um programa de treinamento de vendas 

do Turismo Agrotecnológico e a ação 1.13 Realização viagens de familiarização para o 

destino (famtours e fampress) podem ser implementadas de maneira conjunta, a partir do 

mesmo cenário da ação 1.11; 
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•  A ação - 1.14 Participação em eventos especializados visando a promoção do Turismo 

Agrotecnológico está totalmente condicionada a maneira como tais eventos serão 

retomados e como serão os seus formatos. 
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