
1

TURISMO SUSTENTÁVEL:

PESQUISA SOBRE OS IMPACTOS DA CRISE 
NOS SETOR DO TURISMO CULTURAL
Relatório Parcial - Outubro 2020

UMA DAS RESPOSTAS À CRISE DA COVID-19

NA BASE DO PROJETO: UMA AMPLA PESQUISA AINDA EM CURSO
Este projeto tem como primeira etapa uma pesquisa para avaliar os impactos da crise nos seto-

res já mencionados e entender como os profissionais desses campos já estão implementando soluções e 
criando perspectivas de enfrentamento à crise. A pesquisa esta realizada sob a responsabilidade do grupo 
de pesquisa: Logos – Comunicação Estratégica, Marca e Cultura da Universidade Federal da Bahia. 

SOBRE A PESQUISA 
Objetivo geral: investigar o impacto da crise no Turismo e na Cultura na 
Bahia, Ceará e Pernambuco, bem como observar as perspectivas de recu-
peração desses campos ao identificar projeções futuras de desenvolvimento 
relacionados ao turismo sustentável. Mapear as principais oportunidades e 
ameaças em relação aos setores investigados.
3 estados do Nordeste: Bahia, Ceará e Pernambuco
População e amostra da pesquisa: A População entrevistada é constituída 
por agentes de cultura e turismo (estratificados nas diversas representações 
e organizações do trade turístico, poder público, organizações sociais liga-
das à cultura etc) com distintos perfis de atuação em relação ao segmento.  
Número da amostra total: 395 respondentes, aproximadamente 132 en-
trevistados por estado
Metodologia: pesquisar mapear, identificar e prospectar tendências e ati-
tudes dos entrevistados em relação ao segmento de negócios turísticos e 
de profissionais de cultura e demais atores institucionais em nível externo 
(poder público e organizações sociais) - Duas etapas: uma Quantitativa 
(pesquisa de survey) e Qualitativa (entrevistas em grupos focais).

O projeto “Turismo Sustentável: uma das respostas à crise da Covid-19”, 
idealizado pela Embaixada da França no Brasil junto ao Consulado Geral 
da França em Recife e às Alianças Francesas do Nordeste busca participar, 
de forma colaborativa, na identificação de soluções para os setores da cul-
tura e do turismo, no Nordeste, diante da crise gerada pela pandemia. Para 
tanto, busca mobilizar profissionais da França e do Brasil destes segmentos 
para dialogar sobre o tema.
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Vimos que a maioria dos respondentes se identifica 
com o gênero feminino 56,6% e 40,09% masculino. A 
maior parte da amostra tem idades entre 30 a 50 anos, 
49,06%, enquanto outra parcela significativa está acima 
de 50 anos, 41,51%. Essa característica coincidiu com o 
seu grau de escolaridade - 75% dispõe de nível superior 
completo e/ou pós-graduação - e 58,49% dos responden-
tes atuam no nível máximo de gestão da organização.

PRINCIPAIS ENSINAMENTOS
PESQUISA EM RESUMO

Para obterem informações os agentes 
de turismo e cultura identificaram as redes 
sociais e os dados produzidos pelo po-
der público (municipal, estadual e federal) 
como principal fonte de informação. Foi 
lembrado também o diálogo com agentes 
de cultura por meio de reuniões online e 
demais interações por meio digital como 
fonte relevante de informação.

Em relação ao impacto da pandemia no 
setor do turismo, a maioria não consegue 
fazer estimativas, 20,3%, o que demons-
tram as incertezas desse cenário. Apesar 
desse contexto desfavorável, 14,72% acre-
ditam que podem ser gerados novos for-
matos de receita para o segmento. Sendo 
assim, os entrevistados se dividiram entre 
os que não conseguiram visualizar esti-
mativas e aqueles que acreditaram existir 
possibilidades de que sejam criados novos 
formatos de receita após a pandemia. Cada 
um deles representou 19,8% das respostas.

O maior impacto em suas atividades foi 
a relação da organização com o público 
externo que representou 73,1% das respos-
tas, seguido pela relação com os funcio-
nários, terceirizados e equipes de trabalho 
23,86%. O segmento mais afetado pela 
pandemia para os respondentes foram: 
o Turismo Cultural (80,2%), seguido 
pelo Turismo de Experiência (56,85%) e 
o Turismo Religioso com 51,78% das res-
postas em uma questão de múltipla escolha. 

A PESQUISA PRECISA DE 
AINDA MAIS PARTICIPANTES!

Responda ao questionário  
e deixe também registrada  
a sua contribuição.

QUEM PODE CONTRIBUIR?
• Segmento hoteleiro
• Segmento de gastronomia
• Agentes vinculados à área de formação  

e capacitação em turismo
• Profissionais autônomos do setor  

de turismo
• Agentes culturais e membros de 

organizações sociais da área cultural
• Empresas de hospitalidade, viagens  

e entretenimento
• Secretarias municipais de cultura e outros 

agentes e/ou instâncias governamentais
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“Enquanto diretora do Observatório de Políticas Públicas e Governança de Forta-
leza e professora/pesquisadora da Universidade Estadual do Ceará, considero que a 
revisão e a produção de novos indicadores, para a ampliação das pesquisas de cam-
po, é essencial, especialmente em tempos de pandemia. Com a desigualdade abissal 
entre populações e territórios no Brasil, a tarefa da formulação e implantação de 
políticas públicas, assim como da governança das referidas políticas, é complexa e 
desafiadora. Por outro lado, o país ainda carece de sistemas de informação capazes 
de integrar dados confiáveis que estimulem a transversalidade na gestão pública.  
Enfim, ao revelar as profundas assimetrias da sociedade brasileira, a pandemia aca-
ba por reafirmar a importância da pesquisa para a tomada de decisão dos governos.”
Cláudia Sousa Leitão  
Diretora do Observatório de Fortaleza
Observatório de Fortaleza - Políticas Públicas e Governança Municipal
Instituto de Planejamento de Fortaleza - IPLANFOR

SOBRE A NECESSIDADE DE CONDUZIR PESQUISAS: 
PALAVRA DADA AOS ATORES DO PROJETO

“Entre as atividades impactadas pela pandemia do coronavírus, as instituições de edu-
cação, cultura e turismo foram talvez as mais impactadas. A volta para o “ novo normal” 
exige de nossas instituições uma re invenção tanto para recuperar as perdas econômicas 
como para construir novos hábitos de convívio e consumo. Buscar formas de susten-
tabilidade econômica com respeito ao homem e ao meio ambiente são desafios que 
exigem rigor e urgência. As nossas instituições de educação e cultura com expertise 
em pesquisa e memória poderão desempenhar um papel fundamental nesse contexto.”

Betânia Corrêa de Araujo
Diretora do Museu da Cidade de Recife

“As consequências econômicas e sociais da pandemia no setor do turismo foram 
certamente drásticas, tanto no Brasil quanto na França, mas permitiram também a 
nossos dirigentes e concidadãos avaliar a importância desse setor, há muito tempo 
desvalorizado. Elas nos dão, sobretudo, a ocasião de reinventar esse turismo, para 
que seja criador de elos e respeitador do meio ambiente, equilibrado e solidário, 
sendo também gerador de renda para as empresas. Impossível, como uma quadratu-
ra do círculo? Não. Mas é necessário começar, desde já, a adaptar as formações dos 
liceus profissionais, das escolas e institutos do turismo/hotelaria/restauração assim 
como das universidades, às necessidades do mercado em curso de reconstrução/
refundação. Com o objetivo de adaptar as competências e de antecipar as mudanças 
que virão, em estreita conexão com as empresas e as instituições do setor.”

Maguelone Orliange Ladsous
Adida de Cooperação Educativa
Embaixada da França no Brasil
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Tempo de existência da organização 
e público com que se relaciona

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Gênero

Escolaridade

Quanto ao tempo de existência da organi-
zação, a maior parte tem mais de 10 anos, 
58,49%, seguidas pelas organizações com 5 
a 10 anos de atuação no segmento, 15,57%. 
Já 14,15% tem de 3 a 5 anos e as empresas 
com até 2 anos de duração também foram re-
presentadas com 11,79% das respostas. Essa 
distribuição também favoreceu a diversidade 
da amostra entrevistada.  
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Masculino 
Feminino 
Cisgênero 
Transgênero 
Prefiro não dizer 
Outro

18 a 30 anos 
30 a 50 anos 
Acima de 50 anos
Prefiro não dizer

Ensino fundamental 
incompleto 
Ensino médio 
incompleto
Ensino Superior 
incompleto
Ensino Superior 
completo 
Pós-graduação

0 a 2 anos 
3 a 5 anos 
5 a 10 anos 
mais de 10 anos

Dos respondentes 56,6% se identificam com 
o gênero feminino, 40,09% masculino, 1,42% 
das pessoas preferiram não dizer e 0,94% 
cisgênero. Já 0,94% mencionaram “outros” 
para essa questão. 

A maior parte da amostra tem idades entre 
30 a 50 anos, 49,06%, enquanto outra parcela 
significativa se encontra na faixa etária acima 
de 50 anos, 41,51%. Apenas 8,49% deles tem 
entre 18 a 30 anos, enquanto apenas 0,94% 
preferiram não dizer a idade. 

Destacou-se a alta qualificação do segmento 
entrevistado, desses, 75% tem nível superior 
completo e/ou pós-graduação. Enquanto 
que 20,75% disseram possuir ensino médio 
completo ou superior incompleto. Apenas 
4,25% das pessoas mencionaram ter o ensino 
fundamental incompleto e/ou fundamental 
completo e médio incompleto.  

34,43%

20,75%40,57%

Idade

Essa informação é mais ainda aprofundada 
quando observamos que 58,49% dos respon-
dentes atuam no nível máximo de gestão da 
organização, seguidos por 25% que exercem 
gestão em nível intermediário e 16,51% em 
nível operacional.

Essas organizações se relacionam, majorita-
riamente, com brasileiros, 73,58% das res-
postas. Destacou-se o número de responden-
tes que não soube delimitar a origem do seu 
público com 18,40%, já 8,02% mencionou o 
público estrangeiro .  

56,6%
40,09% 49,06%41,51%

8,49%

15,57%

14,15%

11,79%

58,49%
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Impactos sobre o Turismo

Atuação da organização no segmento durante a pandemia

Em uma pergunta de múltipla escolha, se destaca-
ram as Redes Sociais e os dados produzidos pelo 
poder público (municipal, estadual e federal) como 
principal fonte de informação. Seguidos por diálo-
gos com agentes de cultura por meio de reuniões 
online e demais interações por meio digital.  
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Em relação ao impacto da pandemia no setor do turismo, a maioria não consegue fazer esti-
mativas, 20,3%, o que demonstram as incertezas desse cenário. Enquanto que, de outro lado, 
para 17,26% dos entrevistados houve uma redução entre 20 a 40%, seguidos de 14,72% que 
acreditam ter sido da ordem de 50 a 70% esse decréscimo. Apesar desse contexto desfavorável, 
14,72% acreditam que podem ser gerados novos formatos de receita para o segmento.

A maior parte das organizações 
(83,96%) não realizou curso de for-
mação para o turismo e ou idiomas 
no período da pandemia.

Como se informam sobre os campos do Turismo e da Cultura

Não realizou curso de formação 
para o turismo e/ou idiomas 
Sim, realizou curso de formação 
para o turismo e/ou idiomas

Estável, apesar de perdas em curto prazo
Redução em até 20% 

Redução de 20% a 40% 
Redução de 50 a 70% 
Redução de 70 a 80% 

Redução acima de 80% 
Criação de novos formatos de receita

Não consigo fazer estimativas

83,96%

8,12%

4,57%
17,26%

14,72%

7,61%

12,69%
14,72%

20,30%

16,04%

58,06%

48,39%

16,13%

12,90%
3,23%

77,42%

54,84%

29,03%

12,90%

Dados produzidos pelo poder público 
(municipal, estadual ou federal)
Redes Sociais 
Diálogo com agentes de cultura por 
meio de reuniões online e demais 
interações por meio digital
Dados da OMS 
Diálogo com o trade turístico, por 
meio de reuniões online e demais 
interações por meio digital
Dados produzidos por minha própria 
organização/instituição 
Associações de Classe 
Minha observação pessoal ou de 
pessoas próximas em relação aos 
impactos no dia a dia do setor
Não tive acesso a nenhuma outra fonte 



6

Em uma pergunta de múltipla escolha, os entrevistados disseram ter sido a relação da organiza-
ção com o público externo, o maior impacto em suas atividades (73,1%), seguida pela relação 
com os funcionários, terceirizados e equipes de trabalho 23,86%. Também foram prejudicadas a 
interface com patrocinadores, fornecedores e na qualificação dos funcionários. 

Impactos sobre a Cultura

Impactos sobre as atividades das organizações

Segmento mais impactado pela pandemia

Em relação ao setor da cultura, a maioria dos entrevistados se dividiram entre os que não conse-
guiram visualizar estimativas e os que acreditam na criação de novos formatos de receita após a 
pandemia (acima de 19% cada). Entretanto, para 15,74% a redução do setor foi acima de 80%, 
seguidos por 14,72% que acreditam em uma redução entre 20% a 40%.

Os entrevistados identificaram o Turismo Cultural como o segmento mais afetado pela pandemia 
(80,2%), seguido pelo Turismo de Experiência (56,85%) e o turismo religioso (51,78%).
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Formação/qualificação de funcionários 
Relação com fornecedores 

Relação com funcionários, terceirizados, equipes 
Relação com o público externo 

Relação com patrocinadores/investidores 
Outros

4,57%

4,06%
14,72%

14,21%

7,61%

21,32%

73,10%

23,35%

23,86%

23,86%

8,63%

80,2%

51,78%

48,22%

31,47%

56,85%

55,84%

15,74%
19,29%

19.80%

Estável, apesar de perdas em curto prazo
Redução em até 20% 

Redução de 20% a 40% 
Redução de 50 a 70% 
Redução de 70 a 80% 

Redução acima de 80% 
Criação de novos formatos de receita

Não consigo fazer estimativas

Turismo cultural
Turismo Sustentável

Turismo de Experiência
Turismo Religioso

Turismo de Aventura
Outros setores da Economia Criativa

PESQUISA:IDEALIZAÇÃO:


