
De fato, estamos presenciando uma rápida e assustadora disseminação da COVID-19, no Brasil e em Goi-
ás, mesmo com as medidas sérias implementadas, a partir de março de 2020, pelo governo do Estado de 
Goiás, seguindo os protocolos e diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS). Desde as primeiras notí-
cias informadas pela cidade chinesa de Wuhan, em 2019, nos deparamos com uma contaminação acelerada 
e sem precedentes, infectando milhões de pessoas pelo mundo.  A experiência do distanciamento social, 
embora fundamental para a proteção da saúde das comunidades, tem modificado o cotidiano da sociedade 
e provocado perdas consideráveis, nas empresas vinculadas ao setor do turismo. No 20º Boletim Especial, 
o Observatório do Turismo do Estado de Goiás apresenta o resultado da II Pesquisa de Sondagem Empresa-
rial, realizada com o intuito de levantar os impactos do Coronavírus, no setor turístico do estado de Goiás, 
até o mês de maio, bem como as ações do governo estadual, direcionadas ao atendimento das demandas 
dos empreendedores das  micro e pequenas empresas, a para a apresentação do “Programa Empresas” do 
“Programa de Fomento ao Empreendedorismo do Estado de Goiás”. (microcrédito, crédito produtivo, crédito 
empreendedor e FCO), além da pesquisa sobre a adesão ao selo Responsável, lançado pelo Ministério do 
Turismo, pelas empresas do Centro Oeste. 

A Pesquisa de Sondagem Empresarial foi realizada, no formato on-line, do dia 02 de junho a 14 de julho 
de 2020, por meio Google Formulários. Os dados foram exportados para o Excel e analisados para gerar 
relatório técnico. Foram entrevistados representantes de 91 empreendimentos, que atuam na atividade do 
Turismo em Goiás. Como destaques da pesquisa informamos que: 



A pesquisa constata, no discurso dos respondentes, uma enorme preocupação na continuidade de seus 
negócios. A seguir destacamos algumas falas: 



Mesmo diante de incertezas, os empresários, em sua grande maioria, têm sido otimistas e apostam em 
uma retomada segura das atividades, com a ajuda dos Governos Estadual e Federal.  Evidenciamos, a seguir, 
ações do Governo de Goiás, com a intenção de atender micro e pequenos empreendedores e a apresentação 
do Programa de Fomento ao Empreendedorismo do Estado de Goiás.



Salientamos, ainda, a iniciativa do Ministério do Turismo - MTUR com o lançamento do Selo Turismo 
Responsável, um programa que estabelece boas práticas de higienização para cada segmento do setor. O 
selo é um incentivo para que os consumidores se sintam seguros ao viajar e frequentar locais que cumpram 
protocolos específicos para a prevenção da Covid-19. Em recente pesquisa, o MTUR informou que, na Região 
Centro-Oeste, 555 prestadores de serviços turísticos já solicitaram a emissão do Selo “Turismo Responsável 
- Limpo e Seguro”. 

Goiás lidera em número de pedidos (194), seguido do Mato Grosso do Sul (132), Distrito Federal (127) 
e Mato Grosso (102). Em todo o Brasil, já são mais de 11,4 mil pedidos. Os segmentos com maior número 
de solicitações do selo, na Região Centro-Oeste são: meio de hospedagem (181), agência de turismo (178) 
e transportadora turística (47). De modo a auxiliar os empreendimentos, no que tange às medidas neces-
sárias para a reabertura, o Ministério do Turismo publicou os protocolos sanitários recomendados para 15 
segmentos turísticos, que fazem parte do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), além de 
um conjunto de orientações para os turistas.

Ainda segundo o Mtur, o número de adesões ao Selo Turismo Responsável comprova o sucesso da inicia-
tiva, lançada pelo Ministério do Turismo, há pouco mais de um mês e que tem como objetivo auxiliar que o 
setor de turismo brasileiro retome as suas atividades, o mais breve possível e atenda aos pré-requisitos do 
novo perfil de turista, que surgirá com a pandemia de coronavírus. 

Mediante esse cenário, espera-se que os dados apresentados sirvam como norteadores para as tomadas 
de decisões, desenvolvimento de ações estratégicas e, principalmente, que direcionem as políticas públicas 
para o bem-estar social, já que o Brasil vem adotando uma política de transferência de renda, para garantir 
que trabalhadores informais, de baixa renda e desempregados tenham algum socorro.  
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