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Junho de 2021. O Turismo acumula perdas históricas de 
faturamento desde o início da pandemia, em março de 2020, 
que somam R$ 355,2 bilhões, segundo dados da Divisão 
Econômica da CNC. E as atividades turísticas seguem 
operando com apenas 48% da capacidade mensal de geração 
de receitas.

Como resposta, o setor se mobiliza em ações junto ao 
poder público, em audiências na Câmara e no Senado, ou 
nos Estados, com pleitos junto aos poderes executivos 
locais. No contexto dessas dificuldades enfrentadas pelas 
empresas, a CNC conclui as adesões ao projeto Vai Turismo 
– Rumo ao Futuro, que vai promover uma grande consulta 
pública, envolvendo diferentes atores do trade, capitaneada 
pelas 27 Fecomércios, nos Estados e no Distrito Federal, e 
nacionalmente pelo Conselho Empresarial de Turismo e 
Hospitalidade (Cetur/CNC), em parceria com as mais de vinte 
entidades nacionais que já aderiram ao projeto. 

O setor também responde à crise se reinventando, como a 
gigante Bahia, que não é apenas um destino turístico, mas 
pelo menos treze, como mostram as zonas turísticas do 
Estado. Mas, se depender da CET-BA, ainda há muito o que 
desenvolver quanto aos produtos turísticos, como no case de 
Camaçari, ou a investir para garantir o turismo seguro, como 
mostra o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac-BA. 

Essa ebulição do Turismo pode ser vista em diferentes 
Estados, que preparam retomadas, avançam em demandas e 
mostram a força econômica e social do setor. 

O turismo resiste 
e avança

COLABORARAM NESTA EDITORIA:

Délia Coutinho - Coordenadora de Comunicação da Fecomércio-BA
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CNC lança projeto de resgate 
do setor turístico
Valorizar, apoiar e impulsionar os destinos 
e produtos turísticos brasileiros, por 
meio de uma grande articulação, nos 
estados e em nível nacional, entre atores 
e instituições para construir uma agenda 
integrada com demandas e propostas 
do turismo. Este é o objetivo do projeto 
Vai Turismo: Rumo ao Futuro, iniciativa 
da Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
apresentada às entidades da cadeia 
produtiva do setor e às Federações do 
Comércio (Fecomércios), no dia 27 de maio, 
em reunião do Conselho Empresarial de 
Turismo e Hospitalidade (Cetur) da CNC.

O Vai Turismo vai organizar uma grande 
consulta pública, capitaneada pelas 
Fecomércios, em todos os estados e no 
Distrito Federal, para formular propostas de 
políticas públicas que serão entregues aos 
candidatos ao Poder Executivo nas eleições 
estaduais e federal em 2022. A reunião, em 
que a proposta foi apresentada e validada, 
contou com a participação de representantes 
das 27 Fecomércios e de 25 entidades 
nacionais do turismo, além de representantes 
dos departamentos nacionais do Sesc e  
do Senac.

Aproveitar a crise para planejar 
o futuro

Para o presidente da CNC, José Roberto 
Tadros, neste momento que o turismo 
atravessa, um dos piores ou o pior da 
história do setor, além das ações imediatas 
para minimizar os impactos da pandemia, é 
preciso olhar adiante. 

“Sabemos que o turismo, quando planejado 
e executado na direção certa, cria emprego 
e renda, promove melhorias sociais e 
protege o meio ambiente. Nas eleições 
de 2022, queremos atuar conjuntamente 
e integrar estratégias, necessidades e 
políticas públicas mais consistentes para o 
turismo, que possam orientar os candidatos 
e que venham a ser estruturantes para 
o desenvolvimento desse setor, tão 
importante para a economia do País”, 
afirmou o presidente da CNC.

O processo participativo vai considerar 
as diferenças regionais e as contribuições 
setoriais. O diretor da CNC, que coordena o 
Cetur, Alexandre Sampaio, lembrou que, em 
2018, o Conselho entregou aos principais 
candidatos a presidente da República 

sugestões de políticas 
públicas para o 
turismo e contou 
com a adesão de 25 
entidades nacionais 
empresariais do setor. 

“Nossa proposta atual 
quer aprimorar o 
processo, ampliando 
a participação das 
partes interessadas 
na construção das 
propostas para o 
turismo, tanto estadual 
quanto nacional”, 
explicou Sampaio.
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As 27 
Fecomércios 
e 25 entidades 
nacionais 
do turismo 
participaram da 
apresentação do 
Vai Turismo  
para os membros 
do Cetur

O trabalho deverá focar o empresariado 
local, e Sampaio pediu a participação das 
representações regionais das entidades 
nacionais. “Neste momento de crise, 
é importante trazer outros atores e 
promover a pluralidade”, disse.

Para Joy Colares, do Cetur da Fecomércio 
Pará, a iniciativa vai trazer oportunidade 
de fortalecimento e união do setor. “O 
empresariado local terá ânimo extra para dar 
testemunho daquilo que ele passa e colaborar 
no que ele vê como solução”, previu.

Diagnóstico, produtos e 
destinos turísticos

Milton Zuanazzi, da Associação Brasileira de 
Turismo Social (Abrastur), destacou a falta de 
produtos turísticos nacionais e a necessidade 
de qualificação desses produtos e destinos 
turísticos, e que isso seja visto ao longo da 
implementação do Vai Turismo. “Convoco o 
Senac para nos ajudar nesse ponto. O Brasil é 
extremamente pobre em produtos turísticos, 
com exceção do turismo de sol e mar. Neste 
momento, com a pandemia e o turismo 
interno em evidência, acho importante vencer 
essa etapa”, defendeu.

O Vai Turismo terá uma fase de 
mobilização, depois de diagnóstico, 
para então sistematizar e consolidar as 
propostas. “Vamos levantar nos estados 
o que já existe de recomendações e 

diagnósticos para avançarmos a partir 
do trabalho que já vem sendo feito. 
Onde isso não existir, vamos começar 
do zero”, afirma Cássio Garkalns, sócio-
diretor da GKS, que integra o consórcio de 
consultores que fará a assessoria técnica e 
metodológica do Vai Turismo. 

Doremi Caramoni expressou o apoio à 
iniciativa, assim como a maioria das 
entidades presentes. “Quero deixar os 
canais abertos em todos os estados para 
participar tanto nas regionais quanto 
com temas transversais. Vamos levantar 
os diagnósticos que já existem para 
podermos focar mais energia nas soluções”, 
acrescentou o presidente da Associação 
Brasileira de Promotores de Eventos 
(Abrape).

“A CNC vai continuar trabalhando em prol 
das demandas prementes deste momento 
de crise, mas, como afirmou o presidente 
Tadros, também faremos essa grande 
mobilização nacional, ao longo deste ano 
e do próximo, para ajudarmos o setor a se 
recuperar e avançar”, disse Sampaio.

O início das atividades do projeto será 
marcado pela realização do webinário Vai 
Turismo – Rumo ao Futuro, em 22 de junho, 
com palestrantes internacionais, que vão 
trazer experiências e visões sobre inovação, 
sustentabilidade e o futuro do turismo.
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Cetur defende tributação 
diferenciada para o turismo
A Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
participou, em 20 de maio, de audiência 
pública da Câmara dos Deputados para 
debater melhores condições fiscais 
para os empresários do setor turístico. 
A matéria discutida na audiência foi a 
Medida Provisória nº 1.040/2021, em que 
a Comissão de Turismo da Câmara busca 
incluir, por meio de emenda, as empresas 
do turismo receptivo na categoria de 
agente exportador, isento de alíquota sobre 
o Imposto de Renda.

Atualmente, a norma vale para a exportação 
de serviços, mas não se aplica ao turismo, 
que realiza constantes transações com o 
mercado internacional ao receber turistas 
estrangeiros e gerar movimentação 
econômica para o País. “Nós estamos falando 
do conceito de modernização do turismo, de 

inserir essa atividade na dimensão que ela 
merece”, defendeu o deputado Otávio Leite, 
que presidiu a audiência.

O diretor da CNC e presidente da Federação 
Brasileira de Hospedagem e Alimentação 
(FBHA), Alexandre Sampaio, alertou para 
a necessidade de uma tramitação urgente 
da matéria no Congresso Nacional e uma 
modernização geral da legislação, pois 
considera que os empresários brasileiros 
e o País perdem riquezas com a alta carga 
tributária, enquanto agentes intermediários 
internacionais são isentos do pagamento 
de impostos.

“Não são apenas números, mas o 
espraiamento de que todos os agentes 
do turismo gozem dos benefícios. Se 
tivéssemos avançado na reforma tributária, 
teríamos a possibilidade de um imposto 
único, mas podemos avançar no turismo 
ao fazer com que a carga seja menor para 
todos”, afirmou.

Sampaio apresentou um estudo positivo 
sobre a estruturação do turismo na 
República Dominicana, o qual acredita que 
seria aplicável ao Brasil. A lei dominicana 
confere tratamento tributário especial às 
empresas de turismo, estabelece o fomento 
e o desenvolvimento em locais onde a 
atividade econômica é escassa e possui o 
Fundo Oficial de Promoção Turística nas 
localidades mais procuradas como destino 
de lazer.

Dados da Agência Brasileira de Promoção 
Internacional do Turismo (Embratur) 
mostram que, quando o brasileiro viaja para 
o exterior, a cada um dólar gasto no país 
de destino, 20 dólares retornam ao Brasil, 
o que daria à empresa a possibilidade de 
investir 18% a mais no setor.
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Alexandre 
Sampaio 
participou 
dos debates  
sobre turismo 
na CDR  
do Senado

No Senado, ênfase na 
necessidade de vacinação e 
protocolos para a retomada

Em 31 de maio, a CNC participou de outra 
audiência pública, desta vez na Comissão 
de Desenvolvimento Regional e Turismo 
(CDR) do Senado Federal.

Presidida pelo senador Fernando Collor 
(PROS-AL), a audiência debateu os efeitos 
da pandemia sobre o turismo, que amargou 
uma retração de 49% nos gastos de turistas 
estrangeiros no País em 2020, cerca de R$ 3 
bilhões a menos em relação a 2019, quando 
visitantes de outros países deixaram 
R$ 6 bilhões no Brasil. “A retomada da 
economia só tem uma receita: vacina no 
braço, comida no prato e carteira assinada”, 
afirmou o parlamentar alertando que 
a reestruturação turística depende da 
velocidade da vacinação contra a Covid-19.

O diretor da CNC e presidente da FBHA, 
Alexandre Sampaio, apontou a importância 
dos protocolos sanitários e, para recuperação 
do setor, que sejam medidas econômicas, 
com facilitação ao crédito e uma calibragem 
tributária. “Existe um momento muito 
difícil de lidar e de sensibilizar os mercados 
internacionais para que venham ao Brasil. 
É necessário um plano de ação para a 
retomada do turismo, e os passos são planos 

de vacinação harmonizados entre os  
países da América do Sul, contenção da 
Covid-19 e fim do cenário de deterioração do 
ambiente econômico.”

Um estudo da CNC mostra que uma  
das consequências da pandemia no  
setor é o fechamento de 35,5 mil 
estabelecimentos em 2020,  
a maior perda anual desde 2016,  
quando 44,9 mil estabelecimentos  
tiveram suas atividades encerradas.

O diretor-presidente da Embratur, Carlos 
Brito, apresentou, durante o debate, uma 
campanha de ampla veiculação para atrair 
turistas de outros países e incentivar que 
os brasileiros elejam destinos domésticos. 
“Nós queríamos que os 100 milhões de 
dólares gastos pelos brasileiros no exterior 
fossem gastos aqui.”

O Ciclo de Debates sobre Turismo  
da CDR teve início em 10 de maio e estão 
previstas oito reuniões. Os próximos 
encontros estão marcados para 7 e 14 
de junho e debaterão, respectivamente, 
os temas Setor de Bares e Restaurantes: 
Cenário Atual e Desafios para o Período 
Pós-Pandemia e O Papel dos Parques como 
Indutores do Turismo de Lazer: Estratégias 
para a Ampliação de Turistas Nacionais  
e Internacionais.
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Avani Perez Duran é 
diretora da Fecomércio-BA 
e coordenadora da Câmara 
Empresarial do Turismo

Com quase 40 anos de atuação no setor, a coordenadora da Câmara 
Empresarial do Turismo da Fecomércio-BA, Avani Perez Duran, aborda um 
dos momentos mais desafiadores da história dessa atividade e do País.

Não há forma mais verdadeira de contar 
uma história do que humanizando sua nar-
rativa. Por isso, compartilho um pouco da 
minha visão sobre o momento que vivemos. 

Em 2011, fiz parte do núcleo fundador da 
Câmara Empresarial do Turismo (CET) na 
Fecomércio-BA, na gestão de Carlos Amaral. 
Desde o primeiro momento, sempre tivemos 
noção da importância que a CET teria na 
estrutura da entidade num estado onde a 
atividade turística se confunde com a iden-
tidade do seu povo. 

Em quase quatro décadas, tenho vivenciado 
experiências em vários segmentos do trade 
turístico. É com essa bagagem que posso 
afirmar que jamais vivemos um momento 
tão desafiador quanto estes 14 meses de 
pandemia da Covid-19. 

Desde o início da calamidade pública, reuni-
mos o trade baiano em representações junto 
a órgãos municipais, estaduais e federais 
para a adoção de medidas que amenizassem 
os efeitos sobre empresários e empregados 

do turismo. Neste período, fomos uma voz 
ativa em pleitos de interesse do setor, como 
a flexibilização de impostos; a ampliação 
de acesso de clientes a bares e restaurantes 
durante a noite; e a abertura de linhas de 
crédito para pequenos empreendedores. 
Além disso, com o apoio valoroso do Senac, 
avançamos na adoção de protocolos espe-
cíficos para o segmento, preparando o setor 
para a retomada.

Tudo isso por entender a importância do 
turismo para a Bahia. Um setor que representa 
7,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado 
e 20% do PIB da capital, e que reúne mais 
de 4.180 hotéis, 40 mil bares e restaurantes, 
mais de 300 agências de turismo, 
aproximadamente 150 empresas de transporte 
turístico, interagindo com mais de 50 setores 
econômicos. Como se esses números não 
fossem suficientes, estima-se que, na Bahia, 
cerca de 700 mil pessoas estão empregadas 
diretamente no turismo, além da geração de 
mais de um milhão de empregos indiretos. 
Desses empregos, até o momento, a pandemia 
já provocou a redução de 40% nas vagas. 

O cenário é sim desolador, mas as certezas 
também começam a se descortinar. 
Precisamos valorizar fortemente o turismo 
doméstico, reapresentando nosso estado 
aos brasileiros, contando novas histórias 
que devem ir além do famoso carnaval e do 
esplendoroso Centro Histórico da capital-
mãe do País. Somos um estado com 13 zonas 
turísticas, com opções para todos os públicos 
e com pessoal capacitado para receber 
com segurança e conforto o viajante que, 
nos próximos anos, será majoritariamente 
doméstico. É por acreditar na alegria, na 
história e no potencial natural e humano 
deste estado chamado Turismo, que 
queremos te convidar a descobrir uma  
nova Bahia. 

UM ESTADO CHAMADO TURISMO

Estima-se que, na 
Bahia, cerca de 
700 mil pessoas 
estão empregadas 
diretamente no 
turismo, além da 
geração de mais de 
um milhão de em-
pregos indiretos”
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Redescubra a Bahia
Conheça as zonas turísticas do estado, o case Camaçari e as 
apostas no turismo sustentável, responsável e seguro como 
diferenciais competitivos para destinos e produtos turísticos

A terra-mãe do Brasil é talvez um dos destinos turísticos mais 
conhecidos nacionalmente. No Estado, o principal destino é Salvador, 
berço do Brasil, primeira capital do País, com suas riquezas históricas, 
arquitetura colonial, contrastes entre cidade alta e cidade baixa, 
cidade antiga e moderna, a gastronomia variada e típica, religiosidade, 
entretenimento, além do soteropolitano, que é alegre e hospitaleiro.

O que talvez poucas pessoas conheçam é que a Bahia possui 13 zonas 
turísticas diferentes, complementares, com opções para todos os perfis 
e que podem ser visitadas em diversas épocas do ano. Praia, chapada, 
sertão, rios, campo, fazendas, mergulho, aventura, cachoeiras, ilhas, 
gastronomia, história, cultura, infraestrutura turística e destinos 
intocados ou recém-descobertos. 

A Câmara Empresarial de Turismo (CET) da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-BA) apresenta os polos 
diversificados, o case de Camaçari, destino que tem se desenvolvido 
com o apoio da CET-BA e a importância do turismo responsável e 
seguro que ficou em destaque na pandemia, mas que veio para ficar. A 
coordenadora da CET-BA, Avani Duran, avisa aos viajantes: “Não pense 
duas vezes. Na sua próxima viagem, escolha a Bahia!”

Capital: Salvador

Área territorial (km²): 
564.722,611 

População estimada: 
14.873.064 pessoas 
(estimada 2019)

Municípios: 417

Densidade demográfica 
(hab./km²): 24,82 
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A Bahia apresenta um breve mapeamento de cada uma das 
treze zonas turísticas do Estado: 

Caminhos do Oeste 

Nem só de agropecuária vive o rico e belo Oeste baiano. 
Banhado pelo Rio São Francisco e seus caudalosos afluentes, 
Bom Jesus da Lapa (foto à esquerda) surge na região como 
um forte polo de turismo religioso. As cachoeiras, cavernas e 
pinturas rupestres também convidam ao turismo cultural e 
de aventura. 

Costa dos Coqueiros

Ao longo dos mais de 200 km da BA-099, conhecida  
como Linha Verde ou Estrada do Coco, o visitante encontra 
um litoral bem preservado, com ótima infraestrutura 
turística e opções para todos os perfis. Praias, turismo 
náutico, mergulhos, resorts e diversas opções gastronômicas 
e de entretenimento.

Costa do Descobrimento 

O primeiro destino encontrado pelos portugueses continua 
encantando turistas de todo o País, cinco séculos depois. 
Região com o maior número de leitos hoteleiros do Estado 
oferece agitação, história e beleza natural. Ao lado, o Marco 
do Descobrimento na Cidade Histórica de Porto Seguro. 

Costa do Dendê 

Uma região rica na oferta de hotéis e pousadas e que reúne 
algumas das mais charmosas acomodações do País. Cairu, 
maior município arquipélago do Brasil, é um dos destaques 
dessa zona turística que revela a beleza de Boipeba, Moreré, 
Garapuá e a badalação de Morro de São Paulo. 

Costa do Cacau

O nome entrega a vocação deliciosa da região famosa pelas 
narrativas universais de Jorge Amado, entre Ilhéus (foto) 
e Itabuna. Mas quem visita a região encontra também as 
belezas naturais, o turismo esportivo e de aventura em 
Itacaré. Um tripé perfeito para o visitante: história, natureza 
e gastronomia. 

Costa das Baleias

O Parque Nacional Marinho de Abrolhos é um santuário 
das baleias jubarte e refúgio de praias intocadas, cercadas 
de falésias e ecossistemas protegidos. Turismo náutico, de 
mergulho, praias e diversão garantida para toda a família. 
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Lagos e Cânions do São Francisco

O maior cânion navegável do mundo marca o clima de 
esportes radicais, lazer e turismo de aventura dessa zona, 
composta pelas cidades de Paulo Afonso e Santa Brígida. 

Vale do São Francisco

“O Sertão vai virar mar”. Certamente foi aqui, olhando 
para a imensidão do Velho Chico, que a frase nasceu. Um 
circuito de turismo enogastronômico vem se desenvolvendo 
fortemente na região, que já exporta vinhos para todo o País. 

Chapada Diamantina

Um oásis no coração da Bahia. Assim podemos definir uma das 
regiões mais bonitas do Brasil. Paraíso do ecoturismo, turismo 
de aventura e de lazer, uma surpresa a cada trilha, cachoeira e 
a cada delícia provada da gastronomia local. À direita, vista de 
cima do Morro do Pai Inácio, no município de Palmeiras. 

Caminhos do Sertão 

A força do sertanejo e sua história de luta caracterizam 
essa zona turística, que reúne cidades pujantes como Feira 
de Santana e Alagoinhas, até a célebre região da Guerra de 
Canudos, com farta história e cultura preservada. 

Caminhos do Sudoeste

Um friozinho que vai fazer o visitante esquecer que está 
na calorosa Bahia. A região vem se desenvolvendo com 
o turismo rural, de negócios e com eventos ligados ao 
inverno e à cultura de café. A gastronomia, aliás, é um dos 
atrativos da região. Na foto, Praça Tancredo Neves, em 
Vitória da Conquista.

Caminhos do Jiquiricá

Nesta região pulsa a maior festa popular da Bahia: o São 
João. Em todo o Estado, os festejos juninos são importantes, 
mas a força que ele demonstra em municípios como 
Amargosa e Cruz das Almas é bonita de se ver de perto. 

Baía de Todos-os-Santos 

Maior baía tropical do planeta, recém-eleita a capital 
da Amazônia Azul, a região é riquíssima em cultura, 
gastronomia e belezas naturais. Capitaneada por Salvador, 
a região abriga 56 ilhas, 16 municípios em mais de 1.000 
km² de extensão. Uma experiência turística completa e 
para todos os gostos. 
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de costa. “Nossa escolha vem sendo por 
um turismo sustentável, com presença 
forte dos serviços públicos e investimento 
constante em educação”, afirma Cristiane. 

Turismo Sustentável 

Um dos caminhos para esse novo 
posicionamento é a aposta na 
sustentabilidade. Um exemplo  
é a certificação Bandeira Azul, 
desenvolvida pela organização 
internacional não governamental e 
sem fins lucrativos FEE (Foundation for 
Environmental Education). O programa 
analisa a qualidade da água com exames 
periódicos de balneabilidade, além de 
infraestrutura, segurança, acessibilidade 
e o compromisso das comunidades com 
o meio ambiente e a sustentabilidade dos 
destinos turísticos.

Camaçari é o único município do  
Nordeste brasileiro com duas praias 
certificadas com a Bandeira Azul: 
Guarajuba (2019) e Itacimirim (2020). O 
município criou um grupo especial de 
servidores para monitorar os índices 
relativos a essa certificação, que é 
renovada anualmente. Ainda este 
ano, o município pretende renovar as 
certificações existentes e conseguir 
uma terceira, na praia de Arembepe. É lá 
que encontramos a única aldeia hippie 
habitada do planeta e que ficou famosa 
nos anos 60 e 70, recebendo artistas 
internacionais como Janis Joplin.

“Encomendamos ao cenógrafo Gringo 
Cardia um projeto de revitalização da 
aldeia hippie, que integrasse ainda 
mais esses moradores à paisagem da 
nossa costa, provando que turismo e 
respeito aos moradores podem conviver”, 
explica a secretária de Turismo. Cardia 
foi responsável pelo projeto da Casa do 
Carnaval, no Pelourinho, e do Museu da 
Música Brasileira, a ser inaugurado em 
2021, no bairro do Comércio, em Salvador. 

A CET-BA informa que, junto com 
empresários, sindicatos e o trade turístico 

Guarajuba  
(na foto) e 
Itacimirim são 
as duas praias 
da Costa de 
Camaçari que 
já obtiveram 
a certificação 
Bandeira Azul, 
que mede a 
balneabilidade, 
além da 
sustentabilidade 
dos destinos
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Destino Costa de Camaçari 

Quando se ouve a palavra Camaçari, 
provavelmente a maior parte das pessoas 
vai se lembrar de um dos maiores 
complexos industriais integrados da 
América Latina, que reúne uma cadeia 
de empresas de diversos segmentos. Mas 
a promessa da secretária de Turismo do 
município, Cristiane Bacelar, é que essa 
narrativa vai mudar nos próximos anos. 

“Estamos preparando a cidade para ser  
um dos dez destinos turísticos mais 
importantes do País”, afirma a gestora. O 
entusiasmo vem de um planejamento firme, 
que conta com a participação da Câmara 
Empresarial de Turismo da Fecomércio-BA 
(CET-BA), e que vem sendo seguido, mesmo 
com as dificuldades impostas pela pandemia 
de Covid-19. 

“A CET-BA tem atuado junto ao trade turístico 
local, com orientações para obtenção de 
crédito, e em parceria com a Secretaria de 
Turismo na identificação e diagnóstico das 
dificuldades para o desenvolvimento dos 
produtos turísticos de toda a região”, explica 
a diretora da Fecomércio-BA, que coordena a 
CET, Avani Duran. 

O município criou uma identidade visual, 
com a marca “Costa de Camaçari”, que está 
sendo utilizada na comunicação turística 
do destino e usada para padronizar os 
acessos das principais praias dos 42 km 
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Ao lado, link para 
a playlist com os 
vídeos do Senac 
com protocolos de 
biossegurança. O 
restaurante Senac 
Pelourinho e o 
Grande Hotel Sesc 
Itaparica (abaixo), 
que ganharam 
certificações e 
reconhecimentos 
pela qualidade 
em relação 
aos protocolos 
sanitários

local, o município de Camaçari está 
desenvolvendo 52 produtos, baseados 
principalmente na Costa, mas também 
com opções de turismo étnico, rural e de 
eventos/negócios. 

Turismo responsável

O foco no turismo doméstico e na 
segurança sanitária ainda vaião marcar  
o setor por um ou dois anos, segundo 
apontam os especialistas. Por isso, 
comunicar claramente padrões e 
procedimentos de saúde e segurança ésão 
diferenciais competitivos para destinos, 
empresas e roteiros. 

Na Bahia, o Senac reabriu os dois 
restaurantes em Salvador – localizados 
no Centro Histórico e no Caminho das 
Árvores. O retorno obedeceu a uma série de 
protocolos, certificados pelo Selo Verificado 
– iniciativa da Prefeitura Municipal de 
Salvador, por meio da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo (SECULT) – que atesta 
o cumprimento das medidas de prevenção 
à Covid-19 pelos estabelecimentos. O Selo 
Verificado possui crivo da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
acreditada pelo Inmetro, o que lhe confere 
credibilidade nacional e internacional.

Entre as medidas adotadas estão a 
demarcação de distanciamento em filas e 
mesas, totens de álcool em gel, acrílicos 
na área do buffet, controle de lotação e 
atendentes para servirem os clientes. 

A Rede Sesc de Hospedagem na Bahia 
também retomou as atividades com a 
qualidade e excelência de sempre e, acima 
de tudo, segurança. Cuidados que renderam 
ao Grande Hotel Sesc Itaparica e ao Sesc 
Piatã, em Salvador, o selo Travellers Choice’s 
do site TripAdvisor, nos anos 2020 e 2021, 
por meio de avaliações feitas pelos próprios 
hóspedes que vêm usufruindo dos serviços. A 
execução correta e rigorosa dos protocolos 
de higiene também garantiu à Rede Sesc 
de Hospedagem, em 2021, o selo Turismo 
Responsável, Limpo e Seguro, do Ministério 
do Turismo.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-
Sesc-Senac-BA, Carlos Andrade, os 
resultados são fruto do trabalho feito desde 
o início da pandemia, para minimizar os 
impactos nas empresas e orientar quanto 
aos protocolos para a retomada. Como 
os vídeos desenvolvidos com o Senac 
para meios de hospedagem, restaurantes 
e bares, entre outros segmentos. “Se o 
exemplo arrasta, é possível dizer que 
o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac-
BA tem feito sua parte como liderança 
representativa do Turismo, um dos setores 
mais desafiados na pandemia”, afirma.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLpaUaHnnpL7gyyuBzcLtzoNppeO3sGy57
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Em seu segundo mandato, reeleito com quase 
150 mil votos, o deputado federal baiano Bacelar 
(Podemos-BA) assumiu, em março deste ano, a 
Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados 
Federal, e fala do trabalho para auxiliar o setor.

ENTREVISTA:
DEPUTADO FEDERAL 
BACELAR

Como a Comissão calcula as perdas do 
turismo decorrentes da pandemia?        

Temos acompanhado os números divulgados 
mensalmente pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 
E isso tem ajudado muito nos trabalhos da 
Comissão. O setor chegou a abril deste ano 
operando com aproximadamente 60% da sua 
capacidade de geração de receitas.

Mas não é só isso. A crise também afetou 
o emprego no setor turístico, que perdeu, 
segundo o anuário, 2,7 milhões de postos de 
trabalho ao longo de 2020. Os serviços de 
alimentação foram os que mais demitiram, 
com o corte de 1,7 milhão de empregos, 
seguido pelo setor de transporte rodoviário, 
que reduziu em 559 mil vagas a força de 
trabalho, e as agências de viagem, que 
demitiram 197 mil pessoas.

Isso sem contar os estabelecimentos 
que fecharam as portas porque não 
conseguiram se manter durante a 
pandemia. O setor de turismo é, portanto, 
o mais atingido pelos desdobramentos 
decorrentes da crise sanitária.

Quais são os principais objetivos da 
Comissão diante deste cenário? 

A urgência de curto prazo não permite que 
haja uma atenção focada no turismo. Todos 
os atores, tanto políticos quanto econômicos, 
estão focados no presente e em sair desta 
situação. Precisamos ter uma atenção no 

curto prazo para que a rede de turismo 
no Brasil não seja destruída. O turismo 
tem muitas conexões, como hotelaria, 
cruzeiros, companhias aéreas e agências de 
viagens. Se a gente deixa essas conexões se 
destruírem, a tarefa fica mais difícil e mais 
demorada. O turismo representa 10% do PIB 
[Produto Interno Bruto] brasileiro. Além do 
agronegócio, o setor que tem capacidade de 
gerar divisas rapidamente é o turismo.

Está todo mundo pensando no “agora”, por 
isso eu quero trabalhar como catalisador 
do cenário pós-pandemia. O grande papel 
da Comissão será deixar um pouco essa 
formulação legislativa para pensar nesse 
reposicionamento de turismo.

O empresário do turismo tem tido 
dificuldade de obter crédito. Qual a 
atuação da Comissão nesse sentido?       

Estamos trabalhando pela ampliação e 
atualização das linhas de créditos oferecidas 
pelo governo federal através do Fundo 
Geral de Turismo (Fungetur) e do Programa 
Nacional de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

Também posso citar algumas Medidas 
Provisórias (MPs) relacionadas à pandemia. 
Nós temos a MP do setor aéreo e a MP 
do reembolso (MP nº 1.036). Já pedimos 
ao presidente da casa que, se possível, os 
relatores de todas essas propostas sejam 
deputados da Comissão de Turismo.
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