Meios de Hospedagem paulistanos – Impactos do Covid-19
53 respostas – coleta entre 05 e 15 de maio de 2020

Tipde
o demeio
meio de
de hospedagem
hospedag em
Tipo

flat

28,3%

hostel

13,2%

hotel econôm ico

15,1%

hotel lu xo

7,6%

hotel m idscale
hotel superluxo

30,2%
1,9%

pousada

3,8%

Quantidade
dedefuncionários
com
registro
Quantidade
funcionários com
registro
3,8%1,9%
7,6%

Menos de 50
De 50 a 100
De 100 a 150
De 150 a 200

22,6%

300 e mais

64,2%

Média: 49 funcionários por estabelecimento

Seu estabelecimento está fechado durante a vigência do decreto municipal estabelecendo a
quarentena na cidade de São Paulo (desde 20/03/2020)?
15,1%

não, está funcionando nor malmente
não, mas com disponibilidade reduzida

37,7%

sim, totalmente fechado

47,2%
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O faturamento do seu estabelecimento teve redução desde o início da quarentena? (somente
para quem respondeu NÃO na questão anterior)

Não resposta
sim

37,7%

62,3%

De quantos % estima que tenha sido a redução de faturamento em março/2020?

até 25%

1,9%

100%

7,6%

de 75% a 99%

17,0%

de 26 a 50%

24,5%

de 51 a 75%

49,1%

De quantos % estima que tenha sido a redução de faturamento em abril/2020?

100%
de 51 a 75%

37,7%
7,6%

de 75% a 99%
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Seu estabelecimento está participando de alguma ação específica durante a pandemia (como
por exemplo, servindo como ponto de apoio a profissionais de saúde)?

11,3%
não
sim

88,7%

Dos estabelecimentos que responderam sim à questão anterior, alguns especificaram suas
ações, como:

- tarifa solidária para profissionais de saúde;
- com hospital de campanha do Pacaembu;
- em negociação com o governo para disponibilizar espaço para implantação de leitos de hospital de
campanha;
- tarifas promocionais para profissionais de saúde do Hospital das Clínicas e do Hospital Emílio Ribas
(porém relataram que a procura foi baixa)
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A pandemia provocou demissões no seu estabelecimento?

não, mas demos férias, suspendemos contratos de trabalho ou reduzimos carga horária
não
sim

43,4%

52,8%

3,8%

Quantas demissões, em %, estima que seu estabelecimento sofreu em março/2020? (somente
para quem respondeu que demitiu)

Média de 14% de demissões em março/2020 nos estabelecimentos respondentes

Quantas demissões, em %, estima que seu estabelecimento sofreu em abril/2020? (somente
para quem respondeu que demitiu)

Média de 16% de demissões em abril/2020 nos estabelecimentos respondentes
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Seu estabelecimento está adotando medidas alternativas para manter as atividades e o
relacionamento com os clientes durante a quarentena?

não
sim

37,7%

62,3%

Dos estabelecimentos que responderam sim à questão anterior, alguns especificaram suas
ações, como:
- postagens em redes sociais e divulgação de atividades virtuais na cidade;
- venda de serviços/pernoites a serem utilizados após o término sa quarentena;
- incentivo e divulgação de tours virtuais em atrativos da cidade;
- delivery de alimentos e bebidas;
- tarifas/condições especiais para quem está trabalhando na linha de frente de combate à pandemia ou
tripulações;
- renegociação de contratos com fornecedores
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Foi preciso que seu estabelecimento recorresse a auxílios financeiros em março/2020? Quais?
Não resposta

94,3%

sim, auxílios de fontes governamentais

1,9%

sim, empréstimos privados

1,9%

sim, empréstimos banc ários

1,9%

Foi preciso que seu estabelecimento recorresse a auxílios financeiros em abril/2020? Quais?
Não resposta

92,5%

sim, auxílios de fontes governamentais

1,9%

sim, empréstimos bancários

5,7%

Em quanto tempo, a partir de hoje, você acredita que a atividade turística em São Paulo será
integralmente retomada?
em até dois meses

1,9%

entre dois e quatro meses

18,9%

entre quatro e seis meses

18,9%

entre seis meses e um ano
mais de um ano

20,8%
39,6%
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