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DEPOIS DA QUARENTENA 
O que pode mudar na Hotelaria e no Turismo

SYSTEM



MUDANÇAS DO MERCADO

O setor hoteleiro vem passando por mudanças há 
alguns anos, porém a pandemia causada pelo 
Coronavírus determinou o novo modelo de ação 
iminente para o mercado. As medidas de segurança 
contra a propagação do vírus estão sendo incorporadas, 
como também as mudanças do mercado e do 
comportamento do hóspede.

Os padrões de limpeza e higiene, checkin e checkout, 
regras internas, políticas e serviços não serão os 
mesmos, e quanto mais cedo o hoteleiro se adaptar, 
mais competitivo seu hotel será. 

O ideal é implementar as mudanças gradativamente, 
pois ainda há tempo.

Trazemos neste ebook um texto sobre as principais 
mudanças que estão ocorrendo na hotelaria e no 
turismo para que você possa se preparar. 

Vamos lá?



FLEXIBILIZAÇÃO DE POLÍTICAS 
E RESTRIÇÕES

As políticas e os processos de cancelamento 
deverão ser mais brandos, o cliente necessita de 
compreensão e liberdade de ação diante do 
cenário. Isso também se aplica às janelas e 
períodos de alta temporada, flexibilizar as datas 
de entrada e saída, e o mínimo de noites podem 
favorecer a melhoria de ocupação nos períodos, 
por exemplo. 



TRABALHO REMOTO

Aderir ao trabalho remoto nas funções possíveis pode 
ser uma alternativa viável para reduzir o risco de saúde, 
evitando pequenas aglomerações no ambiente de 
trabalho e respeitando o protocolo de isolamento. Além 
disso, ele não ocupa o espaço físico dos escritórios, o 
que reduz custos para a empresa. 

Para que isso se torne uma realidade, implementar 
ferramentas de gestão com acompanhamento remoto 
é imprescindível,pois a atenção a pontos como 
infraestrutura e produtividade devem ser essenciais.

PS: Sabemos que a hotelaria é uma indústria de pessoas e que 
nem todos os setores podem operar remotamente, mas 
aqueles que podem, continuam sendo tendência.



TERCEIRIZAÇÃO DE FUNÇÕES 
OU SETORES

É bastante comum hotéis aderirem à terceirização de 
serviços como cozinha, limpeza e tecnologia. Com a 
baixa no fluxo dos setores, talvez seja interessante 
alocar pessoas de confiança nas funções vitais do hotel, 
enquanto áreas menos importantes, podem ser 
terceirizadas. A vantagem é que os gastos se tornam 
proporcionais à demanda utilizada.



FIQUE DE OLHO 
NO SEU MERCADO

Além das alterações causadas nos produtos e serviços 
oferecidos, os protocolos de atendimento do setor 
também deverão se adaptar ao cenário. A atenção às 
opiniões e comentários do cliente deverá ser maior no 
período de adaptação. Ouvir os comentários dos seus 
hóspedes nunca foi tão importante.

Além de tudo isso, você deverá observar:

Como meu set competitivo está reagindo.
Quem está mudando as tarifas e quanto.
Quais concorrentes estão mudando sua estratégia de 

distribuição.
Quantos hotéis na região eventualmente estão 

fechando e por quanto tempo.
O que meus concorrentes estão compartilhando 

sobre suas novas práticas operacionais



REVENUE MANAGEMENT

A otimização de receita é essencial para aumentar seu 
lucro e expandir sua receita, pois permite que você 
acompanhe a variação tarifária e realize vendas para os 
clientes certos, ao preço certo e nos períodos ideais. Se 
seu hotel não possui vendas diretas online, está mais do 
que na hora de pensar sobre isso. Uma aceleração 
digital está para acontecer e você precisa estar prepara-
do.

Com a variação das demandas mais frequentes que o 
normal, o RM será necessário para coletar informações 
e definir seu posicionamento diante do mercado, e 
esperamos que seu hotel seja criador de tendências, e 
não um seguidor.

Para tudo isso, dados precisos são necessários, conte 
com ferramentas automatizadas se necessário.



MARKETING DEVE MUDAR

Responsabilidade social e sensibilidade são  essenciais 
para o momento, branding não é mais a maior 
preocupação, o engajamento é necessário para 
demonstrar empatia. É a hora da sua marca mostrar a 
personalidade que tem.

A publicidade ultrapassou a preocupação com as 
vendas, o turismo depende do marketing para se 
reerguer, seu posicionamento é importante para 
transmitir a mensagem correta e garantir que o 
hóspede conheça os valores de quem está 
comunicando.



GUARDE SUAS TARIFAS POR 
ENQUANTO

Os dados do momento são inconsistentes para decisões 
de longo prazo, por isso, acompanhe as variações com 
muito mais frequência. O objetivo é antecipar o 
movimento de recuperação da praça para que suas 
tarifas, gradativamente, recuperem o patamar anterior.

Descer o preço neste momento não aumentará as 
vendas, porque a demanda está reprimida, o hóspede 
não sabe sequer quando poderá viajar novamente.



NOVOS PROCEDIMENTOS
DE LIMPEZA

Todo cuidado é pouco quando o assunto saúde, porque 
é algo essencial. Todos os cômodos, áreas comuns e 
acomodações necessitam de extremos cuidados 
quanto a higienização. A preocupação com a saúde do 
hóspedes e dos funcionários é a prioridade neste 
momento. 

É crucial adotar procedimentos rígidos. Fornecer álcool 
em gel a todos os hóspedes e em áreas de comum 
acesso é uma demanda crescente. O ideal é que 
disponibilize para todos os quartos produtos adicionais 
de limpeza, pois será necessário adequar seu hotel às 
novas necessidades.

Alguns serviços precisarão de maior atenção, como por 
exemplo, lavanderia uma vez que roupas de cama e 
banho são itens de uso comum; cozinha, pois copos, 
pratos e talheres, também são compartilhados.



MUDANÇA DE COMPORTAMENTO 
DOS HÓSPEDES

Quando o mercado se recuperar os viajantes irão se 
comportar de maneira diferente, ofertas e preços não 
serão os principais critérios, comece a pensar de que 
maneira você irá se adaptar aos novos 
comportamentos.

Um dos primeiros grupos a voltar à ativa será dos 
viajantes a negócios. Fique conectado com as principais 
contas, tanto transitórias quanto baseadas em grupo. 
Mantenha os relacionamentos e a confiança com cada 
um, e lembre-se de que você é o parceiro confiável para 
trabalhar quando o setor normalizar. 

As viagens de terrestres e locais também irão retornar 
numa cadência mais rápida. Hotéis em regiões que 
dependem muito de aéreo podem procurar novos 
segmentos para que também possam aproveitar da 
retomada, que deverá ser gradual, mas não linear.



SIMPLIFICAÇÃO DE CARDÁPIO

A pauta da higienização e os serviços de alimentação 
mudaram de patamar. Se antes esse era um assunto 
delicado, hoje então é mais frágil do que nunca. O 
manuseio e preparo de alimentos, os ambientes 
comuns de refeição receberão maior grau de 
importância, e por isso o hoteleiro deve estar 
extremamente atento. Como medida de segurança e 
contenção de custos, é possível cogitar reduzir alguns 
dos itens do cardápio e simplificar suas ofertas (porém, 
mantendo a qualidade!)

MENU



MUDANÇAS NO TURISMO

Recuperação vai depender de como seu país lida com os 
outbreaks(surtos);

Viajantes mudarão seus objetos pessoais;
Países podem não aceitar viajantes de lugares com surtos;
Você pode ficar doente ao viajar;
Viagens terrestres em primeiro momento, e aéreas poste-

riormente.
Custo do aéreo será mais instável(com o abre e fecha);
Eventos levarão tempo para recuperar;



CONCLUSÃO

O cenário que estamos vivendo está trazendo novas 
pautas para a hotelaria e para o turismo. O mercado vai 
se modificar, o perfil do viajante irá mudar e todos 
devemos nos adaptar também. O hoteleiro que 
acompanhar estas mudanças estará pronto para a 
largada quando a tempestade passar.
Desejamos muita resiliência neste período, e claro, 
quando tudo passar, que você seja o primeiro.


