GESTÃO DE CRISE
NO SETOR TURISMO
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CENÁRIO
ATUAL
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COMO ESTÁ O
SETOR DE
TURISMO?
É evidente que a pandemia do novo Coronavírus trouxe
um enorme prejuízo a diversos setores da economia. O turismo
brasileiro, que tinha boas perspectivas para o ano de 2020, foi
um dos que mais sofreu com essa fase, uma vez que a principal
recomendação dos órgãos de saúde é o isolamento social,
impossibilitando assim todas as atividades do setor.
Segundo o IBGE, o setor representa 3,71% do PIB nacional
e sua dinâmica é composta por inúmeras atividades que serão
diferentemente impactadas nessa crise.
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Pode-se dividir, então, o turismo em diversos
grupos, como observado no gráfico abaixo.
De acordo com uma pesquisa do grupo FGV
Projetos, a soma do PIB de cada um desses grupos
representa em torno de R$270,8 bilhões no ano de
2019.

OS GRUPOS DO
TURISMO

Fonte: Pesquisa FGV Projetos
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IMPACTO DA
PANDEMIA NO
SETOR
Ainda de acordo com a pesquisa da
FGV Projetos, as perdas para o setor em 2020
podem chegar a 90% de seu faturamento,
com retorno gradual à normalidade durante o
segundo semestre de 2020 e o ano de 2021.
Mesmo com o cenário não muito
animador a curto prazo, a recuperação do
mercado aéreo, o reequilíbrio dos contratos
de concessão e a promoção turística
doméstica devem elevar os números do
setor.

Fonte: Pesquisa FGV Projetos
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ESTIMATIVAS
DE FUTURO

Analisando o gráfico anterior, podemos
observar que, com um crescimento de 16,5% nos anos
de 2022 e 2023, o setor voltará ao patamar de
crescimento obtido nos últimos anos, com um valor
de R$355 bilhões no PIB do setor em 2023.
O estudo ainda analisa que as atividades como
bares e restaurantes serão os menos afetados, devido
às soluções de entrega que estão surgindo. Grupos
de transporte aéreo e de aluguel de automóveis terão
uma recuperação maior com o retorno gradual de
demanda, enquanto as atividades de agências e
organizadoras de viagens devem ser as mais afetadas
e levarão um tempo maior para recuperar suas
perdas.
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ESTRATÉGIAS
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Ainda que os clientes não estejam saindo de
suas casas, manter uma comunicação constante e direta
com eles é de fundamental importância. Seguem algumas
dicas para auxiliar nesse processo:
-

-

FIQUE PRÓXIMO
DO CLIENTE

-

Estruture canais de atendimento: use este espaço
para fornecer respostas e soluções, como troca de
datas ou eventuais cancelamentos;
Faça seu negócio ser visto: crie conteúdos que
demonstrem a experiência futura que o turista terá.
Reforce sempre que neste momento ele deve ficar
em casa, mas em breve poderá desfrutar de seus
serviços.
Crie campanhas de marketing digital: pense em
campanhas associadas ao destino turístico que está
inserido, de forma a despertar o interesse do cliente.
Alimente suas redes sociais e interaja com os clientes:
poste fotos e vídeos do seu negócio e das opções
turísticas que ele oferece, mantenha sempre seu
cliente lembrando de você.
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BUSQUE
PARCERIAS DE
DIVULGAÇÃO
O advento da internet fez com que diversas profissões ganhem
destaque e muitas pessoas enxergaram nisso uma oportunidade.
Grande número de seguidores nas redes é algo valorizado pelas
empresas, que contratam os chamados influencers digitais, pessoas que
tem o poder de influenciar seus seguidores a utilizar determinado
produto ou visitar um certo lugar.
Dessa forma, investir e convidar influencers digitais da sua região
para conhecer um ponto turístico através de sua agência é uma boa
forma de atrair um determinado público, despertando a curiosidade
deles em conhecer seu negócio.
Essa ideia vem ganhando força dentro do setor de turismo e em
março deste ano aconteceu o primeiro evento voltado para divulgar
esse movimento. Mais detalhes do evento podem ser lidos aqui.
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Além da parceria com influencers, existem
outras maneiras de fazer seu negócio se destacar nas
redes. Algumas ferramentas muito utilizadas são:

COMO USAR O

-

MARKETING

DIGITAL NO SEU
NEGÓCIO

-

-

Facebook Ads: Através de sua conta pessoal do
facebook, você pode vincular anúncios de seu
negócio com um custo baixo e grande taxa de
retorno. A vantagem dessa ferramenta é poder
segmentar o público de forma que seu anúncio seja
visto pelo seu público alvo;
Google Meu Negócio: ferramenta totalmente grátis
do Google que faz seu negócio ser facilmente
encontrado em buscas do site, além de poder inserir
telefone, horários de funcionamento, website e
endereço.
Google Ads: Mais uma ferramenta de anúncios do
seu negócio, que visa aumentar a visibilidade de um
site ou empreendimento. Também é possível
segmentar o público e ter um acompanhamento
detalhado do alcance da propaganda.
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AUMENTE AS
POSSIBILIDADES
Este período pode ser uma oportunidade
para você descobrir novos caminhos para
encontrar seus clientes.
Algumas startups possuem soluções para
facilitar o fluxo entre cliente e empresário, com
sistemas de reservas online, ampliando os canais
de venda pela internet, aumentando a rede de
parceiros e vendas.
Como exemplo, destacam-se Paytour e EZ

Travel.

Oferece
gestão
de
reservas, vendas, canais e
financeiro integrados.
Saiba mais aqui

Possui solução na nuvem,
onde os prestadores de
serviços podem gerenciar
online
suas
reservas,
reduzindo o trabalho manual.
Saiba mais aqui
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O armazenamento em nuvem é algo que vem
crescendo muito ultimamente e já virou negócio para
algumas empresas. Mas como o serviço de nuvem pode
lhe ajudar no seu empreendimento?
A internet é hoje disparada a ferramenta mais
utilizada no mundo, seja para comunicação, para compras
ou para operações bancárias por exemplo.

COMO O SERVIÇO
EM NUVEM PODE
ME AJUDAR?

Os mais variados dados são conectados na
rede a fim de facilitar o envio e leitura de informações por
duas ou mais partes. Nesse quesito, o armazenamento em
nuvem é uma opção muito válida para o setor de turismo,
na forma de ligar o turista ao empreendedor.
Sistemas de reservas, como o Ez Travel, citado
na página anterior, usam esse formato para manter
alinhados os dados entre empreendimento e cliente, de
forma que, independente do lugar que qualquer das partes
estejam, é possível consultar, editar e alterar dados, além de
obter informações detalhadas de determinado local
turístico ou ambiente que irá ser utilizado pelo hóspede.
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CRESÇA SUA
MARCA DURANTE
A CRISE
A fase difícil que o Brasil enfrenta com a pandemia oriunda do
novo Coronavírus é um momento de muita solidariedade e ajuda
entre empresas e sociedade.
A busca em ajudar o próximo da forma que seja possível é algo
que, além de um belo gesto, faz a sua marca crescer perante a
comunidade.
Hotéis podem se tornar leitos improvisados ou abrigar os
profissionais de saúde que estão na linha de frente,
Além da parte social, os quartos de hotéis parados podem se
tornar novos escritórios para pessoas que estão em home office e
desejam um espaço mais reservado para realizar suas atividades,
gerando uma renda no momento de crise.

Exemplos de hotéis na grande
mídia por ações sociais durante a
pandemia.
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Os clientes se sentirão mais seguros em escolher
hospedagens com padrões de limpeza rigorosos e isso
pode ser utilizado como diferencial para promover seu
negócio. Dentre os procedimentos que devem ser
pensados para a hotelaria estão:

INVISTA EM
PROCESSOS DE
LIMPEZA

-

Implantação de novos padrões rígidos de limpeza

-

Treinamento da equipe para as regras sanitárias

-

Soluções inovadoras como a higienização por
ozônio

-

Redução na capacidade de lotação de espaços
comuns

-

Implementação de máscaras como parte dos
uniformes e dos amenities

-

Sinalização de distanciamento
arquitetura e ao design

-

Rotação de apartamentos

-

Ausência de bufês

integrada

à
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MAIOR
FLEXIBILIDADE
DE RESERVAS
Outra estratégia que as hospedagens devem
considerar é a ampliação dos períodos disponíveis para
reservas (com tarifários estabelecidos)
Provavelmente muitas pessoas já estejam
pensando em suas viagens em 2021 e a
disponibilidade com políticas mais flexíveis de
cancelamento, remarcação ou alteração de reservas
será importante na escolha do cliente, além do
reembolso de forma rápida e fácil.
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TENDÊNCIAS
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No geral, podemos esperar as seguintes mudanças para
o futuro do turismo:

O TURISMO NO
FUTURO
PRÓXIMO

-

Redução no número de pessoas que podem acessar
determinado lugar turístico;

-

Redução no número de ocupantes de transporte
turístico para garantir o distanciamento seguro;

-

Medidas de segurança sanitária extras em parques
temáticos, museus, aquários e outras atrações turísticas
(obrigatoriedade de máscara, luvas etc.);

-

Aumento da demanda por seguros de viagem que
cubram pandemias;

-

Medidas de limpeza extra para restaurantes, bares,
hotéis, pousadas e meios de hospedagem alternativos;

-

Redução na procura de destinos turísticos com grande
fluxo de pessoas;

-

Aumento na procura de destinos turísticos com menor
fluxo de pessoas e hospedagens alternativas.
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VALORIZAÇÃO
DAS VIAGENS
NACIONAIS
Vamos assistir a uma nova onda na segurança sanitária de locais de grande
circulação de pessoas, ambientes fechados e principalmente nas fronteiras dos
países, além de maiores restrições de vistos e processos de entrada nas
fronteiras.
Além disso, os países precisam de políticas de reestruturação da economia
interna e viajar para fora é levar dinheiro para circular em outros países, enquanto
viajar para destinos nacionais é fazer o dinheiro rodar e fortalecer a economia do
seu país. Esses aspectos fazem com que as viagens internas estejam em grande
evidência e é possível que, no futuro, políticas públicas sejam criadas a fim de
incentivar a preferência por esses destinos.
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Após o término de um longo período de
isolamento, a tendência é que os viajantes optem
por realidades opostas às que tiveram contato nos
últimos meses, selecionando destinos constituídos
de locais amplos, a céu aberto e que possam evitar
aglomerações.

TURISMO
“NATUREZA”

Nesse sentido, o turismo de natureza será a
primeira opção de muitos e o direcionamento de
pacotes promocionais a esses destinos, aos seus
clientes, pode conquistar novos viajantes.
Além disso, o Brasil, que já possui inúmeros
destinos que ofereçam vivências em ambiente
natural, pode ser uma ferramenta útil em curto
prazo, pois ao estimular viagens em território
nacional é possível se utilizar de um grande atrativo:
os preços. normalmente, mais em conta.
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O AUMENTO DAS
VIAGENS DE
ÚLTIMA HORA
Diante deste cenário bastante desafiador, Brian Chesky,
fundador do Airbnb, fez suas previsões para como será o
turismo a partir da nova realidade do coronavírus. Segundo ele,
as viagens serão curtas, mais baratas, flexíveis e “higiênicas”.
Além de mais baratas, viajar vai ser mais imprevisível, o
que fará com que as reservas de último minuto aumentem.
Esse tipo de reserva, segundo o Airbnb, é aquela feita com
menos de uma semana de antecedência do check-in.
Possibilitar essa falta de antecedência ao seu cliente, pode
caracterizar-se como diferencial.

“Perto é novo longe. Quando
você não sai de casa por alguns
meses, qualquer lugar parece
longe. Até cruzar a cidade pode
ser uma jornada.”
-Brian Chesky,
fundador e CEO do
Airbnb
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Pesquisa FGV Projetos - Impacto econômico do
Covid-19 propostas para o turismo brasileiro
https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONU
S/bds/bds.nsf/39425d0a877c27d615ceac73f3c5d959/$File/194
68.pdf

Comportamento dos viajantes na retomada do
turismo

LINKS ÚTEIS

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/e
studo%20richard.pdf

Turismo pós Covid-19: insights para empresas e
destinos
https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONU
S/bds/bds.nsf/4a9b4e6e2e2ed4820437535d5b052f43/$File/194
75.pdf

E-book da Associação Brasileira de Agências de
Viagens
https://drive.google.com/file/d/1c4s4GJrwNWFIVPJnmMInuN0
21
xFggCvUWu/view

Números do setor na pandemia:
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/pesquisasetor-deeventos,b7d2d49be41e1710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Dicas

de

como

superar

a

crise:

https://unifeijr.com.br/inicio/2020/04/26/gestao-financeiradiminuindo-impacto-da-crise/

LINKS ÚTEIS

https://unifeijr.com.br/inicio/2019/05/23/crise-comosobreviver-e-se-manter-competitivo/

Orientações de como se relacionar com os clientes
durante a crise:
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/PE/
Anexos/Estrat%C3%A9gias_pr%C3%A1ticas_de_marketing_digital_
e_de_relacionamento.pdf

Como funciona uma consultoria de marketing digital
https://unifeijr.com.br/inicio/marketing-negocios/
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Há 24 anos formando estudantes comprometidos e capazes de
transformar o Brasil!
Precisa de ajuda para contornar a crise?
Clique AQUI para que a UNIFEI JR entre em contato ou nos mande uma
mensagem!
WhatsApp: (35) 99716-7584
Acesse nosso site: www.unifeijr.com.br
Página do Facebook: www.facebook.com/JR.UNIFEI
E-mail: contato@unifeijr.com.br

