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RESUMO 

 

 

O ano de 2020 se configurou um período difícil para todos no mundo por 

conta da pandemia da doença do covid-19, esta enfermidade se alastrou 

rapidamente desde meados de janeiro e prossegue sua linha de contágio até 

o momento em que esta pesquisa é construída em novembro de 2020, tendo 

uma taxa considerável de letalidade para aqueles que são contagiados. Em 

meio a esta catástrofe, os movimentos econômicos sofreram um baque, 

muitas pessoas ficaram doentes e o regime de distanciamento e isolamento 

social, determinado pela Organização mundial de saúde, afetou diversos 

mercados pelo globo, resultando em paralisação de muitas empresas, 

desempregos em massa e oscilações nos números que medem a saúde 

financeiras dos países, assim como as transações como um todo, visto que 

devido a globalização e a tecnologia a compra e venda de insumos é 

praticada pelos países de diversos continentes. O setor hoteleiro junto da 

cadeia turística foi um dos setores mais afetados pela pandemia do 

coronavírus, esta premissa traz um cenário delicado para o setor administrar. 

Assim, grande parte dos empreendimentos deste segmento pararam suas 

atividades, no entanto, alguns hotéis continuaram suas atividades e este é o 

cenário do estudo desta pesquisa. Este estudo busca analisar 

empreendimentos hoteleiros em operação durante a pandemia no Brasil, 

buscando compreender se esta prerrogativa se materializa compensatória ou 

não, sob a ótica do setor de revenue management, que se trata de um dos 

setores estratégicos que trabalha na administração da oferta e demanda de 

inventário, precificação de valores, dentre outras demandas afins. Realizou-se 

um estudo de caso na Rede de Hotéis Blue Tree para investigar os pontos 

expostos e apurar resultados que possam auxiliar na compreensão deste 

panorama, a fim de promover a discussão sobre o ocorrido e estimular a 

criação de medidas que possam alavancar os movimentos do setor hoteleiro 

durante e após a crise pandêmica cessar. 

Palavras-chave: Pandemia Covid-19. Impacto econômico. Gerenciamento de 

receitas. Administração hoteleira.



ABSTRACT 
 

 

The year of 2020 has been a difficult period for everyone in the world, due to 

the pandemic of the covid-19 disease. This disease has spread rapidly since 

mid- January and continues to spread until the time this research is carried out 

(November 2020), with a considerable lethality rate for those who are infected. 

In the midst of  this catastrophe, economic movements suffered a blow; many 

sick people, and the social isolation regime determined by the World Health 

Organization, affected several markets across the globe resulting in the 

shutdown of many companies, mass unemployment, and fluctuations in the 

numbers that measure the countries' financial health, as well as the economic 

transactions around the world, that due to globalization and technology, the 

practice of purchase and sale of inputs is  customary by countries on several 

continents. The hospitality segment along with the tourist chain was one of the 

most affected sectors by the coronavirus pandemic, and this premise brings a 

delicate scenario for the segment to manage,  with the great part of the 

enterprises in this segment having stopped their activities, some hotels 

continued their activities and this is the scenario of the study of this research. 

This study seeks to analyze hotel companies operating during the pandemic in 

Brazil, seeking to understand whether this proposition proves to be 

compensatory or not, from the perspective of the revenue management sector, 

which is one of the strategic sectors that works in the management of supply 

and demand for inventory, pricing values, among other related demands. A 

case study was carried out in the Blue Tree Hotels to investigate the points 

exposed and to determine results that may help in understanding this 

panorama, promoting the discussion between what happened and stimulating 

the creation of measures that can leverage the economy of the hospitality 

sector during and after the pandemic crisis ceases. 

 

 
Key words: Covid-19 disease. Economic Impact. Revenue Management. 

Hospitality Management



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 
Figura 1: Casos acumulados por Covid-19 23 

Figura 2: Percepções do mercado hoteleiro por gestores da área 33 

Figura 3: Movimentos da cadeia turística durante a pandemia 34 

Quadro 1: Variáveis Investigadas   45 

Quadro 2: Trechos da entrevista baseado na categoria de análise 48 e 

49 



LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS 

 
ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica ABRACORP - 

Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas AlphaCoV - 

Alphacoronavirus 

BBC - British Broadcasting Corporation 

BetaCoV - Betacoronavirus 

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Covid-19 - Coronavírus 

disease (doença do coronavírus) Deltacov - Deltacoronavirus 

EPI - Equipamento Individual de Segurança 

 
FEEB - Federação dos bancários no estado do paraná FGV - Fundação Getúlio 

Vargas 

FMI - Fundo monetário Internacional 

 
FOHB - Fórum de Operadores de Hotelaria do Brasil Gammacov - Gamacoronavirus 

GOP - Gross Operational Profit (Lucro Operacional Bruto) 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 

MEI - Microempreendedor Individual 

 
Mers-cov- Middle East Respiratory Syndrome (Síndrome Respiratória do Oriente 

médio) 

MP936 - Medida Provisória 936 

MTUR - Ministério do Turismo 

OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico OMS - 

Organização Mundial de Saúde 

OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde PIB - Produto Interno Bruto 

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais 

 



 

Revpar - Revenue per available (receita por quarto disponível)  

RM - Revenue management (gerenciamento de receitas) 

Sars-cov - Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (Síndrome respiratória 

aguda grave) 

SIG - Subsecretaria De Inovação E Gestão Do Conhecimento 

 
UH - Unidade Habitacional 

 
WTTC - The World Travel and Tourism Industry Council (O Conselho Mundial de 

Viagens e Turismo)



11 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO 13 

1.1 OBJETIVO GERAL  13 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14 

1.3 JUSTIFICATIVA 14 

1.4 METODOLOGIA E MÉTODO 15 

2. COVID-19: O IMPACTO MUNDIAL E NO BRASIL 18 

2.1 COMO SURGIU O CORONAVÍRUS E SEU IMPACTO ECONÔMICO NO 
MUNDO 17 

2.2 CORONAVÍRUS NO CENÁRIO ECONÔMICO BRASILEIRO 23 

2.3 ASPECTOS ECONÔMICOS DO TURISMO E DA HOTELARIA 26 

2.4 A IMPORTÂNCIA DA ECONOMIA NA HOTELARIA  29 

2.5 IMPACTO DA PANDEMIA NA HOTELARIA PAULISTANA  30 

2.6 O PAPEL DO GERENCIAMENTO DE RECEITAS NO CENÁRIO DE UMA 
PANDEMIA 36 

3. METODOLOGIA 41 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 45 

4.1 A PERSPECTIVA DO REVENUE MANAGEMENT NOS ESTUDOS  

BIBLIOMÉTRICOS 45 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS EVIDENCIADOS NA PESQUISA 47 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  53 

REFERENCIAL TEÓRICO 56 

ANEXOS 67 

 
 

 



13 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se dedica à apresentação dos elementos que compõem a 

Pesquisa de Monografia do Curso de Bacharelado em Hotelaria. Para tal, o tema 

escolhido para estudo e análise deste, intitulado O impacto econômico da Covid-19 

na hotelaria paulistana: Estudo de Caso de um hotel em operação durante a 

pandemia, é o impacto causado pela pandemia de Coronavírus na rede hoteleira no 

estado de São Paulo. 

Para a elaboração do Estudo, foi levantada a seguinte questão: Como os 

procedimentos operacionais foram impactados durante a pandemia da Covid-19? 

Uma vez que o objeto de estudo trata-se de uma rede hoteleira de São Paulo em 

operação durante uma pandemia, a Blue Tree. Com base na problemática 

apresentada, foi levantada a premissa de que o gerenciamento de receitas é 

responsável por contribuir com a manutenção financeira do meio de hospedagem 

através de estratégias, além de outras duas suposições, uma acerca das medidas 

para disponibilizar o meio de hospedagem para trabalhadores de áreas essenciais, 

que viabilizam a operação do hotel em momento de crise; e outra sobre como esta 

ação pode influenciar na forma com a qual a operação é feita, visto que tratativas 

hospitalares deverão ser respeitadas para evitar o contágio no meio de  

hospedagem. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Com base no apresentado anteriormente, o presente estudo se compromete a 

analisar as estratégias dos procedimentos operacionais padrão da rede Blue Tree 

durante a pandemia da Covid-19. 
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1.2 Objetivos Específicos 

 

Partindo do objetivo geral apontado acima, os objetos específicos deste 

estudo são: 

● Verificar os impactos positivos e negativos de manter o hotel aberto durante 

a pandemia; 

● Demonstrar quais são as estratégias do setor revenue management durante 

a pandemia; 

● Observar os procedimentos operacionais diante de novas especificidades. 

 

1.3 Justificativa 

 

No mês de março do ano de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

classifica os milhares de casos de testes positivos e óbitos acarretados pela COVID- 

19 como uma pandemia. A doença chega ao Brasil decorrente, a princípio, de 

pessoas que retornavam de países da Europa, no fim de fevereiro (2020). Mesmo 

com todos os cuidados com os viajantes que retornavam ao país, em poucas 

semanas a transmissão do Covid-19 no Brasil se tornou comunitária, ou seja, não é 

mais possível localizar a origem da infecção, indicando que o vírus já circula entre os 

indivíduos que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior. 

Diante de um acontecimento histórico como esse, que afeta a saúde e as 

atividades sociais das pessoas, é relevante pesquisar acerca deste fator dentro do 

panorama hoteleiro, visto que é um dos componentes dentro da cadeia do turismo. 

De acordo com Hall et al. (2020, p.4), “pelo menos 90% da população mundial vive 

em países com algum nível de viagem internacional restrita e muitos destes países 

também, têm restrições de locomoção local, incluindo viagens aéreas e medidas de 

isolamento social”. Contudo, isto gera um alto impacto na hotelaria mundial, dado 

que o combate ao vírus exige um regime de distanciamento social que abarca o 

permanecimento da população em casa, evitando, assim, a propagação do vírus. 

A cidade de São Paulo é a cidade com o maior número de casos de Covid-19 



15 

registrados no Brasil. Isso se deve pela cidade ser a maior metrópole da América 

Latina, detendo, portanto, o maior fluxo de pessoas em circulação, condição 

favorável para o contágio da doença.  

Desse modo, vê-se a possibilidade de os hotéis hospedarem profissionais 

essenciais, tornando a hotelaria um suporte no enfrentamento da doença. No 

entanto, há de se modificar alguns processos na gestão e operação dos hotéis em 

funcionamento neste momento. Pela natureza de lidar com conflitos, o setor de 

gerenciamento de receitas se destaca dentro deste cenário, sendo um agente crucial 

para suportar uma situação tão desafiadora. 

O gerenciamento de receitas acompanha fatores externos e internos que 

impactam o meio de hospedagem, atrelado ao marketing e a outros recursos 

estratégicos. Segundo Cross (1997), disponibiliza o produto ou serviço ao cliente 

certo, no momento certo pelo preço certo. 

Nesta prerrogativa, o gerenciamento de receitas acompanha toda atividade 

que possa afetar o hotel positiva ou negativamente e traça estratégias para lidar com 

qualquer adversidade, fator fundamental em vista da pandemia que se acomete. 

Para isso, este estudo pretende mensurar como uma pandemia afeta o âmbito 

econômico no setor hoteleiro, precisamente o desenvolvimento do Revenue 

Management. A escolha se deve ao alto impacto que acarretou a suspensão de toda 

atividade turística, afetando a geração de receita e, por consequência, a saúde 

financeira das empresas dentro desta cadeia e seus colaboradores. 

 
 
1.4 Metodologia e Método 

 

Foram utilizadas duas metodologias de pesquisa: o levantamento 

bibliométrico e o estudo de caso.   

O levantamento bibliométrico busca pontuar a produção científica por meio de 

índices que medem a constância de algum assunto e sua aplicação no campo de 

atuação. (Marcelo e Hayashi, 2013). Logo, permite analisar estudos que se 

correlacionam ao universo investigado ampliando o acesso ao conhecimento, visto 

que a temática possui características únicas em vista das condições na qual se 
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materializa, este suporte bibliométrico auxilia na construção desta pesquisa com 

maior robustez. 

A metodologia de pesquisa de estudo de caso foi selecionada para esta 

pesquisa, uma vez que suas características conciliam-se com a natureza do objeto 

de estudo, pois esta tem a finalidade de extrair e apresentar dados de uma situação 

específica que se torna relevante pela sua natureza singular e atual. 

De acordo com Martins (2008, pág.10), “busca-se apreender a totalidade de 

uma situação e, criativamente, descrever, compreender e interpretar a complexidade 

de um caso concreto, mediante um mergulho profundo e exaustivo em um objeto 

delimitado”. Logo, essa pesquisa corresponde às especificações de tal método, visto 

que o estudo apresenta tais condições.  

Na história recente não houve uma situação similar no Brasil, em que os 

hotéis tiveram a necessidade de fechar suas portas sem previsão de volta, deixando 

poucos meios de hospedagem em funcionamento para atender um novo público, 

derivado das condições que a pandemia traz. 

Para mensurar os dados desta pesquisa, foi utilizado o estudo de caso de 

caráter exploratório no acompanhamento do desenvolvimento do Programa Portas 

Abertas. Foi realizado um levantamento teórico por meio de referências de autores 

da área e notícias acerca da pandemia em veículos de informação acreditados. Em 

seguida foi realizado um levantamento bibliométrico para encontrar artigos científicos 

que ilustrem o universo relacionado à pandemia do novo coronavírus e como essa 

premissa afeta o mercado hoteleiro, precisamente o setor de revenue management. 

Por conseguinte, buscou-se o contato com a rede de hotéis Blue Tree, objeto 

de estudo, para observar suas ações diante da nova configuração de interações 

sociais reduzidas. Deste modo, avaliou-se as especificidades que se encontram nos 

objetivos deste trabalho a partir das informações colhidas em campo para  

determinar resultados.  

Para cumprir com o proposto, o trabalho encontra-se estruturado em cinco 

capítulos, incluindo este introdutório, em que foram apresentadas a contextualização 

e a justificativa da pesquisa; a formulação do problema; e os objetivos gerais e 

específicos a serem alcançados. O capítulo 2 apresenta um panorama geral das 
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características da doença e de suas consequências na saúde e na economia 

mundial. 

O capítulo 3 apresenta o objeto de análise, demonstrando a importância da 

hotelaria para a manutenção econômica e o impacto sentido no setor devido à 

pandemia, estreitando o olhar para a análise do gerenciamento de receitas dentro 

deste prisma, a fim de levantar dados que possam alinhar-se com os objetivos deste 

trabalho. 

No capítulo 4 são descritas e analisadas as abordagens de pesquisa que 

foram aplicadas durante as diferentes etapas de investigação, iniciando-se com a 

caracterização da pesquisa, abordando aspectos relevantes a esse respeito. Na 

sequência, são apresentadas as etapas de construção da pesquisa, finalizando com 

a explicação sobre o tratamento e análise dos dados coletados. São considerados, 

no capítulo em questão, os resultados empíricos da pesquisa e a análise dos dados, 

finalizando com a discussão dos resultados. Por fim, o capítulo 5 contempla os 

limites da pesquisa e as sugestões para trabalhos futuros, bem como as 

considerações finais. 
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2. COVID-19: O IMPACTO MUNDIAL E NO BRASIL 

 

 
2.1 Como surgiu o Coronavírus e seu impacto econômico no mundo? 

 

No fim do ano de 2019 um surto epidêmico ocorreu na cidade de Wuhan, 

província de Hubei, China. O número considerável de pessoas acometidas por 

pneumonia, assim como declara Cascella et al (2020), levou a Comissão de Saúde 

Municipal de Wuhan a emitir um alerta acionando a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) em 31 de dezembro de 2019. Em 7 de fevereiro de 2020 foi sequenciado um 

novo Coronavírus, denominado Sars- V-2, responsável pelo contágio e transmissão 

da doença Covid-19, até o ano de 2019 já haviam sido sequenciados 6 genomas de 

Coronavírus causadores de epidemias no passado. Contudo, esse resulta num 

quadro mais grave ao paciente, dotado de um processo de contágio mais ágil, 

levando uma porcentagem dos enfermos ao óbito. Tal situação exigiu medidas 

governamentais dos líderes mundiais para conter a doença e resguardar o sistema 

de saúde dos países. 

A Covid-19 é a doença causada pelo vírus SARS- CoV- 2, pertencente à 

família de vírus Coronaviridae. Na microscopia, de acordo com o Departamento 

Científico de Infectologia (2020), são círculos com pequenas gotas ao redor 

parecendo uma coroa, por isso recebeu esta denominação derivada da palavra 

“corona”, que em latim significa coroa. 

A família Coronaviridae é composta por quatro gêneros: Alfacoronavirus 

(alphaCoV), Betacoronavirus (betaCoV), Gamacoronavirus (gammaCoV) e 

Deltacoronavirus (deltaCoV). Segundo Cascella et al. (2020), as fontes gênicas dos 

dois primeiros têm grande probabilidade de vir dos morcegos e roedores, enquanto 

as dos dois últimos têm as aves como prováveis fontes gênicas das cepas. Os 

Betacoronavirus, como descreve Júnior et al. (2020), são os responsáveis pela 

disseminação das seis espécies de Corona Vírus que afetam os seres humanos com 

doenças como, por exemplo, o resfriado comum, causado por 229E, OC43, NL63 e 
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HKU1; o SARS-CoV (Síndrome Respiratória Aguda Grave); e o MERS-CoV 

(Síndrome respiratória do Oriente Médio). Espécies que causam as síndromes 

respiratórias graves. 

Em consequência dos desmembramentos da Covid-19, foi implementado o 

isolamento social, no qual orienta-se que as pessoas permaneçam em casa, salvo 

em situações de natureza essencial. O momento atual, que exige atenção total 

voltada ao cuidado da saúde pública, em contrapartida causa limitações na 

economia mundial, visto que organizações que não atendem à demanda essencial 

estão com suas atividades suspensas. Compondo um quadro que gera desemprego, 

falência de empresas, desvalorização da moeda, dentre outras sequelas de um 

desequilíbrio econômico e social, principalmente num país como o Brasil, onde a 

desigualdade social é bastante evidente. 

De acordo com Cascella et al. (2020, p.3): 

 
Nos últimos 20 anos, duas epidemias adicionais de coronavírus ocorreram. 
SARS-CoV provocou uma larga escala epidêmica iniciada na China e 
envolvendo duas dúzias de países com aproximadamente 8.000 mortes, e o 
MERS-CoV começou na Arábia Saudita e tem aproximadamente 2.500 
casos e 800 mortes, ainda causa casos esporádicos. 

 
 

Os vírus SARS-CoV e o MERS-CoV causaram epidemias no passado, assim 

como a Covid-19 causa agora, outra similaridade que compartilham é a transmissão, 

bem como os sintomas. Porém, uma importante característica as difere. Os 

acometidos por SARS-CoV e MERS-CoV apresentam sintomas assim que as 

contraem, possibilitando a tomada de medidas para evitar o contágio em massa, já a 

Covid-19 possui uma larga porcentagem de pessoas assintomáticas, principal causa 

para a epidemia se alastrar com tamanha facilidade e com um alcance tão amplo. 

Santos (2020) ressalta que a similaridade dos sintomas com outras doenças 

do trato respiratório, como gripes, resfriados e pneumonia, também é um fator que 

favorece a disseminação, dado que sem o teste torna-se difícil o diagnóstico para 

osmédicos, aumentando ainda mais a periculosidade se feita uma conclusão 

equivocada. 

Segundo Croda e Garcia, (2020, p.5): 

 



20 

Coronavírus da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV) e 
coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) -, o 
SARS-COV-2 é transmitido de humano para humano e capaz de causar 
doença respiratória grave; contudo, ele se distingue pela capacidade de 
transmissão a partir de casos assintomáticos, fato que, somado à existência 
de uma proporção todavia desconhecida de doentes que não desenvolvem 
manifestações graves da doença, são fatores que afetam a capacidade de 
contenção da propagação do vírus. 
 

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a 

transmissão da Covid-19 acontece através do contato direto com gotículas de saliva 

da pessoa infectada ao tossir, espirrar ou falar. Essas gotículas são pesadas, logo 

não se espalham pelo ar, por isso se determina a distância de 1,5 m das pessoas. O 

contato com objetos e superfícies contaminadas são o segundo modo de 

transmissão, sendo que cada objeto e superfície possui um período próprio no qual  

o vírus permanece vivo. Tocar nestas superfícies e levar as mãos à boca e ao nariz 

resulta em contágio. 

Os sintomas são: febre alta, tosse, espirros, perda de olfato e paladar e, 

também, dificuldade para respirar. Eles surgem, geralmente, de 5 a 6 dias após o 

contágio, podendo variar de 1 a 14 dias. As principais medidas de prevenção, de 

acordo com a OPAS (2020), consistem em: manter o distanciamento social de 1,5 m 

de distância de uma pessoa para outra; utilizar máscara; higienizar as mãos 

constantemente durante o dia com água e sabão; além da utilização de álcool em 

gel. 

A evolução e a expansão da covid-19 pelo mundo segue um fluxo acelerado, 

em poucos meses a doença atingiu diversos países, causando um grande impacto 

na saúde pública mundial. No dia 30 de janeiro de 2020 a OMS decretou  

emergência de saúde global, a medida foi tomada para dar suporte na mobilização 

ao combate da epidemia e estimular os governos a estruturarem ações para lidar 

com a doença, como relata Gimenes (2020). De acordo com a reportagem da BBC 

(em 8 de junho de 2020), em apenas seis meses a covid-19 havia se estendido por 

188 países e infectado mais de 6,6 milhões de pessoas. 

Os primeiros casos fora da China foram identificados na Tailândia, em 13 de 

janeiro de 2020, seguidos por casos em toda a Ásia. Em 23 de janeiro surgiu o 

primeiro caso na Austrália, alguns dias depois, em 28 de fevereiro, 49 países haviam 

registrado casos de Covid-19. No início era possível detectar pessoas contagiadas 

pela triagem daqueles que apresentavam os sintomas e/ou haviam visitado 
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recentemente algum país com um número elevado de doentes ou que tiveram 

contato com alguém que tivesse feito a viagem. Porém a transmissão foi se tornando 

doméstica, sem a possibilidade de reconhecer o paciente transmissor. 

Em 29 de abril de 2020, Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, relata, 

através da revista Saúde, mais de 118 mil infecções em 114 nações, com 4.291 

óbitos. A doença migrou para a Europa, novo epicentro da doença, França, 

Espanha, Reino Unido e Itália foram os países que tiveram mais casos da doença no 

continente. Segundo Cimini (2020) descreve, na Itália o número de casos cresceu 

rapidamente, ocasionando sobrecarga do sistema de saúde. 

Mensurar a quantidade total de casos existentes é praticamente impossível, 

visto que durante a realização desta pesquisa a pandemia ainda está em curso. 

Contudo, estima-se que milhares de pessoas já foram infectadas pelo vírus, os 

países que lideram a quantidade de casos e mortes são, respectivamente, Estados 

Unidos, Brasil, Rússia, Índia e Reino Unido. 

Com tantas pessoas doentes e a pandemia em curso, um desfalque 

econômico ocorreu, o mundo entrou em recessão e, como consequência direta, 

trouxe a diminuição da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que é a 

mensuração do valor de produção dos bens e serviços produzidos por cada país em 

sua própria moeda local. Logo, o desemprego aumenta, empresas fecham e a 

população passa por dificuldades financeiras, chegando ao patamar da extrema 

pobreza. 

A economia tem grande influência na manutenção da vida humana e, em um 

momento como esse, sua importância se destaca. O setor econômico, de acordo 

com Costa (2020), rege a distribuição de recursos com estimativas baseadas não só 

na escassez, mas também no custo-benefício e de oportunidade, especulação, 

política, marketing, etc. 

Segundo Nordhaus e Samuelson (2005, p. 04), a “economia (ou Ciência 

Econômica) estuda a forma como as sociedades utilizam os recursos escassos para 

produzir bens com valor e de como distribuem esses mesmos bens entre os vários 

indivíduos”. As circunstâncias da pandemia geram impacto direto nas transações 

econômicas, visto que a grande quantidade de enfermos e óbitos diminuem a força 

de trabalho e o isolamento social impossibilita grande parte dos trabalhadores de 
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exercerem seu ofício, assim como interfere nos meios de transporte de produtos 

nacionais e internacionais e na forma como as autoridades públicas administram a 

crise. 

A economia globalizada nos permite ter acesso a importação e exportação de 

produtos e serviços ao redor do mundo, conciliando economias de diversos países 

no desenvolvimento de seus mercados. De acordo com Silva et al (2012, p.4), “o 

comércio permite aos países especializar-se no que fazem de melhor e desfrutar de 

uma maior variedade de bens e serviços”. É vantajoso obter os produtos e serviços 

em que cada país possui expertise, seja pelas condições ambientais que 

possibilitam ao agronegócio prosperar ou devido a tecnologia desenvolvida, que 

permite a disponibilização em larga escala de suprimentos e serviços em geral. 

Porém, isso causa uma certa dependência e é uma das questões na qual a 

economia sofre com a pandemia. O jornal Gazeta do Povo (2020) apresenta dados 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre a 

situação econômica mundial, estimando que o crescimento deve ser de 2,4% em 

2020, ante a expectativa de 2,9% divulgada em novembro do último ano. A nova 

projeção revela que a economia mundial deve crescer de 3,3% em 2021, 

dependendo da continuidade da pandemia. 

A China, onde o surto começou, sofreu os primeiros efeitos do impacto 

econômico decorrente das medidas de prevenção à pandemia. Em março (2020) 

alguns dados do Escritório Nacional de Estatística da China mostram a situação 

econômica do país, como divulga a reportagem da BBC Brasil de 22 de março de 

2020: 

A produção industrial (que mede as atividades de manufatura, mineração e 
serviços públicos) caiu 13,5% no comparativo anual, a primeira contração 
desde janeiro de 1990. Analistas esperavam uma queda de 3% nesse 
indicador. As vendas no varejo, um indicador-chave do estado do consumo 
na segunda economia mundial, caíram 20,5% em relação ao ano anterior, o 
maior declínio da série histórica. O mercado falava em queda de 4%. Já os 
investimentos em ativos fixos — despesas com itens que incluem 
infraestrutura, propriedades, máquinas e equipamentos — caíram 24,5% no 
período, outra redução recorde, e seis vezes mais do que analistas previam. 
(BBC BRASIL, 22 de março de 2020). 

 

 
Humberto Barbato, presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 

Eletrônica (Abinee), em entrevista ao jornal O Estado de Minas (27 de março de 
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2020), salienta que toda a atividade econômica chinesa foi afetada tanto na 

produção da oferta como na procura da demanda.  

A queda destes parâmetros superou as expectativas dos economistas e este 

termômetro econômico determina a saúde financeira da China e dos países com 

parcerias comerciais, como o Brasil, por exemplo, para o qual ela fornece, 

principalmente, insumos do ramo eletrodoméstico e peças de artigos 

eletroeletrônicos, setor impactado pela falta de peças. Nesse segmento, houve uma 

queda de 30,3% na produção de produtos e equipamentos elétricos e eletrônicos, o 

setor foi prejudicado pela falta de suprimentos oriundos da China e pelo isolamento 

social. 

Os países mais afetados pela pandemia no mês de março de 2020 são os 

mais desenvolvidos economicamente, como: Itália, Reino Unido, Japão, Alemanha, 

China e Estados Unidos. Nos meses seguintes, a pandemia se alastra para países 

menos desenvolvidos, como os países da América do Sul, Índia e Irã. Em junho 

(2020) observa-se que boa parte dos países desenvolvidos, exceto EUA e Reino 

Unido, estão retornando aos poucos do isolamento social, e, por consequência, suas 

atividades econômicas. Isto está atrelado às medidas governamentais ao combate 

da pandemia. 

 
 

2.2 Coronavírus no cenário econômico Brasileiro 

 

No Brasil a doença chega através de viajantes infectados, principalmente dos 

advindos da Europa. Um estudo feito pelo Journal of Travel Medicine aponta que 

54,8% dos casos importados do Brasil vieram de viajantes infectados na Itália e 

9,3% e 8,3% de casos de infectados, respectivamente, na China e França, sendo os 

epicentros iniciais São Paulo e Rio de Janeiro. 

Como relata Morales et al. (2020), o primeiro caso do Brasil foi confirmado em 

21 de fevereiro, um idoso de 61 anos que retornava da Itália, desde então a doença 

se propagou por todo o país. Em 17 de março de 2020 foi confirmada a primeira 

morte ocasionada por Covid-19 no país. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e 
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Bahia lideram os casos de enfermos e óbitos pela pandemia no Brasil. A Figura 1 

apresenta a relação dos casos de covid-19 pelos estados brasileiros. 

Figura 1 – Casos Acumulados por Covid-19 

 

Fonte: Ministério da Saúde (2020) 
 

A pandemia tomou proporções mais robustas no Brasil em abril de 2020, 

porém as primeiras medidas de distanciamento social foram tomadas apenas em 

meados de março de 2020. Como o surto já estava ocorrendo em outros países, foi 

possível planejar e construir hospitais de campanha para o tratamento da covid-19.  

Mesmo com cuidados iniciais, o Brasil flutua entre o 1º e o 2º lugar de casos e 

mortes do novo Coronavírus e com a propagação do vírus se torna o novo epicentro 

da doença na América do Sul. 

O grande obstáculo do nosso país é a população seguir corretamente as 

medidas de prevenção e de distanciamento social, a tarefa é particularmente 

complicada pelas condições em que as pessoas vivem. Devido à alta desigualdade 

social, cerca de 11 milhões de pessoas moram em favelas, geralmente em casas 

pequenas habitadas por famílias grandes, e cerca de 40% dos trabalhadores 
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brasileiros são informais, o que leva muitos à necessidade de ter que escolher entre 

o risco de contágio do vírus ou a falta de alimento. 

Outro fator é o acesso a água potável e a distribuição de médicos pelo país 

em desequilíbrio, as regiões mais afastadas e carentes ficam desabastecidas ou em 

quantidade insuficiente de ambos os recursos. De acordo com Castro (2020), os 

problemas enfrentados pela parcela mais vulnerável da população se agravam no 

contexto da pandemia, resultando em três crises simultâneas: na saúde, na 

economia e na política. 

O desafio é complexo, muitos pontos carecem de atenção para combater a 

pandemia, que destacou alguns problemas pré-existentes, em diferentes diretrizes, 

dificultando a execução de um plano efetivo. Contudo, é possível observar uma onda 

de solidariedade, com empresas fazendo doações de alimentos e materiais de 

proteção, como a distribuição de álcool em gel e máscaras; artistas arrecadando 

dinheiro por meio de shows ao vivo em plataformas digitais; bancos diminuindo os 

juros e facilitando os pagamentos com prazos maiores. 

Em reportagem da Veja Saúde (18 de abril de 2020) e do jornal Correio 

Braziliense (22 de março de 2020) estão disponíveis algumas instituições e ONGs 

que estão realizando essas ações. Observa-se a atuação dos traficantes de drogas 

da cidade do Rio de janeiro no auxílio a medidas de proteção nas comunidades 

cariocas, com base no relato feito no documentário Favela Lockdown: Brazil’s Gangs 

Fighting COVID-19, que apresenta uma comunidade carente não identificada, na 

qual os bandidos estipularam um toque de recolher a partir das 20:00 horas, além de 

ajudarem com distribuição de álcool em gel, máscaras e luvas, e divulgando a 

importância de seguir corretamente as medidas de proteção e os riscos da doença. 

O país estava se recuperando lentamente de uma crise interna econômica 

quando o novo Coronavírus chegou, acabando com as chances de retomada ainda 

no ano de 2020. Segundo dados divulgados por Linder no website da Federação dos 

Bancários no Estado do Paraná (FEEB,2020): 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima uma queda do Produto 
Interno Bruto (PIB) de 5,3%, enquanto a mais recente previsão do governo  
é de recuo de 4,7%. Quaisquer desses números já representam a pior 
retração desde 1901, quando começou o levantamento mais confiável do 
indicador. Até hoje, o maior declínio foi de 4,35%, em 1990. (FEEB, 2020). 
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Esse quadro de crise atinge todas as camadas sociais e para assistir as 

famílias carentes o governo criou o auxílio emergencial1, disponibilizando 

determinado valor mensal por um período para suprir as necessidades básicas 

desses indivíduos. Observa-se algumas defasagens na logística deste serviço, 

como, por exemplo, a checagem de dados no momento do depósito e o valor 

estipulado. 

A crise política brasileira é o fator para que decisões similares não sejam 

tomadas, muitos escândalos envolvendo o presidente da república deslegitimando a 

doença, a troca constante de ministros, denúncias e outros acontecimentos, deixam 

o Brasil numa posição muito desfavorecida. Segundo Cimini (2020), em reportagem 

para o jornal Intercept Brasil (24 de março de 2020): 

O Brasil começou a seguir trajetória parecida, com a polarização criada na 
última semana entre o presidente Bolsonaro, subestimando a epidemia, e 
governadores e prefeitos da região sudeste, implementando medidas 
severas de contenção... Bolsonaro voltou a politizar o debate, acusando os 
governadores e a mídia de enganar a população sobre a gravidade da 
situação do coronavírus. (CIMINI, 2020, In.: INTERCEPT BRASIL, 2020). 

 

 
A credibilidade perante o mundo não é propícia, jornais internacionais 

estampam o modo como o país está lidando com a pandemia de forma negativa. O 

mercado se apoia muito nas notícias e especulação e isso resulta numa alta 

desvalorização da moeda brasileira, fator que afeta drasticamente a economia de  

um Estado. Segundo Mccoy, em reportagem do The Washington Post (16 de junho 

de 2020): 

O que está acontecendo aqui parece ser globalmente único. Apesar dos 
números crescentes, as autoridades não implementaram medidas 
amplamente bem-sucedidas em outras partes do mundo. Não houve um 
bloqueio nacional. Nenhuma campanha de teste nacional. Nenhum plano 
acordado. A expansão dos cuidados de saúde foi insuficiente. Em vez disso, 
as cidades mais atingidas estão abrindo as portas para shoppings e igrejas, 
mesmo quando o país costuma publicar mais de 30.000  novos casos por 
dia - cinco vezes mais do que a Itália relatou no auge de seu surto. 
(MCCOY, 2020, In.: THE WASHINGTON POST, 2020). 

                                                
1 De acordo com o Ministério da Cidadania auxílio emergencial é um  benefício de $600,00 destinado 
à população vulnerável em vista do impacto econômico gerado pela  pandemia. 
microempreendedores Individuais (MEI), os contribuintes individuais do INSS, autônomos e 
trabalhadores informais que não recebem outro benefício do Governo Federal (com exceção do Bolsa 
Família) estão aptos a receber o benefício. Além de ser maior de 18 anos, não ter emprego formal,  
ser de família com renda mensal per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou 
renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.135), além de não ter tido rendimentos 
tributáveis, em 2018, acima de R$ 28.559,70. 
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No início de junho de 2020, algumas capitais brasileiras permitiram a 

reabertura dos comércios, mesmo com a quantidade de casos e mortos no Brasil em 

ascensão. O setor de serviços é um dos mais importantes na economia brasileira. O 

PIB apresentou recuo de 11,7% em abril, em comparação com março, quando a 

queda foi de 6,7%, recorde até então. Esse é o terceiro recuo consecutivo e o mais 

intenso da série histórica iniciada em janeiro de 2011. Na comparação com abril de 

2019, o recuo foi de 17,1%, também a queda interanual mais intensa da série 

histórica. (QUINTINO, 2020). 

São números preocupantes que se devem em muito pela estrutura de como o 

setor de serviços se comporta, pois necessita da presença do cliente no ato do 

consumo. Segundo Kon (1996), a consumação é simultânea à realização do serviço, 

ou seja, grande parte dos serviços de entretenimento, a cadeia do turismo e afins, 

estão com suas atividades suspensas ou atuando em menor escala de forma 

adaptada. 

 

2.3 Aspectos Econômicos do Turismo e da hotelaria 

 

Os fluxos de locomoção da humanidade sempre estiveram ligados com a 

cadeia produtiva do turismo, independente da causa primária da viagem, esta, por si 

só, gera impactos diretos, indiretos e induzidos na localidade. Este processo está em 

constante desenvolvimento, redistribuindo riquezas e estimulando investimentos, 

promovendo um efeito multiplicador na economia. 

Na atualidade, existe uma maior dissolução no acesso a produtos e serviços 

para a população, a industrialização e automação do trabalho permitiu a oferta de 

valores flexíveis, permitindo à população ter condições melhores de prover suas 

necessidades básicas, podendo usufruir da oportunidade de consumir o lazer de 

forma diversa. Esta nova realidade propiciou uma alavancagem do turismo e, por 

consequência, do setor hoteleiro, que, diante dessa oportunidade, desenvolve 

ramificações nas configurações de seus meios de hospedagem, para atender não 

somente à parcela rica da sociedade, mas também à classe média e baixa, que 
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apresentam novas necessidades e desejos na demanda e na oferta de  

hospedagem. (ROIM E GONÇALVES, 2012). 

Este movimento possibilitou um largo desenvolvimento do setor, propiciando a 

criação de diversas redes internacionais e impactando a economia de forma positiva. 

A cadeia produtiva do turismo é multifacetada, engloba e impacta diversos meios 

econômicos da localidade, sendo também um agente contribuinte a todo 

desenvolvimento econômico social. 

De acordo com Beni (2019), turismo é um: 

 
Elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, como 
e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de realização 
pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, cultural, ecológica e 
científica. Que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os meios de 
transportes e o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si para a 
fruição tanto material como subjetiva dos conteúdos de sonhos, desejos, de 
imaginação projetiva, de enriquecimento existencial histórico-humanístico, 
profissional, e de expansão de negócios. Esse consumo é feito por meio de 
roteiros interativos espontâneos ou dirigidos, compreendendo a compra de 
bens e serviços da oferta original e diferencial das atrações e dos 
equipamentos a ela agregados em mercados globais com produtos de 
qualidade e competitivos. (BENI, 2019, p. 27 e 28). 

 

 
As pessoas viajam motivadas a consumir determinado tipo de turismo de 

diversas formas e por diferentes razões, independente da distância de sua 

residência ou período que irá permanecer no ambiente turístico, a demanda por 

hospedagem surge. Do mesmo modo que o turista escolhe seu destino por razões 

pessoais ou profissionais, o hotel também será escolhido dentro dessa prerrogativa,  

a estrutura do hotel é adequada para o público-alvo de cada destino turístico. 

De acordo Roim e Gonçalves (2012), o turismo e a hotelaria trabalham de tal 

forma que o meio de hospedagem pode se tornar o objeto de consumo turístico, 

como por exemplo no caso dos resorts2, em que o empreendimento disponibiliza 

uma estrutura de hospedagem e entretenimento. Desta relação, é possível elucidar a 

contribuição com a localidade na qual o produto turístico está inserido, pois a 

atividade movimenta todo o circuito econômico da região. 

Algumas cidades têm suas economias dependentes do setor do turismo e 

                                                
2 De acordo com o Ministério do Turismo (Mtur), resort é um “Hotel com infraestrutura de lazer e 
entretenimento que disponha de serviços de estética, atividades físicas, recreação e convívio com a natureza  
no próprio empreendimento”. 
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hotelaria, sendo esta a fonte que atrai os consumidores e consequentemente os 

recursos financeiros para a cidade. 

Muitas questões de cunho sazonal, econômico e social estão passíveis de 

acontecer em um destino turístico, principalmente em regiões mais isoladas, uma 

realidade que merece maior enfoque perante os personagens deste cenário, 

buscando equilibrar o impacto exercido. 

Para ilustrar o impacto positivo da cadeia turística, o The World Travel and 

Tourism Industry (WTTC) informou em 2019 que, dos 330 milhões de empregos 

criados no mundo, 1 em cada 10 empregos é provido pela indústria do turismo. 

Especificamente no Brasil, podemos observar uma contribuição de 7.7% no PIB e 

7,9% nos postos de trabalho no mesmo ano. 

Para manter esta constante, o Plano Nacional do Turismo 2018-2022 

estipulou uma meta para aumentar o alcance de empregos da área passando de 7 

milhões para 9 milhões, considerando os empregos indiretos. Pode-se salientar que 

a hotelaria atrelada à atividade turística tem um alcance de desenvolvimento mundial 

na economia. A globalização e a constante progressão das tecnologias permitem 

que os meios de transporte sejam mais ágeis, a população tenha mais tempo livre e 

mais acesso ao conhecimento de novos lugares e culturas que despertem o desejo 

de consumir turismo. Estes fatores indicam que a tendência do consumo da cadeia 

produtiva do turismo é crescer exponencialmente no decorrer do tempo (FERREIRA, 

2019). 

Este mercado deve estar atento a todas estas atualizações para disponibilizar 

o produto turístico da melhor forma possível, modelando suas configurações com o 

público-alvo definido e assim desenvolvendo suas potencialidades. 

 
 

2.4 A importância da economia na hotelaria 

 

A hotelaria surge com o papel de dar suporte aos viajantes na hospedagem e 

no acolhimento que se reflete na estruturação social desde os tempos primórdios até 

os dias atuais. Estes hóspedes que por vezes eram peregrinos, comerciantes que 
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viajavam a trabalho, puderam encontrar nas antigas tabernas e hospedarias suporte 

em suas viagens e deste modo propiciar as novas configurações da sociedade 

humana com os meios de hospedagem. O desenvolvimento econômico da 

sociedade fez com que estas viagens se tornassem constantes ao ponto da antiga 

hospedaria se tornar diferentes tipos de meios de hospedagem bem estruturados 

para atender as novas necessidades e nichos destes viajantes. (CASTELLI,1998) 

Ainda de acordo com Castelli (1998), a hotelaria é um conjunto de serviços 

que compreendem hospedagem, alimentação e lazer disponibilizado a toda e 

qualquer pessoa que busca estadia. Sem esta estrutura o desenvolvimento turístico 

teria dificuldades em exercer sua atividade, inclusive alguns outros setores na qual a 

hotelaria possibilita suporte. 

A relação da hotelaria com a economia é inerente ao movimento turístico, 

assim como outros setores interligados a esta atividade, por isso se faz necessário 

compreender este movimento para afunilar o contexto no âmbito hoteleiro, em que 

uma pessoa hospeda-se em determinado meio de hospedagem motivada a 

consumir determinado tipo de turismo. 

Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) sobre os impactos 

da cadeia hoteleira no Brasil no ano de 2018, aponta que a atividade hoteleira 

proporciona R$ 93 bilhões de acréscimo no valor bruto da produção da economia 

brasileira; R$ 37 bilhões de incremento no PIB do país; e gera 694 mil empregos 

diretos, indiretos e induzidos. Estas contribuições impactam positivamente a 

economia, fazendo o dinheiro circular dentro do país entre a população. 

A pesquisa demonstra que R$ 1 milhão de demanda por serviços de 

alojamento geram 24,6 empregos diretos, indiretos e induzidos; 55,5% das vendas 

de serviços de alojamento atendem atividades empresariais e 22,5% das vendas  

são voltadas para exportações de serviços; R$ 1 milhão de demanda por serviços de 

alojamento injeta R$ 3,3 milhões pelas diversas atividades econômicas, além dos 

investimentos diretos; R$ 1 milhão de demanda por serviços de alojamento geram 

R$ 1,3 milhão de incremento ao PIB gerado por efeitos diretos, indiretos e induzidos. 

A cadeia produtiva detém uma boa parcela de contribuição à economia brasileira, e 

sua atividade torna-se altamente relevante para manter bons números econômicos 

que irão ditar o poder de compra e a autonomia de cada cidadão. (FGV, 2020) 
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Ainda de acordo com a pesquisa, estima-se que em 10 anos a hotelaria irá 

dispor da criação de postos de trabalho com elevação da massa salarial e dos 

benefícios. No ano de 2018 houve um acréscimo de R$ 486 milhões a mais ao PIB 

do turismo e 9,4 mil empregos. Há uma expectativa que entre os anos de 2019 a 

2028 haja um aumento de R$ 421 milhões ao ano ao PIB do turismo e 73 mil 

empregos com o aumento do gasto de turistas estrangeiros. 

Com isso, observa-se que a hotelaria possui alta relevância na sociedade 

como agente facilitador em diferentes diretrizes humanas, como também propicia o 

desenvolvimento econômico. A hotelaria deixa de ser apenas um agente provedor 

de estadia, para ser um agente que possibilita hospedar e conectar pessoas, 

promovendo o lazer, incentivando o crescimento de empresas, auxiliando diversos 

setores a se desenvolverem, como também desenvolvendo pessoas em âmbito 

pessoal, cultural e profissional (BRAZ, 2006). 

 

2.5 Impacto da pandemia na hotelaria paulistana 

 
Um dos setores mais prejudicados com a propagação da doença é o setor 

hoteleiro, visto que a proposta do ramo é exatamente o que se deve evitar no 

momento: conexões interpessoais. (SILVA, 2020) 

A cidade de São Paulo foi uma das principais acometidas pelo novo 

Coronavírus, liderando os números de enfermos e óbitos no país. O município 

registrou até o dia 9 de setembro de 2020 mais de 850 mil casos e cerca de 31,5 mil 

mortes. 

O núcleo do turismo de negócios se encontra na cidade de São Paulo, 

centralizando 42% do mercado brasileiro e gerando aproximadamente 16,3 bilhões 

ao ano. Devido ao alto fluxo de pessoas vindo à cidade consumir este tipo de 

turismo, um impacto econômico também é percebido na hotelaria, injetando 7,3 

bilhões ao ano neste segmento. De acordo com dados da pesquisa SÃO PAULO: 

CIDADE DO MUNDO Dados e fatos dos eventos, viagens e turismo na capital 

paulista - 2019. 

Com as restrições de locomoção estabelecidas, este mercado foi altamente 
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afetado, por meses os eventos, tanto corporativos como sociais, foram cancelados 

ou reagendados, restando apenas a opção de interação virtual para este fim. 

Dados de uma pesquisa realizada pelo Hotel Invest e o Fórum de Operadores 

Hoteleiros do Brasil (FOHB) apontam um panorama geral da situação da hotelaria  

no Brasil no ano de 2019 que relata que havia altas expectativas em relação ao ano 

de 2020, o setor já apresentava alta de 10% no Revpar3, 5,7% em ocupação e 4% 

em aumento da diária média do país. Previa-se para o ano de 2020 uma aceleração 

no ritmo do PIB, queda na taxa de juros e inflação controlada. (CYPRIANO ET AL, 

2019). 

Com toda a atividade diminuída drasticamente, o saldo é largamente negativo, 

os empreendimentos hoteleiros sofrem um baque que perdurará mesmo após o fim 

da pandemia. 

Um estudo feito pelo Observatório do turismo chamado A vida no Centro 

apresenta dados coletados entre meados de junho e julho de 2020 da população 

paulistana, seus hábitos de consumo e expectativas durante a pandemia. Da rotina 

durante a quarentena, 28,2% afirmam ficar em casa todos os dias e 74,8% saem 

apenas para comprar o essencial, como comida e medicamentos; 85,6% dos 

respondentes afirmam estarem em isolamento, com 53,8% destes confirmando 

estarem reclusos com suas famílias e 20,6% sozinhos.  

Da relação com o trabalho, o estudo consta que para 33,8% das pessoas 

permanece igual. Para 35,7%, o regime de trabalho é remoto. 20,3% estão com a 

jornada reduzida e 13,1% perderam o emprego. As principais atividades são assistir 

a filmes (68%), cuidar da casa (65,9%), cozinhar (54%), ouvir música (49,8%) e ler 

(48,1%). Em relação às viagens durante a quarentena, 3,3% dos respondentes 

afirmaram ter se hospedado em algum meio de hospedagem no período; destes, 

36,0% utilizaram hotéis e 30,0% fizeram uso de Airbnb. Em relação a sair de casa 

após a pandemia, 46,2% não estão dispostos. 

É preciso analisar como estas circunstâncias afetaram o desenvolvimento da 

cadeia produtiva hoteleira a fim de compreender este novo comportamento do 

consumidor e adaptar-se a novas demandas que a pandemia trouxe. Mesmo após 

este momento, muitas pessoas não se sentirão confiantes em sair de casa para 
                                                
3 REVPAR -Revenue Per Available (Receita por disponibilidade). 
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certos lugares e circunstâncias, cabe ao gestor hoteleiro criar condições para 

restabelecer a confiança do hóspede. 

A hotelaria sofre a pior crise até o momento, sem mobilidade não há como 

consumir o turismo, esta prerrogativa coloca o setor em uma posição mais 

fragilizada que os demais, o turismo doméstico pode voltar sua operação normal em 

12 meses, mas o internacional pelo menos 24 meses, segundo dados da pesquisa 

FGV panorama do impacto do turismo Covid -19 (2020). 

Segundo Hall et al. (2020, p.10): 

 
Requisitos de distanciamento social reduzem a capacidade das operações 
de hospitalidade, como restaurantes, para poder receber convidados, 
enquanto as medidas mais extremas exigem o fechamento das operações 
para impedir o contato social. A proibição de reuniões públicas e 
fechamento de locais públicos, atividades turísticas, também limitam a 
hospedagem de eventos, reuniões e conferências. 

 

De acordo com o estudo feito pelo Hotel Invest e FOHB (Fórum de 

Operadores de Hotelaria do Brasil), a parada da cadeia de produção turística 

impacta a geração de empregos que não são só do mercado de viagens, mas dos 

que dependem deste para manterem sua atividade. O efeito é sentido na cidade de 

São Paulo e modifica a geração e manutenção de empregos da área. 

Dados da pesquisa Impactos Econômicos do Covid-19, realizada pela FGV 

(2020), demonstram alguns números do RAIS (Relação Anual de Informações 

Sociais) referentes à geração de 2.679.324 empregos do segmento de turismo em 

2018 e sua média em 2019. No ano de 2020, houve uma diminuição na oferta de 

novos postos de trabalho devido à pandemia. Villas Bôas (2020) relata um 

levantamento do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) apresentando 

dados sobre a situação dos empregos no setor de alojamento e alimentação na qual 

houve um recuo de 8,15% em abril deste ano, frente ao mesmo mês do ano anterior, 

a queda foi mais intensa entre as atividades, dados do CAGED (Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados) na mesma pesquisa. 

Na figura 2 observa-se dados de uma pesquisa feita pelo Ministério do 

Turismo (Mtur), com os empreendedores de hotelaria apresentando suas 

perspectivas para o setor em janeiro de 2020 até dezembro do ano vigente. 
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Figura 2 - Percepções do mercado hoteleiro por gestores da área 

 

Fonte: MTur/SIG Empresários Do Setor Hoteleiro De Turismo No Brasil (2020) 

 

 

A expectativa não pôde ser alcançada em decorrência da pandemia, então a 

união entre entidades do setor do turismo e o governo determinaram algumas 

diretrizes para dar suporte nesta fase turbulenta. 

Uma dessas diretrizes estipuladas para auxiliar na gestão da crise é a medida 

provisória MP936, que determina flexibilidade nos contratos de trabalho, 

possibilitando às empresas a suspensão de contratos e a redução da jornada de 

trabalho e/ ou salário. Essa medida tem sido crucial para driblar a crise, pois ajuda 

muito os empreendimentos na gestão e manutenção de empregos, assim como a 

manter a empresa em funcionamento. A MP936 está auxiliando muitas empresas a 

não decretar falência, a hotelaria e demais setores de serviços se destacam pela 

característica do trabalho e do consumo serem simultâneos. 

A Medida provisória 936 foi transformada em norma jurídica sob a Lei 

nº14.020 em 06 de Julho de 2020 a qual: 

Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, 
com aplicação durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, com objetivos de: 
preservar o emprego e a renda; garantir a continuidade das atividades 
laborais e empresariais; e reduzir o impacto social decorrente das 
consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde 
pública. Define como medidas do programa: o pagamento de Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; a redução 
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proporcional de jornada de trabalho e de salários; e a suspensão temporária 
do contrato de trabalho. Reconhece a garantia provisória no emprego ao 
empregado que receber o Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda, em decorrência da redução da jornada de trabalho e 
de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. Prevê que 
as medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de  
suspensão temporária de contrato de trabalho poderão ser celebradas por 
meio de negociação coletiva. Estabelece as hipóteses em que as medidas 
do programa serão implementadas por meio de acordo individual ou de 
negociação coletiva. (Lei nº14.020). 

 
Mesmo com uma grande defasagem nos postos de trabalho, esta 

determinação permitiu manter empregos e proporcionar segurança ao trabalhador e 

ao empregador. Na figura 3, pode-se observar uma estimativa das empresas da 

cadeia do turismo perante a pandemia e uma prospecção para a retomada do setor: 

Figura 3- Movimentos da cadeia turística durante a pandemia 

 

Fonte: FGV Impacto Econômico do Covid-19 Propostas para o turismo 2ed. 2020. 

 
 

Observa-se que no segmento de hotéis e pousadas a recuperação inicia 

timidamente em meados de julho para tomar fôlego apenas no fim de 2021, o 

turismo doméstico irá se restabelecer primeiro por conta da proximidade, locais mais 

distantes e o turismo internacional levarão em média o dobro do tempo. É, de certa 

forma, uma oportunidade para o turismo nacional conseguir recuperar seus números 

e aquecer a economia interna, e desenvolver atrativos seguros para a população. 

A transição do retorno às atividades econômicas está acontecendo, ao passo 



36 

que a pandemia cursa sua trajetória de propagação pelo país. No estado de São 

Paulo, o Plano São Paulo foi instaurado em junho de 2020 para flexibilizar a 

retomada das atividades sociais e 95% dos municípios do estado estão inclusos. O 

plano apresenta medidas de acordo com a gravidade da situação da pandemia em 

cada cidade, sendo determinadas fases de cores diferentes com ações para lidar 

com o surto da doença em maior ou menor abrangência. 

As diversas diretrizes do Plano São Paulo foram estabelecidas de forma 

personalizada para cada segmento econômico reabrir suas atividades com 

segurança e de acordo com a atividade praticada. 

Para o segmento da hotelaria foram estipulados protocolos específicos de 

segurança sanitária. Algumas das normas incluídas no Plano São Paulo estão 

disponíveis no Protocolo Sanitário para os meios de hospedagem (2020) e 

elencadas abaixo: 

 

DISTANCIAMENTO SOCIAL: 

● É proibido formação de filas para solicitação e retirada do alimento pelo 

próprio hóspede em local de cocção visível. 

● Para o serviço de coffee break, devem ser considerados kits individuais 

para reduzir o contato de pessoas próximas às mesas de serviço. 

 

HIGIENE PESSOAL: 

● Toda a equipe de front office, principalmente mensageiros e manobristas, 

deve higienizar as mãos após carregar malas e bagagens, utilizando água e sabão 

ou, na impossibilidade, álcool em gel 70%. 

● Equipe de serviço de quarto deve cobrir bandejas, protegendo os alimentos 

durante o transporte até a unidade habitacional e, ao término das refeições, os 

utensílios devem ser dispostos do lado de fora do quarto (no corredor, ao lado da 

porta) pelo hóspede, para que sejam recolhidos 
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LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES: 

 

● Remover objetos de uso tipicamente compartilhado (como jornais, revistas 

e livros) de espaços comuns e dos quartos para evitar a contaminação indireta. 

● O cartão-chave deve ser efetivamente higienizado ao ser recebido e antes 

de ser reutilizado. No check-out, recomenda-se que o recepcionista não pegue o 

cartão da mão do hóspede, e sim que o hóspede o deposite em local específico. 

 

2.6 O papel do gerenciamento de receitas no cenário de uma pandemia 

 

O gerenciamento de receitas é o setor estratégico do hotel que toma decisões 

a frente de diversos desafios do meio de hospedagem. Se posicionar no mercado e 

driblar a baixa demanda são algumas das situações recorrentes. 

Tudo começou na aviação civil nos Estados Unidos em 1978, quando houve 

uma desregularização tarifária decorrente de uma guerra de tarifas entre as 

empresas do setor resultante da entrada de novos concorrentes como, por exemplo, 

a People Express, que logo de início ofertou condições altamente competitivas 

através da cobrança abaixo do valor praticado neste mercado. 

A American Airlines, para driblar a situação, utilizou do seu sistema Sabre 

dados arquivados como quantidade de passageiros por dia da semana, tarifa paga 

por passageiro, momento da compra da passagem, porcentagem de cancelamentos 

e dias de alta e baixa demanda. Dessa forma, criou uma ferramenta estratégica de 

posse dessas informações chamada Yeld Management (significa quantidade 

recebida por milha voada multiplicada pela porcentagem de assentos vendidos). 

Isso viabilizou a oferta de tarifas com diferentes valores no mesmo voo de 

acordo com os dados da demanda apresentados no sistema Sabre, esta tática 

resultou em U$500 milhões por ano para a American Airlines. Desde então, todas as 

companhias aéreas utilizam esta ferramenta. (CENTURIÓN, 2015 E GÖKŞEN, 

2011). 
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Bill Marriot4 percebe que a hotelaria enfrentava desafios similares como, por 

exemplo, a perecibilidade, intangibilidade, inseparabilidade, compra feita antes do 

consumo, a capacidade fixa, os custos de venda baixos e o de produção altos. Ele 

adequou o Yeld Management para a hotelaria medindo a receita por quarto 

disponível, nomeando de Revenue Management. A Marriott International adicionou 

cerca de US $150 milhões à receita anual com a implementação do RM em sua 

administração. (CROSS, 1997, KIMES, 1989 e GÖKŞEN, 2011). De acordo com 

Centurión (2015), os resultados que o revenue management (RM) traz são 

significativos, mas para ter êxito é necessário dispor de amplo conhecimento de 

cada elemento que influencia o empreendimento: fatores externos, fatores internos, 

análise de mercado, segmentação, assim como a capacidade de inventário: 

O fator externo compreende qualquer instituição ou acontecimento fora do 

meio de hospedagem que possa interferir na sua atividade. Segundo Centurión 

(2016, pág. 45), estes acontecimentos podem ser “mudanças políticas, regulatórias, 

econômicas, tecnológicas, ambientais e sociais”, 

Os fatores internos compreendem as características que a empresa possui. 

A análise de mercado é muito importante para determinar com clareza como 

explorar e otimizar os recursos internos. (CENTURIÓN, 2015) 

Ainda de acordo com Centurión (2015), o marketing e o RM se 

complementam para o desenvolvimento de diretrizes que irão propiciar o encontro 

entre o cliente, o hotel e o canal de distribuição adequado. O marketing de serviços  

é utilizado para dar suporte às estratégias de RM e possui 8 princípios elencados 

abaixo: 

● Produto: em serviços é a capacidade fixa de inventário disponível; 

● Preço: é o valor que a empresa estipula em troca de seu trabalho; 

● Praça: é o local onde a venda é realizada, no caso da hotelaria as 

OTA’s5 são o principal canal de distribuição; 

● Promoção: comunicação para divulgar o serviço e atrair o cliente; 

                                                
4  Bill Marriott já foi presidente da rede Marriott International, revolucionando a administração de hotéis 
através da criação de diversos mecanismos e processos hoteleiros. 
 

5 Online Travel Agency (Agência de viagens online). 
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● Processos: operação do serviço e administração da empresa; 

● Pessoas: clientes internos (colaboradores) e externos (hóspede); 

● Palco: é o local onde o serviço é produzido e consumido; 

● Produtividade: desempenho dos processos otimizados. 

 

Cada componente deste mix dispõe de informações valiosas para que o 

Revenue Manager determine a segmentação de mercado (que pode ser feita  

através do âmbito geográfico, demográfico, psicográfico e pelo comportamento do 

consumidor) e seu público-alvo respectivo, conciliando as características que a Oferta 

e a demanda procuram uma na outra, dessa maneira é possível proporcionar um 

serviço personalizado, que supere as expectativas do cliente. 

A oferta da empresa hoteleira atualmente (2020) é vasta e, assim, a 

segmentação é o caminho para diferenciar-se dos concorrentes e sair da zona do 

oceano vermelho onde todas as empresas competem entre si pelo market share6  e  

explorar o oceano azul, movimento de criação de mercado, onde a concorrência é 

irrelevante e a relação valor x custo toma outra perspectiva. (KIM E MAUBORGNE, 

2017). 

Um exemplo disso é o parque de diversões Disney, que muda a forma de 

trabalhar com serviços, sua atenção aos detalhes e atendimento impecável fazem  

de suas atrações memoráveis para todos os convidados que ele recebe. 

Com o segmento definido e a par de seus fatores internos e externos, é o 

momento de utilizar estes dados no RM. De acordo com Centurión (2015), as 

ferramentas usadas na técnica de gerenciamento de receitas são: controle de 

inventário, previsão de demanda, estratégia de preços e canais de distribuição. 

Centurión (2015) salienta que o controle de inventário consiste em 

administrar a capacidade fixa do meio de hospedagem, o hotel tem quantidade x de 

uh’s e não há possibilidade de diminuir ou aumentar esta oferta, como o setor possui 

sazonalidade saber o processo para o controle do número, a disponibilidade e o 

preço. 

                                                
6 Fatia de mercado que cada empresa possui. 
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Para isso, a previsão de demanda deve ser eficiente. Pode se utilizar 

previsão pelo histórico de reservas do hotel, pelas reservas antecipadas e o 

combinado dos dois. Para conhecer quando e com qual frequência o seu público 

alvo irá buscar o consumo deste serviço, a estratégia de preços pode ser 

determinada com base nesse fluxo. Explorando a alta e a baixa temporada, pode-se 

criar a demanda com base na oferta de preços e serviços diferenciados atrativos ao 

hóspede, basear-se na concorrência também é possível. O canal de distribuição é 

o meio em que o hóspede reserva sua estadia, esta etapa é feita pelas OTA’s de 

modo terceirizado. O hotel divide seu inventário em diferentes plataformas com 

valores diferentes para atrair o cliente, sempre é interessante estar reavaliando este 

mecanismo, pois as tarifas flutuam no decorrer do ano deve extrair o máximo deste 

meio. 

Podemos observar que para o setor de gerenciamento de receitas funcionar 

corretamente muitos fatores devem estar alinhados. A pandemia do novo 

Coronavírus é um fator externo, atrelado às condições políticas e econômicas do 

país que ameaçam o setor. Uma combinação desafiadora para o setor de revenue 

management. 

Muitos hotéis enfrentam o mesmo problema ao mesmo tempo, tornando a 

competitividade mais acirrada. Com a parada das atividades hoteleiras, cabe ao 

gestor traçar algumas ações enquanto o meio de hospedagem não retorna às suas 

atividades, como fazer reformas e mudar a decoração do hotel, desenvolver novos 

produtos e serviços ou um programa de treinamento com a equipe também pode ser 

uma boa alternativa para aproveitar este período. Acompanhar o mercado é 

essencial para verificar as mudanças na demanda e definir a estratégia de preços 

adequada para o momento junto a negociações com os canais de distribuição para 

disponibilizar as melhores condições. 

O impacto que a pandemia traz para a hotelaria é significativo, mexendo com 

as receitas desses empreendimentos por tempo indeterminado, o mundo já passou 

por outros momentos de crise com efeitos similares no setor. 

O estudo de Gehrels e Blanar (2012) apontou que um acontecimento fora da 

previsão é o fator que torna a situação mais desafiadora, para isso apresentaram 

algumas ações tomadas para administrar a crise, promoveram pacotes e promoções 
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com o principal objetivo de ganhar uma base de volume durante os períodos de 

necessidade. Durante a crise econômica do ano de 2008, houve menos  

overbooking, devido ao declínio na demanda. Em muitos casos, taxas de 

cancelamento foram dispensadas para encorajar o retorno do hóspede, assim como 

houve maior flexibilidade nos pedidos de check-in antecipado ou check-out tardio. A 

principal estratégia que auxiliou os hotéis foi implantar a menor taxa de reserva nos 

canais diretos através de um acordo de conformidade de paridade, o qual 

possibilitou ofertar a menor tarifa. 

O cenário atual de 2020 apresenta maior robustez, contudo, pode-se utilizar 

este setor estrategicamente nas condições apresentadas, pois alguns poucos meios 

de hospedagem mantiveram seus empreendimentos abertos no início do isolamento 

social. 

O empreendimento que se posicionar melhor durante a crise, colocando em 

evidência suas ações na mídia colherá bons frutos após a crise, porque além de 

administrar os ativos do meio de hospedagem em momento crítico, toda ação em 

prol neste cenário de risco à saúde coletiva promove o estabelecimento, gerando 

valor ao olhar atento do consumidor. (FERREIRA, 2019). 

Porém, observa-se que, mesmo que existam algumas soluções para este 

momento de pandemia, ainda é complexo resolver a situação e conseguir utilizar 

estas ações junto a um plano estratégico para conseguir captar receitas que possam 

equilibrar as contas. É importante ter conhecimento do mercado e da demanda. Com 

uma segmentação definida, é possível traçar a estratégia ideal para a realidade de 

cada meio de hospedagem.
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3. METODOLOGIA 

 
 

A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva, por meio 

de uma abordagem qualitativa, utilizando o método levantamento bibliométrico e o 

método de estudo de caso através da pesquisa bibliográfica e entrevista semi-

estruturada, com o propósito de adquirir o entendimento do estudo proposto. A 

metodologia examina e avalia possíveis métodos e propõe o esclarecimento de seus 

objetivos, o que auxilia na compreensão do processo da pesquisa científica 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2007; ROESCH, 2009). 

De acordo com Gerhardt e Silveira (2011), a pesquisa busca uma resposta 

para uma questão ou situação através de investigação utilizando métodos de análise 

para alcançar um resultado que responderá ao questionamento primário. 

Munaretto et al (2013), salienta que a pesquisa exploratória busca como 

objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a confirmação de intuições. Assim, 

busca entender as razões e motivações para determinadas atitudes e 

comportamentos das pessoas. 

Para alcançar os resultados do questionamento apresentado, esta pesquisa 

utiliza a abordagem qualitativa, que se mostra ideal por ser adequada quando é 

necessário analisar o contexto e a realidade de uma situação ou fenômeno. 

(RICHARDSON, 1999). 

A qual objetiva compreender profundamente os comportamentos de 

determinado grupo social diante de determinado fenômeno, preocupando-se em 

analisar aspectos não quantificáveis como, por exemplo, motivos, significados e 

atitudes. (GERHARDT E SILVEIRA, 2009). 

Segundo Marcelo e Hayashi (2013, pág. 143) “A utilização da análise 

bibliométrica em pesquisas científicas se pauta na investigação do comportamento 

do conhecimento e da literatura como parte dos processos de comunicação.” Busca-

se analisar a relevância do assunto e sua abordagem em publicações científicas, a 

fim de apresentar dados que possam relacionar-se com a problemática do estudo. 

O estudo de caso se apresenta com uma boa escolha para o desenvolvimento 

da pesquisa, por este ser: 
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“Próprio para a construção de uma investigação empírica que pesquisa 
fenômenos dentro de seu contexto real [...]. Busca-se, criativamente, 
apreender a totalidade de uma situação [...] e, de maneira engenhosa, 
descrever, compreender, discutir e analisar a complexidade de um caso 
concreto, construindo uma teoria que possa explicá-lo e prevê-lo.”. 
(MARTINS, 2008, pág. 10). 

   

Segundo Yin (2001), estudo de caso é uma investigação empírica, uma 

estratégia de coleta de dados abrangente que contribui para a compreensão que 

possuímos dos fenômenos individuais, sociais, organizacionais e políticos. Investiga 

o fenômeno dentro do seu contexto na vida real, gerando dados para análise. 

O objeto de estudo desta pesquisa é a rede Blue Tree Hotels, uma das 

principais redes de hotéis do país com cerca de 23 unidades pelo Brasil. Criada em 

1997 pela renomada empresária Chieko Aoki7, eleita segunda mulher de negócios 

mais importante do Brasil pela revista “Forbes” em 2014. 

A rede Blue Tree tem se destacado no mercado hoteleiro pela excelência de 

seus serviços e como consequência disso demonstra alta rentabilidade no setor. A 

Panrotas, importante veículo de notícias do setor hoteleiro, apresenta os seguintes 

dados em 6 de dezembro de 2018 que corroboram esta prerrogativa: 

“A rede hoteleira registra lucro operacional bruto (GOP, de gross operational 
profit) 15,2% maior no acumulado de  janeiro  a setembro em comparação 
com o mesmo período em 2017. Já em termos de receita, o crescimento é 
de 6,6%, ultrapassando  R$ 206,3 milhões.” (Andrade, 2018). 

 

Ainda de acordo com Andrade (2018) a rede blue tree se destaca como uma 

das redes que mais cresceu em vendas com um incremento de 41,1% em 2018 em 

relação a 2017. 

De acordo Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas 

(ABRACORP, 2020), numa comparação entre a relação de 2019 e 2020, podemos  

ver o 1º trimestre da rede apontando dados de room night em 2019 de 44.108, e em 

2020 de 39.583, com um total de vendas em 2019 de 12.014.143 e em 2020 de 

11.111.909 neste trimestre e 2,5% do Market share, e uma tarifa média de 281; no  

3º trimestre deste mesmo universo, apresenta em 2019 room night de 58.871 e em 

                                                
7 Formada em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), com cursos  em Administração na 
Universidade de Sofia, em Tóquio, e de Administração Hoteleira, na Cornell University, nos Estados 
Unidos, Chieko Aoki fundou a sua empresa em 1992. Em 1997, lançou a bandeira Blue Tree Hotels. 
A empresária tem como missão consolidar a rede como a mais conceituada operadora brasileira de 
hotéis, com reconhecimento pela alta qualidade, elegância e estilo próprio de serviços. Fonte: 
www.bluetree.com.br. 
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2020 de 11.099, as vendas em 2019 de 16.589.428 e em 2020 de 2.160.133, com 

1,0% do Market share e uma diária média de $196,00. 

Pode-se verificar que a rede Blue Tree demonstra um crescimento expressivo 

nos anos de 2017 e 2018, contudo, nos anos de 2019 e 2020 algumas flutuações 

podem ser notadas, principalmente em 2020, ano em que a pandemia ocorre. 

A rede atua nos segmentos de business, luxo e resorts em localidades 

estratégicas do país por identificar uma defasagem de opções de meios de 

hospedagem com alta qualidade de serviços. Esta possui três marcas: Blue Tree 

Park (resorts e hotéis de categoria luxo com grandes áreas de lazer e de eventos); 

Blue Tree Premium (hotéis de categoria alto padrão com serviços executivos e 

sofisticados); e a Blue Tree Towers (hotéis de categoria superior especializados no 

segmento business). 

Desde o início da pandemia, a rede de hotéis Blue Tree foi uma das pioneiras  

a viabilizar a estadia segura através de protocolos sanitários instaurados, para 

adequar a operação dos hotéis conforme as diretrizes específicas deste cenário 

imposto no ano de 2020. Um dos programas implementados logo após a quarentena 

obrigatória no Estado de São Paulo foi o Programa Portas Abertas, que teve como 

intuito hospedar profissionais da área da saúde, como também pessoas que 

trabalham com serviços essenciais com condições especiais nas tarifas de 

hospedagem para este público-alvo. 

Com a flexibilização para os serviços não essenciais, a rede Blue Tree 

implementou o Manual de boas práticas da Blue Tree. Nele observa-se um itinerário 

de ações para manter a segurança desde a chegada à entrada do hotel, iniciando 

pela higienização dos sapatos, medição de temperatura, check-in por 

reconhecimento facial e higienização de bagagens. 

Ao conectar o wifi do hotel no momento do check-in é possível fazer todas as 

solicitações de serviços de concierge, room service, extrato de conta e diretório de 

serviços. Há também um documento denominado manual de prevenção Coronavírus 

(Covid -19), que é um manual de prevenção que disponibiliza orientações mais 

detalhadas explicando como a doença é transmitida e os devidos cuidados para 

evitá-la. Já a segunda parte do documento, denominada Coronavírus (covid-19) - A 

Blue Tree em ação pela prevenção, apresenta diretrizes mais específicas para os 
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profissionais hoteleiros da rede. 

No estudo houve duas etapas: a primeira etapa da pesquisa consiste em fazer 

uma pesquisa bibliométrica a fim de selecionar publicações que abordam a relação 

da pandemia com a hotelaria e seus respectivos impactos. Para esta análise foram 

estipuladas algumas palavras-chave para buscar artigos relacionados à temática do 

estudo. A primeira busca foi realizada em 17/10/2020 na base de dados Scopus, 

esta escolha se deve ao alto número de publicações hospedadas nesta plataforma. 

As palavras-chave utilizadas foram: Hotel or “Hospitality Management” and 

Coronavirus, não foi selecionado nenhum tipo de filtro para a pesquisa e somente foi 

encontrado 1 estudo. Ao determinar uma nova combinação de palavras chaves:  

"covid 19” AND hotels AND “revenue managent”, nenhum resultado surgiu. Ao 

mudar as palavras para: hospitality and coronavirus and revenue management,  

nenhum resultado surgiu. 

Com os resultados sendo insuficientes buscou-se em outra base de igual 

relevância, o Science Direct, com as palavras coronavirus and hospitality 

management, na qual surgiram 96 resultados. Utilizando o filtro através dos nomes 

das seguintes revistas para afunilar os resultados: International journal of 

hospitality management, jornal of business research, tourism management, 

annals of tourism research and tourism management perspectives, o número foi 

para 37 resultados. 

A partir da leitura dos resumos foram selecionados 18 artigos que podem 

contribuir com a pesquisa pela afinidade dos assuntos abordados. A análise da 

leitura de cada artigo proporcionou o novo quantitativo de 6 artigos que irão 

definitivamente incorporar a pesquisa. 

Na segunda etapa, foram realizados estudos exploratórios na rede Blue Tree, 

considerando aspectos relacionados aos temas estudados, como forma de aplicar o 

instrumento de pesquisa. O instrumento elaborado foi um roteiro de entrevista 

semiestruturado, apresentando quinze perguntas (Quadro 1). 
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Quadro 1- Variáveis Investigadas 
 

Variáveis Autores 

1- Qual impacto econômico e social a pandemia da covid-19 gerou na 
rede de hotéis Blue Tree? Por que? 2- Quais medidas a rede Blue 
Tree criou para lidar com a crise do covid-19? 3- Como surgiu o 
programa portas abertas? Como foi estruturado? 4- O que precisou 
ser adaptado para que a rede de hotéis Blue Tree funcionasse durante 
a pandemia? 5- Houve em algum setor alguma necessidade particular 
de adaptação? 6- Quais foram as modificações realizadas na 
operação dos hotéis para tornar adequadas as especificações 
vigentes de segurança sanitária? 7- Quais as modificações que 
proporcionaram maior impacto na operação dos hotéis? 8- Além das 
medidas recomendadas pelas autoridades locais, a rede de hotéis 
Blue Tree pretende adotar outras medidas adicionais? 

 
 
 

Hall et al (2020); site 
institucional da rede blue 
tree (ww.bluetree.com.br) 

 

8- Como era a atuação do setor Revenue Management antes da 
pandemia? 9- Quais mudanças ocorreram no setor de Revenue 
Management na pandemia da covid-19? 10- Qual o impacto do 
rendimento desta rede de hotéis em relação ao ano anterior (2019)? 
11- Quais mudanças nas estratégias do gerenciamento de receitas 
ocorreram durante a pandemia da covid-19? 12- O setor de 
gerenciamento de receitas está auxiliando no controle da crise 
econômica do setor hoteleiro? 13- Como o revenue management 
influencia no controle da parte financeira da rede de hotéis? 14- Em 
sua opinião como gestor (a), qual a importância de se ter um setor de 
gerenciamento de receitas no hotel? 15- Quais são as perspectivas 
para o futuro? 

 
 

Centurión (2015) 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 
 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 
 

Neste capítulo, os resultados obtidos através da análise dos dados 

qualitativos são expostos. Apresenta-se os dados coletados a partir da pesquisa 

documental, os estudos bibliométricos referentes ao tema e a entrevista com o 

diretor de vendas da Rede Blue Tree de Hotéis. 

 
 
4.1 A perspectiva do Revenue Management nos estudos bibliométricos 

 
O estudo bibliométrico foi selecionado para averiguar aspectos relacionados à 

temática da pesquisa que, segundo Fachim (2005, p.25): 

[...] em termos genéricos, é um conjunto de conhecimentos reunidos em 
obras de toda natureza. Tem como finalidade conduzir o leitor à pesquisa de 
determinado assunto, proporcionando o saber. Ela se fundamenta em vários 
procedimentos metodológicos, desde a leitura até como selecionar, fichar, 
organizar, arquivar, resumir o texto; ela é a base para as demais pesquisas. 
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No levantamento bibliométrico pode-se encontrar 18 artigos dos quais 6 

dialogam com a temática proposta nesta pesquisa. 

O primeiro estudo apresenta o panorama socioeconômico nos Estados 

Unidos sob a ótica da relação da força de trabalho estrangeira e as dificuldades que 

os mesmos enfrentam no dia a dia do trabalho, como as condições inadequadas de 

trabalho e seu efeito na vida pessoal. Esses parâmetros se acentuam na pandemia, 

gerando muitos desempregados e uma situação refém para os que conseguem 

manter seus empregos. Cerca de 28,9 milhões de estrangeiros vivem por lá e 

representam 17,4% da forma de trabalho total, já em hotéis e restaurantes, 

representam 60% dos trabalhadores.  

O impacto econômico foi de US$ 13 bilhões a menos em receitas de quartos 

desde fevereiro de 2020, prevê-se ainda que percam mais de US$ 500 milhões em 

receitas de quartos por dia (US$ 3,5 bilhões por semana), com base nas atuais taxas 

de ocupação relatadas. Prevê-se que o PIB dos EUA sofrerá um impacto de US$ 

300 bilhões se as taxas de ocupação geral dos hotéis caírem 30% este ano 

(SÖNMEZ ET AL, 2020). 

O segundo artigo faz um relato sobre hóspedes que precisaram ficar em 

quarentena nos meios de hospedagem durante o pico da pandemia na China entre 

janeiro e fevereiro deste ano. Esta situação causou ansiedade por solidão 

decorrente da apreensão de sofrer o contágio e o isolamento em si. A qualidade dos 

serviços é uma ferramenta que auxilia no alívio de sintomas de ansiedade, visto que 

viabiliza o acolhimento em um momento delicado transformando a experiência do 

hóspede (WONG E YANG, 2020). 

Em um estudo sobre o impacto sofrido na hotelaria chinesa, os dados 

demonstram a singularidade desta catástrofe natural das demais, pois esta não 

afetou somente a saúde, mas a economia e a sociedade também. A cadeia turística 

é coparticipante do alastramento da doença, visto que o trânsito de pessoas e a 

interação entre as mesmas pelo mundo foi o agente transmissor. Marcas nacionais e 

internacionais registram um declínio nos seus números de lucro e RevPAR. Os 

hotéis de luxo e independentes foram os que mais sofreram com o impacto negativo, 

enquanto as redes de médio porte e econômicas foram as menos afetadas. Para 
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lidar com tal situação, uma gestão de risco bem elaborada é necessária (HAO ET 

AL, 2020). 

Um novo estudo salienta a mudança do comportamento do turista após a 

pandemia através de ferramentas tecnológicas para utilizar o ambiente de turismo e 

hotelaria, aplicando estratégias para reduzir o risco à saúde percebidas pelo 

hóspede, proporcionando um espaço seguro de baixo contato e alta tecnologia. 

Alguns hotéis estão desenvolvendo tecnologias avançadas para garantir uma 

desinfecção avançada do hotel com pouco ou nenhum contato humano, por exemplo 

robôs xenex que são usados em hospitais, mas agora também disponíveis em meios 

de hospedagem por conta da demanda atual (2020). Sistemas de tecnologias 

estudadas neste artigo: tecnologias de hotel, como sistema de check-in em 

quiosque, sistema de check-in móvel, sistema de limpeza por robô e sistema de 

limpeza por luz ultravioleta (UV). Com estes mecanismos a percepção de baixo 

contato com funcionários de hotel aumenta a sensação de segurança e diminui 

riscos de saúde percebidos pelos clientes (SHIN E KANG, 2020). 

No estudo sobre métricas pós-pandêmicas, anteriormente padronizadas e 

aparentemente incontestáveis, como valor de vida do cliente, participação do cliente 

e valor do cliente, provavelmente serão questionadas de forma crítica. O estudo 

também cita a estratégia do oceano azul como ferramenta de abrir novos caminhos  

e visualizar oportunidades mediante a crise. Dando ênfase ao acompanhamento da 

mudança de comportamento do cliente durante pós pandemia. (HE E HARRIS, 

2020). 

Os autores Donthu e Gustafsson (2020), apresentam como a pandemia afeta 

as empresas de modo que muitas são largamente prejudicadas, como os setores de 

hotelaria, turismo e entretenimento. Outras tiveram uma alavancagem em seus 

negócios, como as empresas de artigos de limpeza, comida por delivery e lojas 

virtuais. O consumo durante a pandemia mudou e um alerta é feito para que se 

acompanhe as flutuações que podem ocorrer no pós-pandemia. 

 

4.2 Análise dos dados evidenciados na pesquisa 

 

Como ferramenta de análise do estudo de caso, foi realizada uma entrevista 
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com o gerente geral de vendas e marketing da rede Blue Tree no dia 22 de setembro 

de 2020 em uma reunião virtual que durou cerca de 22 minutos. Tratando-se de uma 

entrevista semiestruturada, Vieira (2017, p.5) caracteriza como “um conjunto de 

perguntas ou questões estabelecidas num roteiro flexível em torno de um ou mais 

assuntos do interesse de uma pesquisa para elucidação do seu objeto”. Buscava-se 

identificar evidências sobre os temas estudados, sendo assim, as questões da 

entrevista foram criadas conforme estudos referentes às áreas de revenue  

management,  hotelaria  e  covid-19,  como  já  mencionados anteriormente. 

No quadro 2 evidenciam-se algumas falas do entrevistado em relação aos 

construtos avaliados nas entrevistas, baseados em cada categoria de análise 

elaborada após a aplicação do instrumento de pesquisa. 

Identificam-se nas falas alguns construtos estudados a respeito de Demanda 

e oferta do programa Portas Abertas, Configurações do funcionamento dos hotéis na 

pandemia, Cuidados com o hóspede antes e durante a estadia, outros serviços 

ofertados decorrentes da demanda gerada pela pandemia, Cuidados com os 

profissionais hoteleiros, Impacto da pandemia na operação dos hotéis, Impacto da 

pandemia na operação do setor de gerenciamento de receitas e Expectativas para o 

futuro. 

Quadro 2- Trechos da entrevista baseado na categoria de análise 

 
 

Categoria de Análises Trechos das entrevistas que evidenciam os resultados 

Demanda e oferta do 
programa Portas Abertas 

Foi no início da pandemia, a confecção dos protocolos, 
tínhamos alguns hotéis próximos dos hospitais, queríamos 
trabalhar essa demanda. Aí começamos a hospedar os 
médicos, enfermeiros, cientistas, plantonistas, os hospitais 
precisavam de plantonistas para atender também pessoas 
com outras enfermidades graves, por exemplo, câncer. 
Outros setores também tiveram sua demanda mantida na 
pandemia, como: Empresas de telemarketing, seguros, e 
outras empresas precisavam utilizar hospedagem. O 
programa abre condições especiais para este público 
alvo. 

Configurações do 
funcionamento dos hotéis 
na pandemia 

Foi um impacto inesperado e forte causando o 
fechamento dos hotéis, dos 22 hotéis da Blue Tree 
mantivemos apenas os hotéis que tinham moradores, e 
estava um pouco devagar, no retorno das ocupações, 
para retornar da forma que estávamos antes da 
pandemia. Os hotéis que estão abertos não podem estar 
a 100% por determinação da vigilância sanitária...” 
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 Temos 22 hotéis na rede, destes 21 hotéis estão em 
funcionamento, cada mercado tem uma demanda própria, 
os hotéis de lazer costumam ficar cheios chegando a 
ocupação máxima de 50%. Cidades corporativas como 
São Paulo estão com ocupações baixas” 

Cuidados com o 
hóspede antes e durante a 
estadia 

(...) há uma rígida verificação de dados antes do hóspede 
se acomodar. Os protocolos de boas práticas dos 
hóspedes estão disponíveis nos sites. Os hóspedes 
recebem o protocolo orientando as determinações 
estipuladas a se cumprir no hotel e já sabem como agir 
antes de se  hospedar, respondem o formulário para 
saber se tem sinal de sintoma de covid ou se teve contato 
com alguém infectado acompanhado de protocolos 
próprios da infectologista do Emilio Ribas, a Dr Gloria 
Brunete. Temos também o selo de auditoria de Bureau 
Veritas, que é selo de renome no mercado. 

Outros serviços ofertados 
Decorrentes da demanda 
gerada pela pandemia 

A Blue Tree também criou uma solução para as pessoas 
que se encontram em trabalho remoto, o My Space, onde 
as Uh’s são adaptadas para o ambiente de trabalho. 

Cuidados com os 
profissionais hoteleiros 

Em relação aos cuidados com os profissionais hoteleiros, 
o entrevistado relata que o empregado da organização 
segue os protocolos de segurança no exercício do 
trabalho, acompanhado de equipamento de segurança 
individual (EPI) personalizado para cada setor do hotel. 

Impacto da pandemia 
na operação dos hotéis 

O maior impacto sentido na operação dos hotéis foi o 
reforço na limpeza e adequação dos serviços de A&B, que 
foram adaptados através do distanciamento social e 
também  com o room service, o emprego do check-in 
online já era uma realidade nos hotéis da Blue Tree e este 
apenas foi 
aprimorado. 

Impacto da pandemia na 
operação do setor de 
gerenciamento de receitas 

Um setor de forte atuação no qual houve um hiato nas 
atividades e voltou com bastante dinamismo 
acompanhando o mercado para traçar as estratégias. Não 
houve mudanças na estratégia durante a pandemia, 
apenas acompanhamento 
de previsão de demanda, otimizando as vendas para 
atrair os clientes de forma rentável. 

Expectativas para o futuro A rede Blue Tree pretende “transformar os hotéis em 
destino de viagem, uma parceria foi feita recentemente 
com o desenho animado Giramille (...) temos alguns 
projetos em andamento, 5 ou 6 programas de 
entretenimento de segmentos variados estão sendo 
criados para outras outras faixas etárias, mas são 
sigilosos ainda” 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Na análise do entrevistado, que ocupa a posição de gerente geral de vendas 

e marketing da rede de hotéis, percebe-se que a rede Blue Tree tomou uma 

iniciativa de destaque no início da pandemia de covid-19 no Brasil, disponibilizando 

os protocolos de segurança sanitária livremente, sendo inclusive referência para 

outros meios de hospedagem conscientizarem-se. A rede assume uma verificação 

rígida do estado de saúde do hóspede antes da hospedagem e no decorrer da 
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mesma com critérios minuciosos dos pertences do hóspede e limpeza recorrente 

nos espaços do hotel. 

No início da pandemia de covid-19, em meados de março, o programa Portas 

Abertas foi implementado, este período é baseado na notícia mais antiga que se 

refere a abertura do programa na internet apresentada no jornal MG turismo, no dia 

18 de março de 2020. Nesse momento poucos hotéis da rede estavam em 

operação, mas o quantitativo exato não foi informado. Apesar de ser questionado na 

entrevista, o entrevistado relatou que verificaria a possibilidade de informar este 

ponto depois, porque ele não tem acesso direto a essa informação, porém foi 

relatado que alguns desses hotéis funcionaram em São Paulo, local ao qual o estudo 

se direciona. 

Por determinação do Plano São Paulo, iniciado em 1 de junho de 2020, os 

hotéis retornam a funcionar através da flexibilização de suas operações utilizando 

50% da capacidade do inventário de cada hotel. E, dessa forma, a rede Blue Tree 

segue suas atividades com 21 de seus 22 hotéis operando até o dia em que a 

entrevista foi realizada. O entrevistado informou que os destinos de lazer chegam a 

100% da capacidade permitida em muitas das vezes, enquanto que nos destinos de 

turismo de negócios os números permaneceram em baixa ocupação. 

A rede Blue Tree, assim como outras redes hoteleiras, viu possibilidades de 

novos serviços para serem ofertados, a partir disso foi criado o My Space, um 

programa de day use8 para os hóspedes utilizarem as dependências das uh’s como 

um escritório. O apartamento é todo configurado para o ambiente de escritório e a 

demanda aderiu bem, de acordo com o entrevistado. 

A maneira de consumir a hospedagem toma outra forma de acordo com o 

fator pandemia, criando um mercado que antes não era possível a estes 

profissionais que antes mantinham a rotina de trabalho em um escritório e não se 

habituam com o formato de trabalho remoto. Uma estratégia de criação de mercado 

que está alinhada com o gerenciamento de receitas, no entanto, pela qualidade da 

coleta de dados não é um fator confirmado neste estudo. 

No protocolo manual de prevenção Coronavírus (Covid -19), relatado pelo 

entrevistado, pode-se observar algumas diretrizes de cuidados com os funcionários 
                                                
8  Day use: uso por um dia, utilizar o hotel por determinado período de tempo sem o pernoite. 
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do hotel através da utilização de EPI's e reforço na limpeza, pois manter o ambiente 

de trabalho mais seguro é benéfico para todas as pessoas que estão circulando pelo 

hotel. O selo do Instituto Emílio Ribas traz segurança ao hóspede, sendo este o 

principal fator para a escolha do meio de hospedagem no momento. Silva (2020) 

afirma que as pessoas levam a confiabilidade no meio de hospedagem em alta 

consideração, sendo de suma importância que o hotel possa garantir a segurança 

física e emocional de seus hóspedes na atual situação. 

Da modificação da operação dos hotéis, foi relatado que houve a necessidade 

de ampliar a frequência da rotina de limpeza, adequar os serviços de Alimentos e 

Bebidas, o que gera alguns custos fixos para o hotel.  

O check-in online por reconhecimento facial foi implantado pela rede em 2019 

e foi um dos pontos principais, pois agiliza o processo de check-in logo na entrada 

do hotel, enquanto o hóspede passa pelo procedimento de desinfecção. Em 

entrevista ao Infomoney no dia 22 de agosto de 2020, Chieko Aoki relata que: 

Controles remotos, aparelhos de telefone, kit de amenities e enxoval são 
lacrados depois de limpos para que o hóspede tenha certeza de nossos 
procedimentos. Não adianta apenas garantir a limpeza. As pessoas 
precisam saber o que está sendo feito. Também incentivamos o uso do web 
check-in. O apartamento é bloqueado por 24 horas após o último check out 
e, depois de higienizado, o novo hóspede escolhe se quer limpeza mais 
frequente ou se prefere que ninguém mais, além dele, entre no quarto. 
(AOKI, 2020, In.: INFOMONEY, 2020). 

 

Na parte de revenue management pouco foi exposto, o entrevistado relata 

que o setor auxilia na otimização de vendas, por meio de previsão de demanda, na 

qual durante a pandemia até o dia da entrevista não realizavam nenhuma estratégia 

diferenciada. 

De acordo com Gehrels e Blanar (2013), para ter um melhor embasamento do 

uso de estratégias de gerenciamento de receitas diante de uma crise, é preciso 

estipular uma estratégia de preços cuidadosa para evitar descontos expressivos, 

pois taxas mais baixas não criam maior demanda, resultam uma menor receita e não 

necessariamente geram valor para o hóspede. 

Dos planos para o futuro, a rede pretende tornar o hotel um destino de 

viagem, para isso algumas parcerias estão sendo feitas, o entrevistado informa uma 

delas para o segmento infantil, as demais, que seriam para outras faixas etárias, não 

são divulgadas sob a justificativa de ser informação sigilosa. 
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Diante da coleta de dados exposta, é possível correlacionar e verificar que a 

entrevista trouxe algumas informações acerca das medidas que a rede Blue Tree 

implantou para a operação dos hotéis ocorrer com segurança durante a pandemia 

do novo coronavírus, com enfoque nas medidas de sanitização e distanciamento 

social, além dos cuidados com o setor de A&B e modernização dos serviços 

prestados por meio virtual. Contudo, não houve um posicionamento claro do 

entrevistado na perspectiva de como revenue management está sendo usado para 

ser o auxílio da gestão da rede hoteleira. 

Os artigos encontrados na bibliométrica contribuem com o estudo trazendo 

recortes importantes envolvendo a temática. Pode-se perceber que a hotelaria 

possui uma posição importante na sociedade, mesmo não se enquadrando como 

uma empresa essencial, pois contribuiu no suporte de muitos profissionais durante a 

quarentena obrigatória. A pandemia obrigou os meios de hospedagem a modernizar 

e reforçar muitos procedimentos operacionais, assim como houve investimentos na 

criação de novos mercados, esses processos auxiliam no desenvolvimento do setor, 

fator que poderá ser um impulso nas estratégias de retomada no pós pandemia. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar estratégias do gerenciamento de 

receitas de um hotel em operação durante a pandemia do novo Coronavírus. Além 

disso, trouxe reflexões acerca do impacto econômico gerado na hotelaria paulistana. 

Buscou-se compreender a origem do vírus, a doença e sua disseminação, para 

alinhar seu efeito direto na vida das pessoas não somente pelo prisma da 

manutenção da saúde, mas também como reverbera na estabilidade financeira da 

população, cujo desregulamento tem consequências drásticas. 

Dentro disso, podemos avaliar como o impacto dentro do contexto turístico e 

hoteleiro está sendo amplamente afetado pela pandemia por conta da medida de 

prevenção de isolamento social. O setor estimula a interação entre pessoas e esta 

característica o coloca em uma situação delicada, mesmo quando a pandemia 

findar- se, este demorará a se restabelecer. 

Abaixo, encontram-se os objetivos específicos propostos no trabalho e o 

relacionamento com os resultados alcançados na pesquisa. 

 
 

Objetivos Específicos Resultados 

 
 
 
 

Observar os 
procedimentos 
operacionais diante das 
novas especificidades 

Pode-se averiguar algumas medidas implementadas pela rede 
hoteleira Blue Tree, como a modernização das operações para 
atender as especificidades do isolamento social, que 
provavelmente continuará sendo utilizada de alguma maneira 
no pós-pandemia, visto que agiliza esta etapa que muitos 
hóspedes consideram demorar um período de tempo além do 
que estimam ser necessário. Fator que é discutido em um dos 
artigos do levantamento bibliográfico, em que alguns meios de 
hospedagem chegaram a utilizar robôs para higienização. Em 
algum momento esta tecnologia se espalhará pelo mundo, 
colocando em discussão também como a disposição de 
procedimentos se dará por seres humanos e máquinas na 
hotelaria e como isto impactará a vida das pessoas. 

 
Demonstrar quais são as 
estratégias do setor 
revenue management 

Muitas informações relevantes sobre RM da rede hoteleira não 
foram disponibilizadas, isto se deve pelo cuidado que as 
empresas possuem em relatar os seus dados para terceiros. 
Pode-se perceber duas possíveis estratégias de RM a seguir: 
O My Space, que é um programa para os profissionais que não 
possuem espaço adequado para realizar o  trabalho  remoto. 
Isto se direciona para uma estratégia do gerenciamento de 
receitas, visto que cria um mercado para uma nova demanda. 
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 Outra estratégia provável de ser advinda de RM são os 
próximos passos da rede para transformar os hotéis em 
destinos de viagem, uma estratégia interessante, pois a 
reabertura foi flexibilizada, logo, muitas pessoas querem 
consumir turismo, porém ao mesmo tempo necessitam ter a 
percepção de segurança devido a pandemia Assim, o ambiente 
do hotel pode se tornar um produto turístico propício para 
atender essa demanda e proporcionar divertimento em um 
ambiente controlado. As medidas de segurança que Blue Tree 
implementou, principalmente com o lacre de objetos, para o 
hóspede perceber o cuidado com a higienização, o rígido 
controle de verificação antes da estadia e durante a mesma, 
transmitem a segurança que o hóspede necessita para sentir 
confiança em sair de casa. Este fator correlaciona o turismo e a 
hotelaria no mesmo local, otimizando os serviços em um único 
ambiente. 
Os dados levantados pelo levantamento bibliográfico confirmam 
que a hospitalidade dos meios de hospedagem perante seus 
hóspedes tem peso de valor pelo olhar deles, visto que as 
pessoas sentem falta de interagir umas com outras e poder 
fazer isso de alguma maneira em um local preparado para  
dispor essa experiência segura contribui para a saúde mental 
das pessoas, que fora impactada pelo longo isolamento social. 

 
 
 
 

Verificar os impactos 
positivos e negativos de 
manter o hotel aberto 
durante a pandemia 

Verificou-se através dos resultados obtidos que os pontos 
positivos de manter o hotel aberto são dar suporte aos 
profissionais que trabalham em deslocamento constante, 
disponibilizar condições especiais para os trabalhadores 
essenciais, o que auxilia no combate e na prevenção do 
contágio dos familiares dos mesmos, posicionando a rede Blue 
Tree como uma empresa de valor por meio do programa Portas 
Abertas. Além de dispor de mecanismos de entretenimento 
seguro em um ambiente controlado. 
Dos pontos negativos pode-se apontar os custos elevados de 
operar o meio de hospedagem durante uma crise pandêmica, 
em vista dos novos protocolos de segurança e sanitização que 
devem ser mais frequentes e rigorosos, como também a 
adaptação dos serviços prestados para se enquadrar nestas 
tratativas. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Assim, pode-se deduzir que as diárias cobradas sofreram flutuações nos 

valores para atrair clientes, contudo, nem sempre a melhor medida é reduzir a taxa, 

isso pode mexer com o equilíbrio de todo o mercado hoteleiro local. Deste modo, ter 

100% de ocupação não é sinônimo de contas equilibradas, visto que cada 

apartamento gera um custo. 

Entretanto, torna-se mais interessante ter uma menor taxa de ocupação com 

uma diária média elevada, custos com a manutenção de governança aumentam 

bastante devido o fluxo de higienização ser maior e mais rigoroso dentro do contexto 

da pandemia de covid-19.
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Com isso, supõe-se que a gestão do inventário e a precificação tomam outra 

proporção, assim como ampliar o público-alvo também auxilia nesta conta, pois 

menos pessoas estão consumindo os serviços hoteleiros e depender somente de 

uma parcela do mercado neste cenário é insustentável. 

Apesar de não possuir o número exato de hotéis da rede Blue Tree que 

operaram no início da pandemia, sabe-se que poucos hotéis operaram de março a 

maio. Em junho de 2020, atrelados ao plano São Paulo, os demais hotéis foram 

abertos, exceto um. 

Este estudo teve algumas limitações, pois investiga um fenômeno em curso e 

suas determinações são passíveis de oscilação, principalmente na coleta de dados 

da entrevista, em que não foi possível obter dados completos referentes ao universo 

estudado, comprometendo sua aferição. 

Novos estudos podem explorar o funcionamento das novas tecnologias do 

ramo hoteleiro que foram impulsionadas pela pandemia e como seus impactos 

afetam o gerenciamento de receitas.
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ANEXOS 

 
ANEXO I – Roteiro de Entrevista 

 
1-Qual impacto econômico e social a pandemia da covid-19 gerou na rede de 

hotéis Blue Tree? Por que?  

2- Quais medidas a rede Blue Tree criou para lidar com a crise do covid-19?  

3- Como surgiu o programa portas abertas? Como foi estruturado?  

4- O que precisou ser adaptado para que a rede de hotéis Blue Tree 

funcionasse durante a pandemia?  

5- Houve em algum setor alguma necessidade particular de adaptação?  

6- Quais foram as modificações realizadas na operação dos hotéis para tornar 

adequadas as especificações vigentes de segurança sanitária?  

7- Quais as modificações que proporcionaram maior impacto na operação dos 

hotéis?  

8- Além das medidas recomendadas pelas autoridades locais, a rede de 

hotéis Blue Tree pretende adotar outras medidas adicionais? 

9- Como era a atuação do setor Revenue Management antes da pandemia?  

10- Quais mudanças ocorreram no setor de Revenue Management na 

pandemia da covid-19?  

11- Qual o impacto do rendimento desta rede de hotéis em relação ao ano 

anterior (2019)?  

12- Quais mudanças nas estratégias do gerenciamento de receitas ocorreram 

durante a pandemia da covid-19?  

13- O setor de gerenciamento de receitas está auxiliando no controle da crise 

econômica do setor hoteleiro?  

14- Como o revenue management influencia no controle da parte financeira 

da rede de hotéis?  

15- Em sua opinião como gestor (a), qual a importância de se ter um setor de 

gerenciamento de receitas no hotel?  

16- Quais são as perspectivas para o futuro? 

 


