
A RETOMADA:
5 rotas em direção 
ao recomeço!



Ficamos felizes que você está 
aqui com a gente. Sabemos 
que o momento é difícil e por 
isso elaboramos um ebook com 
orientação para lhe ajudar a 
reinventar seu destino: A Retomada: 
5 rotas em direção ao recomeço. 

Aqui vamos abordar diversas formas 
de você recomeçar de forma gradual 
e colocar seu negócio novamente 
ativo no mercado. O Turismo pede e 
precisa de passagem!

PREPARE-SE E EMBARQUE 
CONOSCO NESSA ROTA 
RUMO AO [RE]COMEÇO 
DE UM NOVO CAPÍTULO 
DA NOSSA HISTORIA!

Seja 
bem-vindo(a) 

ao nosso 
e-book!
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04 Cenário 
atual 



O mercado de viagens é um dos setores mais 
afetados pela crise, pois a política de isolamento 
resultante das medidas de contenção ao contágio 
pelo Covid-19 afeta frontalmente a dinâmica 
econômica do setor, restando quase nenhuma 
possibilidade de receita. 

Como é uma atividade fortemente geradora de 
empregos em todas as faixas de renda no Brasil, 
principalmente, e em grande escala, nas áreas de 
menor grau de especialização, seu enxugamento 
traz consequências significativas o país. 

Segundo o IBGE, o setor representa 3,71% do 
PIB, e sua dinâmica é composta por diferentes 
atividades que serão diferentemente impactadas 
nessa crise.

Fonte:
https://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/f iles/01.
covid19_impactoeconomico_v09_compressed_1.pdf

O impacto 
do COVID–19 
no Turismo A expectativa é de que a circulação 

nacional de turistas comece a voltar 
aos patamares anteriores somente 
a partir do início de 2021. O turismo 
internacional é o que levará mais 
tempo para se normalizar, somente 
no segundo semestre do ano que 
vem. Dados da Organização Mundial 
de Turismo (OMT) apontam que, entre 
janeiro e abril, houve queda de 44% 
no fluxo de turistas internacionais em 
todo o planeta, ocasionando prejuízos 
da ordem de US$ 195 bilhões.”

“

Leia mais em: 
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/retratos-da-

economia-impactos-coronavirus-turismo/
Copyright © 2020, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.
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cenário atual 



“Turismo tem queda de 
38,9% nos faturamentos e 
precisa de crescimento de 
16,95% em três anos para 
se recuperar da crise”

93%
61%

diminuiram o 
faturamento

Empresas do Segmento de Turismo

com o funcionamento 
interrompido
temporariamente

“A expectativa é que a temporada 
de verão possa começar a trazer 
um reaquecimento do mercado 
de viagens a partir de dezembro, 
dando início a uma retomada em 
4 fases: turismo regional, nacional, 
de negócio e internacional”

Fonte: Impacto econômico da covid-19 e Propostas para o Turismo Brasileiro – FGV Projetos.

Fonte: datasebrae.com.br

Fonte: Infomoney 



08 Tendências 
de mercado 



CENÁRIO: 

A expectativa é 
que a temporada 
de verão possa 
começar a trazer 
um reaquecimento 
do mercado com 
viagens a partir de 
dezembro, dando 
início à retomada 
em 4 fases.

TURISMO REGIONAL

Locais com curta distância 
e aproximação da natureza, 
serão os destinos mais 
procurados pelos turistas.Os 
especialistas estão prevendo 
que os hotéis podem ganhar 
vantagem em relação a 
plataformas como Airbnb. 
Isso porque conseguem 
f iscalizar melhor medidas 
sanitárias.

TURISMO NACIONAL

Essa é uma fase que pode 
começar no ano que vem, 
dependendo da situação 
da saúde. As viagens que 
dependem de transporte 
aéreo, precisarão repensar as 
suas medidas de segurança, 
adotando protocolos mais 
rigorosos.

TURISMO DE NEGÓCIO

Dependendo de como 
ocorrer a organização das 
duas primeiras fases, é nesta 
terceira onda deve vir no 
segmento de negócio e 
eventos, que precisarão se 
reinventar para voltar aos 
patamares pré-pandemia, 
já que experiências digitais 
ganharam força.

TURISMO INTERNACIONAL

Deve ser o último a se recuperar 
pois depende de uma série 
de medidas, protocolos e 
regulamentação.

1 3

2 4

Fonte: Infomoney 
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De um ponto de vista comportamental, 
a retomada do turismo deve ocorrer 
com uma maior busca dos viajantes por 
locais onde possam explorar a natureza, 
já que intensificamos a rotina de estar 
em casa nos últimos meses. Portanto, a 
necessidade por contato com o ar livre 
será grande: praias paradisíacas, mais 
emoção, belas paisagens...

Natureza
e ar livre

Fonte: Think Whit Google



Com a necessidade de fomentar 
a economia, a receptividade aos 
turistas dentro do Brasil será enorme 
e mais positiva do que em território 
internacional.

Receptividade

Fonte: Think Whit Google



A partir daqui você 
terá 5 novas rotas para 
[re]começar no pós 
pandemia.



ROTA 01
Analise a gestão do seu negócio



“Em se plantado 
tudo dá” 

Pero Vaz Caminha.



Começamos aqui a nossa rota em direção à [re]
invenção na forma de apresentar seus produtos 
e serviços ao mercado, mas antes vamos falar de 
gestão. Todos sabemos que estamos passando por 
um momento delicado e desafiador e isso exige 
de todos e qualquer empresário uma dedicação 
maior na forma como gere seus negócios. O 
momento se torna propício para identificar se as 
suas práticas de gestão ainda fazem sentido ou 
se há necessidade de mudanças.

Algumas dicas para reflexão: 

Avalie os custos da operação. 

Você conhece seus custos? Sabe onde vai cada 
centavo do seu dinheiro? Se sim, ótimo. Se não, 
é tempo de abrir os relatórios. Tem dificuldades 
em avaliar? Convoque reunião com seu escritório 
contábil, faça cursos de gestão gratuitos na internet 
ou peça ajuda a quem entende de número. Muitas 
vezes uma pessoa de fora consegue perceber melhor 
os pontos críticos de quem está vivendo o processo. 

Engaje a sua equipe. 

Envolva–os nas decisões, pedindo sugestões e planos de 
melhorias. Defina metas de trabalho, as pessoas gostam de 
desafetos e de se sentirem pertencentes. 

Defina o propósito. 

Entenda porquê seu negócio existe e qual o principal valor 
que ele entrega e atrais seguidores para a sua marca. Um 
exemplo prático e simples é o propósito  do Google: “Nossa 
missão é organizar as informações do mundo para que 
sejam universalmente acessíveis e úteis para todos”. Google

Revise seus processos. 

Já diz o ditado: “as chaves do passado não abrem as portas 
do futuro”. Não significa que porque há anos você vem 
executando seu trabalho que a partir de agora ele esteja 
adequado. Revisite seus processos, avalie como sua equipe 
e vocês fazem hoje e perceba que melhorias podem realizar. 
Entenda que o mundo pede mudanças e não será diferente 
no seu negócio.

1

2

3

4



É sobre isso. 
Sobre a capacidade 

de se reinventar 
para gerir seu 

negócio. Tenha em 
mente o seguinte 

pensamento:

“Na crise, muitas 
medidas de 

emergência de curto 
prazo se tornarão um 

elemento de vida. 
Essa é a natureza das 

emergências. Elas 
avançam rapidamente 

nos processos 
históricos”

“

Yuval Noah Harara para 
o Financial Times, 2020.



ROTA 02
Entenda que estamos indo em direção à 
uma nova economia!



“Um navegador que teme perder a 
margem de vista jamais conquistará 

sequer uma ilha”
Cristóvão Colombo



Agora que você sabe que o seu propósito 
influencia na sua gestão, vamos para 
essa nova rota! Antes de mais nada, você 
precisa entender que a economia que 
tínhamos antes da pandemia, já não se 
encaixa mais nesse novo momento. Isso 
mesmo, ela mudou e exige adaptação por 
parte de todos. Vamos entender como 
aliar o propósito da sua marca com essa 
nova economia!

A nova economia baseia-se justamente na era da 
transformação (momento atual que estamos vivendo). 
Ela é muito traçada pelo principio de que quanto mais você 
focar no seu consumidor, demonstrando o seu propósito de 
maneira aberta e entendendo as dores que você soluciona 
com os seus serviços, mais ela se relacionará com a sua 
marca e mais o seu negócio fará parte da vida desse cliente. 
É uma era focada no conhecimento e na criatividade. 
Novos modelos de negócios surgem trazendo inovação e 
tecnologia. Prova disso são as startups que cada vez mais 
espaço no mundo, porque oferecem soluções inteligentes, 
resolvem problemas, são escaláveis e inovadoras. 

As organizações mais antenadas já buscam parcerias para 
trazer inovação para dentro do seu negócio, incorporando 
esse conceito à cultura da empresa. Desenvolvem equipe 
multidisciplinares, trazem a diversidade de ideias e opiniões. 
Existem aquelas que estão mais à frente no tempo e 
já carregam consigo o DNA da sustentabilidade como 
grande diferencial na suas entrega de valor. A cooperação 
e colaboração também são características fortes desse 
novo momento. Empresas já optam por envolver clientes 
para desenvolver novos serviços ou produtos. E essa é uma 
tendência forte, cada vez mais queremos consumir algo que 
vai além de um produto e sim de uma experiência, muitas 
vezes traduzida num serviço.



ROTA 03
Avalie a experiência do seu cliente



“Pessoas não compram o que 
você faz. Elas compram o 

porquê você faz”
Simon Sinek



Falamos na rota anterior que a nova economia preza muito em soluções inovadoras. 
Pensando nisso é que vamos avançar mais um pouco aqui na nossa rota 3 e falar sobre 
como você deve avaliar a experiência do seu cliente ao consumir seu serviço ou produto. 
Para facilitar seu entendimento, dividimos em tópicos, algumas formas de melhor se 
relacionar e oferecer experiências únicas ao seu mercado consumidor, confira:

Analise a presença digital da sua empresa:
Avalie seu site, sua comunicação online e suas redes sociais. Com a pandemia as pessoas passaram a 
consumir muito mais em ambiente online. E elas procuram marcas que ofereçam soluções digitais de fácil 
acesso. Uma dica simples e que muitas empresas ainda não aplicam é verificar se o site é responsivo, ou 
seja, se ele está adaptado para a tela mobile. Caso não esteja a chance do cliente desistir da sua empresa é 
muito alta. Lembre-se sempre de avaliar o tempo de carregamento do seu site. 

As pesquisas apontam que as pessoas não esperam mais de 6 segundos para carregar uma imagem, elas 
simplesmente abandonam o que estavam fazendo. Outras dicas fáceis e de praticamente custo zero são: 
se relacione se relacione nas redes sociais com o cliente, verifique seus comentários, responda sempre que 
possível. Os clientes deixam muitos rastros e você pode usar isso a favor do seu negócio. 

1



2

3

Padronize o atendimento:
A mesma atenção que seu cliente tinha ou tem no ambiente físico, precisa ser o mesmo no mundo digital, 
o mesmo se aplica tanto por telefone quanto por WhatsApp. Então é muito importante capacitar a sua 
equipe para que independentemente do canal eles proporcionem o mesmo tratamento. Sempre verifique 
e atualize seu processo de atendimento. Para medir a satisfação do atendimento, faça pesquisas frequentes 
e determine uma porcentagem mínima de satisfação do seu cliente para manter a padronização constante. 

Esteja preparado para a diversidade e inclusão:
Trate todos com equidade e fique atento às necessidades de adaptações principalmente no que tange a 
acessibilidade e isso vai muito além de uma rampa de acesso. Ela passa pelo comunicação, arquitetura, 
locomobilidade. Você já deve ter ouvido falar do turismo de inclusão.  Esse visa promover o protagonismo 
e visibilidade de pessoas portadoras de deficiência. É importante ressaltar que para existir inclusão é 
necessário ter acessibilidade, minimizando barreiras e tornando locais e atendimentos acessíveis a todos. 
Existem diversos benefícios que isso traz para seu negócio, porque além de ser um super diferencial, vale 
ressaltar que no Brasil existem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. Pensa que bacana seu 
negócio conseguir atendê-los plenamente!



ROTA 04
Conheça as novas formas de biossegurança 
do mercado



“Sem pedras não há arco.”
Marco Polo



Agora que deu para entender que a experiência do cliente é peça-chave para a retomada 
da economia do seu negócio e do país, você pode oferecer ainda mais bem-estar para 
seu público. Confere as dicas que separamos para você:

O Ministério do Turismo lançou o selo Turismo Responsável, que é um programa que 
estabelece boas práticas para o setor em diferentes segmentos do turismo.

Por meio deste selo, o turista pode ter a certeza que o local/estabelecimento cumpre com as 
normas de higiene necessárias para oferecer saúde e bem-estar. Para obter o selo é simples, 
basta você clicar aqui para ser redirecionado para a aba de inscrição do programa. Além dos 
estabelecimentos, é importante que o transporte até esses locais possa ser seguro. Pensando 
nisso, a Marcopolo criou diversas soluções em biossegurança que vão do transporte coletivo 
até para locais públicos, oferecendo proteção do início ao fim da viagem. 

Estas soluções oferecem totem com medição de temperatura, reconhecimento de máscara 
e dispenser de álcool em gel, para fazer a triagem de pessoas sem contato direto. Além disso, 
possui soluções embarcadas como poltronas com distanciamento, cortinas antimicrobianas, 
sistema de ar com renovação eficiente da cabine, luz ultra violeta em banheiros para 
eliminação de bactérias, dispenser de álcool em gel e diversas outras soluções voltadas para 
que a retomada do turismo ocorra da melhor forma possível. Clicando aqui, você conhece 
todas estas soluções para transporte coletivo e locais públicos. 

http://www.turismo.gov.br/seloresponsavel/
http://marcopolobiosafe.com/
http://marcopolobiosafe.com/


Sabemos que ainda temos ainda 
o desafio de auxiliar nossos 
clientes nessa conscientização, 
para que possamos oferecer um 
turismo responsável e sem risco. 
Então prepare orientações, 
elabore manuais e materiais 
que possam conduzi–lo a um 
fluxo de experiências seguras.

Esteja atendo às soluções de biosegurança que estão sendo 
lançados no mercado. Entre estas não poderíamos deixar 
de falar do Biosafe, um produto inovador desenvolvido 
especialmente para a segurança responsável. Confira 
alguns diferenciais do produto:

www.marcopolobiosafe.comoobios ffee

Solução de biossegurança em ônibus já está em uso

No transporte público, o tema biossegurança também 
ganha força. A Marcopolo Next, divisão da Marcopolo focada 
em inovação, apresentou recentemente uma solução de 
biossegurança específica para tornar o transporte coletivo 
mais seguro a contaminações virais. A novidade é oferecida 
em parceria com a Aurratech, empresa com atuação no Brasil, 
África do Sul, Espanha e Estados Unidos.    

Trens também podem se beneficiar com sistema de 
biossegurança

Além de ônibus, outros meios de transporte coletivo também 
pode se beneficiar com as soluções Marcopolo BioSafe de 
biossegurança. A Marcopolo Next passou a fornecer o serviço 
de desinfecção FIP Onboard para a Serra Verde Express, 
operadora oficial do trem turístico de passageiros da Serra do 
Mar Paranaense na ferrovia Paranaguá – Curitiba. O FIP Onboard 
é aplicado no salão de passageiros e cabine do maquinista dos 
vagões e locomotivas do trem, cobrindo 100% das superfícies e 
garantindo um ambiente seguro para os turistas, com proteção 
para a contaminação por vírus, incluindo o novo coronavírus, e 
bactérias por até três dias.



ROTA 05
Conheça as novas formas de biossegurança 
do mercado



“Nada que resulta em progresso humano 
é alcançado com consentimento unânime. 

Aqueles que são iluminados antes dos 
outros são condenados a perseguir a luz 

apesar dos outros”
Cristóvão Colombo



Chegamos na nossa última rota e até aqui 
vimos diversas soluções e ideias que ajudam 
você a colocar seu negócio na ativa novamente. 
Existem algumas iniciativas que já estão 
auxiliando comércios locais e pequenas 
empresas a crescerem economicamente. Uma 
delas é a o programa da Confederação Nacional 
de Municípios, juntamente com o Ministério do 
Turismo, que visam a retomada do turismo. As 
soluções unem esforços de diversas entidades 
que prezam pela remarcação de viagens 
contratadas antes da pandemia acontecer, bem 
como, investimentos federais na infraestrutura 
para esses pontos turísticos.

Aqui também, queremos abordar ainda mais o nosso propósito 
de apoiar os pequenos negócios locais e incentivar o turismo 
de proximidade numa retomada segura. O Movimento Viaje 
pelo Brasil surgiu com este objetivo: fomentar a economia 
do nosso país por meio do turismo.



O projeto nasceu da dificuldade, da emergência e dos 
obstáculos que o Turismo está enfrentando, mas isso 
nos fez, assim como você, RESILIENTES! Sim! Porque 
dessa forma que vamos reescrever a história do nosso 
povo, conquistando e aprendendo cada dia mais novas 
formas de ajudar o mercado a superar essa crise. 
Entenda o projeto: 

Para fomentar a retomada dos destinos turísticos de todo o país 
após a pandemia de Covid-19, a Marcopolo S.A., com o apoio 
do Sebrae, lança o Movimento Viaje pelo Brasil. Por meio da 
plataforma www.movimentoviajepelobrasil.com.br, pequenos 
e médios empreendedores do setor já podem se cadastrar 
gratuitamente para que seus negócios ganhem visibilidade 
junto aos turistas de todo o país. Eles também terão acesso a 
vários cursos de capacitação e informações sobre os protocolos 
de biossegurança para exercerem as suas atividades neste novo 
cenário e aprimorarem a experiência de seus clientes.

Podem se cadastrar negócios relacionados ao turismo 
de qualquer região e variados segmentos, como hotéis, 
restaurantes, pousadas, agências de viagem, guias de turismo, 
transportadoras, serviços de traslados, vendedores de produtos 
típicos regionais, artesãos e startups, entre outros.



A iniciativa não tem fins lucrativos, portanto, a plataforma não 
comercializará produtos ou serviços. A proposta é oferecer 
uma ampla vitrine virtual dos negócios de turismo no país, para 
contribuir com a retomada econômica, sempre respeitando 
as diretrizes das autoridades sanitárias. O Movimento Viaje 
pelo Brasil terá a participação de outras empresas com 
o mesmo objetivo de fomentar o turismo brasileiro, que 
serão anunciadas em uma próxima etapa do projeto.

Após a consolidação dos cadastros, a plataforma será lançada 
como um amplo guia dos destinos e roteiros brasileiros, com o 
diferencial de consolidar uma grande diversidade de serviços 
de interesse dos turistas em um único portal. Cada destino 
turístico terá a sua página, bem como os empreendedores 
cadastrados.

“A pandemia de Covid-19 alterou as dinâmicas do turismo, 
trazendo incertezas para o setor que representou 8% da nossa 
economia em 2019. O Movimento Viaje pelo Brasil chega 
para oferecer suporte ao desenvolvimento de pequenos 
negócios que, mais do que nunca, precisam de visibilidade 
e apoio na retomada das atividades. Além disso, a iniciativa 
entrega um serviço atualizado, confiável e gratuito ao turista 
brasileiro.

Acesse: www.movimentoviajepelobrasil.com.br 
E juntos vamos (re)descobrir o Brasil! 



destino
                   final



Que bom que você chegou 
até aqui! Nós desenvolvemos 
este e-book com o objetivo de 
ajudar você e seu negócio a 
crescerem e a estarem nesta 
nova história que vamos [re]
escrever. 

Todas as rotas que citamos 
aqui, são apenas algumas das 
alternativas que elencamos como 
mais eficientes para esse primeiro 
momento. Nós estaremos sempre 
aqui buscando novas soluções e, 
claro, compartilhando com você para 
fazermos juntos um futuro melhor.



Embarque 
com a gente!


