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Manuel Ai Quintas
Director da Revista

A indústria hoteleira, em Portugal, como no mundo, passa já, mas muito mais 
irá passar no tempo que aí vem, por importantes mudanças, as quais, como 
sempre aconteceu, serão graduais, discretas e… efetivas. Há muito que o 
negócio da hotelaria deixou de ser exclusivamente de hoteleiros e passou a 

interessar empresários de outras áreas, atraídos pela imagem romântica da vida nos 
hotéis e pelo prestígio social a que aspiravam e julgavam conseguir por esta via. 

Uns fizeram-se hoteleiros, outros 
tornaram-se párias de um mundo 
que não era o seu. Hoje, assiste-se 
à entrada no negócio hoteleiro de 
fundos beduínos, de capitais prati-
camente ilimitados, prontos a tirar 
partido das oportunidades que 
lhes são oferecidas por uma crise 
de dimensões bíblicas e por erros 
indesculpáveis de quem se pôs 
a jeito para perder o controlo de 
ativos que, em boa verdade, não 
eram verdadeiramente seus, mas 
de bancos com vontade de serem 
enganados. Estes fundos parecem 
seguir a máxima de que «em ho-
telaria só se ganha dinheiro com 
os erros dos outros». Uma explica-
ção para tal situação ocorre, desde 

logo: o excesso de oferta hoteleira para que 
muitos têm contribuído cegamente, incluin-
do… hoteleiros! Já não é um risco de ofer-
ta a mais, é a lamentável realidade. Sucede 
que cada vez que é alvitrada a necessidade 
de criar temporariamente (dez ou quinze 
anos, por exemplo) barreiras administrativas 
à criação de novos hotéis, como em tantas 
cidades do mundo a braços com o mesmo 
problema, logo se levanta um coro de pro-
testos no país das «mais amplas liberdades». 
Acresce que a maioria dos hotéis do parque 
hoteleiro nacional foram criados em função 
de conceitos e critérios pouco ou nada com-
patíveis com as tendências atuais, não asse-
gurando a oferta preferida pelos modernos 
consumidores dos serviços hoteleiros. Ora, a 
esta real dificuldade física junta-se a prover-

bial aversão ou incapacidade de adaptação 
à mudança da maioria dos hoteleiros, o que 
representa, por si só, um sério obstáculo aos 
desejáveis progressos da indústria hoteleira. 

Muitos anos irão passar até poder ser re-
tomado o ciclo de crescimento do turismo 
internacional anterior à pandemia, se ou-
tras razões não houvesse, porque a isso se 
irá opor a crise profunda em que se afun-
dou a maioria das transportadoras aéreas, 
com mais aviões em terra que no ar. 

Quem diria que, depois de tantos e tão im-
portantes progressos do turismo mundial, 
iriamos ser conduzidos a esta situação de 
graves incertezas? E quem garante não 
estarmos já perante a necessidade de pro-
dutos hoteleiros profundamente diferentes 
daqueles a que nos habituámos? No prefá-
cio da minha obra «Organização e Gestão 
Hoteleira» escrevi: «Um dos aspectos mais 
notáveis da indústria hoteleira é a necessi-
dade de mudança a que esta se encontra 
permanentemente exposta, por força sobre-
tudo das alterações verificadas ao nível das 
exigências e expectativas dos consumido-
res dos respectivos produtos e serviços; dos 
novos desafios apresentados pelo ambiente 
externo em que deverá processar-se o ne-
gócio; da influência das novas tecnologias 
de informação e distribuição no desempe-
nho das empresas do sector e das próprias 
responsabilidades e aspirações de investi-
dores e operadores hoteleiros». 

De melhor síntese não seria capaz! n
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HOTELARIA:   
UMA INDÚSTRIA COM 
NECESSIDADE DE 
PERMANENTE MUDANÇA

Muitos anos irão 
passar até poder ser 

retomado o ciclo 
de crescimento do 

turismo internacional 
anterior à pandemia
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Raul Ribeiro Ferreira
Presidente da Direção

C
aros associados,
Escrevo-vos hoje, dia 16 de outubro. Há um 
ano neste dia estávamos em Évora, no nos-
so Congresso, onde debatíamos o estado 

do turismo/hotelaria, depois de termos passado pelo 
primeiro confinamento e por um verão cheio de restri-
ções que obrigou muitas unidades a reinventarem-se.

Acreditávamos então, que o pior, já tinha passado e 
que haveria hipótese de fazermos já festas de passa-
gem de ano, com um número significativo de clientes.

Durante o mês de dezembro, inverteu-se o ciclo de 
boas notícias e no fim do ano, fomos mesmo confron-
tados com a notícia que não havia condições para levar 

a cabo as passagens de 
ano em segurança.

Nos meses seguintes, de-
vido à conjugação de vá-
rios fatores, que não nos 
cabe a nós discutir, mas 
que nos levou a uma tem-
pestade perfeita e como 
não estamos isolados 
apanhamo-la em toda a 
sua força e virilidade.

Após o novo confinamen-
to, e a chegada da vacina-
ção, tivemos em junho um 
primeiro sentimento que 
as coisas poderiam voltar 
à normalidade, no entan-
to o julho com os vários 
países europeus a brincar 

ao abre e fecha fronteiras, trouxe-nos um arrefecimen-
to do entusiasmo de um junho que tinha tido índices 
de procura interessantes.

Com a entrada em agosto e o número de casos a des-
cerem, quer em Portugal, quer no resto da Europa, a 
normalização foi-se instalando, contudo, até ao fim de 
setembro as reservas foram acontecendo muito em 
cima da data de chegada dos clientes.

Outubro, com a conclusão do processo de vacinação, 
aumentou a confiança, tanto dos portugueses como 
dos estrangeiros e os hotéis começaram novamente a 
atingir taxas de ocupação muitos altas.

Com a retoma da atividade, assistimos à descoberta de 
um problema que todos conhecemos, há vários anos, 
mas que sempre fingimos não conhecer.

O grande tema da atualidade, que são os Recursos 
Humanos, sempre foram encarados e continuam a ser, 
como se de um problema menor se tratasse.

O governo, que desregulamentou as profissões do se-
tor, tirando-lhes a dignidade e o reconhecimento pú-
blico, vem agora propor uma agenda para o trabalho 
digno, que não passa de um retrocesso no Código de 
Trabalho, conseguindo não agradar a nenhuma das 
partes envolvidas.

Por outro lado, os empresários, que sentem agora uma 
dificuldade ou mesmo inexistência de pessoas para 
contratar, vêm apelar ao governo, para que seja permi-
tida a entrada de mão de obra não qualificada, estran-
geira, para dar resposta às necessidades existentes.

Todo este processo, está errado, em primeiro lugar, de-
víamo-nos questionar para onde é que vão, os milhares 
de alunos, formados nos diversos graus do ensino, que 
todos os anos terminam os seus cursos e porque é que 
o setor, não é atraente para eles?

No país do poucochinho, em que nós orgulhosamente 
vamos vivendo, a desculpa habitual, é a dos vencimen-
tos, mas se houvesse uma preocupação real em ouvir 
as pessoas qualificadas, já se tinha percebido, que o 
problema já é mais grave do que os vencimentos.

A falta de condições de progredir nas carreiras, falta 
mesmo das próprias carreiras e o seu reconhecimento 
público, juntamente com a dimensão reduzida das em-
presas, explica melhor, porque muitos optam após uma 
primeira experiência no estrangeiro, que normalmente 
acontece durante os cursos. Frequentemente sem re-
torno.

Há vários anos, que afirmamos que a hotelaria, é uma 
indústria de pessoas para pessoas, mas infelizmente 
continuamos da parte das empresas a tentar resolver 
o problema com entrada de mão de obra sem nenhum 
tipo de preocupação com a sua qualificação, ouvindo-
-se muitas vezes a expressão que a principal preocu-
pação, já não é, se tem ou não qualificação, o que é 
preciso e ter pessoas para trabalhar.

Também o governo, não dá o melhor exemplo, fazendo 
bluff com as condições do trabalho, ou pior que isso, 
usando-as como moeda de troca. 

Cordiais Saudações Hoteleiras
O Presidente  

Raúl Ribeiro Ferreira
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É já um lugar-comum a afirmação de que, depois da pandemia, tudo será diferente. Trata-se, evi-
dentemente, de uma maneira excessiva de dizer que muita coisa irá mudar quando o maior fla-
gelo sofrido pela Humanidade na era moderna se puder considerar razoavelmente ultrapassado.

Porém, não sobram dúvidas de que muitas mudan-
ças entretanto verificadas continuarão a ser ado-
tadas no futuro e muitas outras se irão revelar e, 
mesmo, impor em resultado das experiências vivi-
das pelas populações nestes tempos conturbados.

Do mesmo modo, deverá admitir-se que tais mu-
danças irão ocorrer a todos os níveis e em toda a 
atividade humana, quer no relacionamento social 
quer no desempenho profissional quer na conce-
ção e prática dos negócios.

Ora, num tal ambiente, à escala global, não é con-
cebível que também o turismo e a hotelaria não 
sintam a necessidade de mudanças significativas 
em muitos dos aspetos que caracterizam as suas 
atividades, quer porque a isso se dispõem livre-
mente quer porque a tanto são obrigados, pelo 
que melhor será estarem preparados para elas.

Não será possível, por agora, saber, com suficien-
te rigor, em que aspetos e em que proporções tais 
mudanças irão ocorrer. Mas não é demasiado cedo 
para os hoteleiros começarem a tirar muitas e im-
portantes lições das graves experiências por que 
passaram e estão ainda a passar.

Porventura em primeiro lugar, a pandemia, com to-
das as suas diversas e sérias consequências, pôs a 
nu, com uma evidência brutal, a enorme sensibi-
lidade – melhor, a imensa fragilidade! – do negó-
cio hoteleiro, coisa que já se sabia, mas não a este 
ponto.

Um hotel enferma de um terrível defeito, do ponto 
de vista da salvaguarda da sua desejável utilidade e 
rentabilidade, qual é a normal exclusividade do fim 
para que é criado; ou seja, no seu figurino tradicio-
nal, um hotel só pode ser… hotel.

Manuel Ai Quintas
Director da Revista

a pandemia, 
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do negócio 

hoteleiro

E AGORA?
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Conhece-se agora, melhor que nunca, o risco desta 
normal premissa de exclusividade única dos edifí-
cios hoteleiros, ou, melhor dito, o risco de confiar 
em que um hotel poderá em todas as circunstân-
cias gerar, de forma suficiente, aquilo com que se 
compram os melões

O resultado, de norte a sul do país, é conhecido: 
hotéis encerrados, pessoal em «lay-off» ou despe-
dido, ajuda tardia e insuficiente do Governo, recur-
so problemático, de sucesso incerto, aos bancos, e 
outras desgraças conexas.

Isto, porque um hotel de portas fechadas não gera 
receitas, mas continua a obrigar a despesas diretas 
e indiretas, que não há forma de pagar. 

Ora uma tal calamidade, se não pode ser evitada na 
sua raiz e até nos seus principais efeitos, pode ser 
atenuada, se as empresas hoteleiras deixarem de 
«pôr todos os ovos no mesmo cesto», como é da tra-
dição.

Por outras palavras, o edifício de um hotel deverá 
poder gerar receitas que não resultem apenas do 
exercício hoteleiro, seja ou não necessário remover 
as implicações legais que porventura o impeçam.

São várias as atividades económicas que, sem 
surpresa, poderão conviver num mesmo edifício, 
garantindo que nunca uma crise de mercado, por 
maior que seja, levará a uma completa privação de 
receitas, com o cortejo de desgraças que daí de-
corre inexoravelmente.

Mas a pandemia veio igualmente confirmar a enor-
me importância do mercado nacional para a ocu-
pação dos hotéis. O que teria sido da hotelaria por-
tuguesa sem os clientes nacionais?

Os nossos hoteleiros, de uma maneira geral, pare-
cem contar apenas com os turistas estrangeiros, 
tendendo a considerar os nacionais como irrele-
vantes, do ponto de vista do seu negócio, e fazem 
mal, como se vê.

Mas a pandemia 
veio igualmente 

confirmar 
a enorme 

importância 
do mercado 

nacional para a 
ocupação dos 

hotéis
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Sucede que os portugueses não podem deixar de 
ser objeto de ponderação especial, pelo menos no 
que concerne ao nível de preços com que são em 
muitos casos «mimoseados».

Os portugueses não gozam do mesmo poder de 
compra de ingleses, franceses e, mesmo, espanhóis 
– para só citar alguns – , pelo que seria razoável 
adotar em relação a eles uma tarifa especial. 

A oferta de preços diferentes a determinados seg-
mentos da procura é uma prática corrente, pelo 
que conceder aos portugueses uma tarifa mais fa-
vorável não seria menos ajustado.

Seja como for, os clientes nacionais deverão ser ob-
jeto de atenções particulares por parte dos hotelei-
ros, porque é com eles que a nossa hotelaria mais 
pode contar. 

Outras importantes questões poderão e deverão 
ser equacionadas pelos hoteleiros, para melhor 
poderem lidar com as situações de penúria do ne-
gócio, que, sem dúvida, se irão repetir, porventura 
sem a gravidade de agora.

Muitas destas questões têm que ver com a estru-
tura física, outras com a organização, outras com a 
gestão, outras ainda com a filosofia e conceito do 
negócio, e todas com a forma e sensibilidade com 
que deverão ser interpretados e respondidos os 
sinais de desejo ou necessidade de mudança dos 
potenciais consumidores dos produtos e serviços 
hoteleiros.

Em qualquer caso, os hoteleiros deverão optar por 
uma postura pro ativa, isto é, deverão tomar a ini-
ciativa das mudanças necessárias, antecipando-se 
a quaisquer imposições geradas pela procura ou 
pela conjuntura e realizadas contra a sua vontade.

Além disso, os hoteleiros, ao contrário do que a 
maioria mostra à saciedade, deverão atender aos 
direitos e necessidades pessoais e familiares dos 
seus trabalhadores nas medidas ou opções a em-
preender, os quais foram e continuam a ser igual-
mente vítimas sofridas de uma situação moralmen-
te injusta e social e humanamente insuportável.

O encerramento de hotéis devido à pandemia – 
como aliás o já habitual encerramento sazonal de 
muitos – só veio agravar um problema que tende 
a tomar proporções catastróficas a curto prazo: a 
enorme dificuldade dos hotéis em recrutar traba-
lhadores, com ou sem experiência.

Compreende-se a relutância ou recusa dos candi-
datos ao mercado de trabalho em optar pela ho-
telaria, que ora os emprega ora os descarta, dei-
xando-os na cruel situação de uma precariedade 
crónica, sem direitos e sem futuro.

Poderá mesmo dizer-se que a hotelaria portugue-
sa e, porventura, em grande parte do mundo, está 
numa séria encruzilhada quanto à possibilidade de 
conseguir os recursos humanos que cada vez mais 
mostram não estar interessados em prestar-lhe o 
seu concurso, a não serem criados novos e melho-
res empregos pelo setor.

Empregar, para logo a seguir descartar, para de-
pois voltar a empregar, e assim sucessivamente, 
como acontece com os hotéis que optam pelo 
encerramento sazonal, sem estabelecer com, pelo 
menos, a maioria dos seus trabalhadores um víncu-
lo contratual razoavelmente permanente, tem um 
custo de credibilidade e reputação no mercado de 
trabalho de efeito desastroso, no curto prazo, rela-
tivamente a toda a hotelaria.

Se a isto juntarmos a imagem, verdadeira, de que o 
trabalho nos hotéis exige muito e é mal remunera-
do, o retrato não poderia ser mais desmoralizador. 

São evidentes e quase trágicos os resultados da 
pandemia no tecido da hotelaria. Mais trágicos 
serão ainda se desta séria experiência não forem 
aproveitados todos os ensinamentos que dela é 
possível retirar.

Mas não deverá iludir-se a verdadeira realidade: 
grande parte dos problemas já existiam antes da 
pandemia, que só veio exacerbá-los a um nível in-
tolerável. 

Quem avisa… n

o edifício de um 
hotel deverá 
poder gerar 
receitas que 
não resultem 
apenas do 
exercício 
hoteleiro
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N
os últimos 15 meses, o setor hoteleiro sofreu uma das perdas mais significativas alguma vez 
vista na quantidade de reservas. No entanto, apesar dos volumes em 2020 estarem 69% mais 
baixos do que no ano anterior, temos estado a monitorizar os tipos de reservas, os canais e os 
preços, para perceber as tendências que poderão ajudar os hotéis a planear a sua recuperação.

Em 2019 publicámos a nossa primeira análise das 
tendências de distribuição, intitulada Análise apro-
fundada das tendências de Distribuição de Hotéis 
na Europa 2014-2018, onde revelámos o esmaga-
dor volume de taxas de cancelamento das OTAs e 
de que forma tal afetou os hotéis. O relatório abor-
dou ainda a forma como o setor, no seu apogeu 
durante o estudo, se transformou.

A nossa segunda análise em 2020 foi ampliada, 
de forma a incluir as tendências não só na região 
EMEA como também na Ásia-Pacífico. O relatório, 
designado O aumento das reservas diretas face às 
OTAs revelou as alterações nos padrões devido à 
pandemia, e como as reservas diretas estavam a 
conseguir uma parte muito maior de um mercado 
muito mais pequeno.

Este estudo é o follow-up à nossa análise parcial de 
2020. Neste relatório, examinámos o ano de 2020 
na íntegra (para melhor compreender o impacto da 
pandemia) e analisámos os primeiros cinco meses 
de 2021. As informações incluídas neste estudo fo-
ram reunidas de 3.442 hotéis na Europa e 438 ho-
téis na região Ásia-Pacífico.

Principais conclusões
O Website oficial ultrapassou a Booking.com e as 
OTA na Ásia* (41% de quota de mercado), e é o se-
gundo canal com maior produção na Europa (32%)

Em 5 anos, a quota de mercado das OTAs diminuiu 
11 pontos percentuais na Europa e 14 na Ásia*

A perda de quota de mercado da Expedia man-
tém-se, tendo sofrido uma quebra de 12 pontos 
percentuais na Europa e 10 na Ásia-Pacífico*

O valor médio de uma reserva na europa aumentou 
12% em 2021, demonstrando uma confiança reno-
vada e o aumento da procura por viagens

Em 2020, os cancelamentos duplicaram, tendo 
atingido 71% na Expedia e, no caso do Booking, 
quase 60%. Espera-se que se regresse aos níveis 
de 2019, à medida que a procura retome e as regras 
para viajar estabilizem.

Tendências mundiais das reservas: a recuperação é 
ainda muito frágil
A nível mundial, o volume de reservas em 2021** 
ainda está 40% abaixo relativamente aos valores de 
2019, tendo, no entanto, sido 159% superior compa-
rativamente aos meses de março a maio de 2020. 
Não obstante, o mercado EMEA demonstra sinais 
promissores de melhoria, enquanto a Ásia-Pacífico, 
após uma recuperação inicial, assistiu a um declínio 
constante, que se deveu principalmente aos novos 
confinamentos impostos.

A recuperação é uma realidade e pode constatar-
-se que, uma vez levantadas as restrições, há evi-
dências de procura acumulada nos mercados. No 
entanto, a recuperação é frágil com níveis elevados 
de incerteza que afetam a previsão para lá de um, 
ou no máximo dois meses de antecipação. Isto está 
a afetar as taxas de cancelamento, como discuti-
mos mais adiante.

As reservas diretas estão em crescimento constante
No relatório de 2020 relativo à distribuição hotelei-
ra, observámos que o website oficial do hotel foi um 
dos canais com crescimento mais rápido. No entan-
to, convém notar que os volumes brutos de reservas 

EVOLUÇÃO 2018-2021 A 
DISTRIBUIÇÃO DE HOTÉIS E A 
PANDEMIA: O TABULEIRO 
DE XADREZ DAS VIAGENS

A nível mun-
dial, o volume 

de reservas em 
2021** ainda 

está 40% abaixo 
relativamente 

aos valores de 
2019, 

Estudo D-Edge
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foram muito inferiores. Abordamos alguns dos mo-
tivos para o aumento das reservas provenientes do 
website oficial do hotel na secção IV seguinte.

Em 2021, assistimos a um aumento contínuo das 
receitas geradas pelo canal direto. Na Europa, qua-
se um terço do total de reservas foram produzidas 
pelo website oficial e, na Ásia-Pacífico*, as reservas 
diretas lideraram, tanto em 2020 (37%) como em 
2021** (41%). Este aumento súbito deveu-se princi-
palmente à Expedia, que demonstrou números ne-
gativos equivalentes em ambas as regiões: 7% de 
quota de mercado em 2021** para a Europa face a 
10% em 2020 e 6% em 2021**, face a 8% em 2020 
na Ásia-Pacífico*.

Avançando a análise até junho de 2021, observa-se 
inclusivamente que para este mês mais recente, na 
Europa, o website oficial posicionou-se em primei-
ro lugar e, até ao presente, foi o único canal cujos 
níveis de reservas estão equiparados aos níveis 
pré-pandemia.

O website oficial ultrapassou a Booking.com na Ásia-
-Pacífico*

Na Ásia*, o canal direto tornou-se a principal fonte 
de receitas já em 2019, e consolidou a sua quota de 
mercado em 2020, atingindo o seu melhor resul-
tado de sempre de 41% em 2021**. Julgamos que 
o maior número de viajantes locais desde o início 
da pandemia poderá estar na origem deste pico de 
reservas diretas nos últimos 15 meses, dado que os 
turistas de proximidade efetuaram a maior parte 
das viagens em 2020-2021 e é menos provável que 
efetuem a reserva através de uma OTA, preferindo 
os canais diretos.

 

As OTAs estão a perder quota de mercado
No nosso estudo da distribuição de hotéis, já tínha-
mos assinalado a perda de quota de mercado das 
OTAs na Europa e na Ásia-Pacífico. Embora per-

maneçam, em ambos 
os mercados, a fonte 
dominante das receitas 
online, esta tendência 
negativa persistiu em 
2021. Especialmente 
na Ásia*, a quota de 
mercado das OTAs di-
minuiu quatro pontos 
percentuais, passando 
de 60% em 2020 para 
56% em 2021**. Ob-
servando os últimos 
cinco anos, a quota de 
mercado das OTAs na 
Ásia* caiu 14 pontos 
percentuais (de 60% 
para 56%). Continuan-
do as tendências que 

observámos em 2020, o padrão é ainda mais no-
tório nos primeiros meses de 2021**. No ano passa-
do, especulámos que esta queda poderia ter sido 
causada por uma redução na publicidade efetuada 
pelas OTAs, resultando em posições mais altas nos 
motores de busca para o website oficial. A maior 
parte das agências de viagens online retomou al-
gumas ações de SEA em 2021, embora não aos 
mesmos níveis de 2019, devendo por isso atribuir-
-se as causas a outra origem. Na D-EDGE, julgamos 
que isto possa dever-se a um conjunto de fatores:
• Informações mais relevantes nos sites dos pró-

prios hotéis em comparação com as OTAs, em 
especial no que diz respeito às medidas anti-CO-
VID,

• Políticas mais flexíveis no website oficial.

Na Ásia*, o ca-
nal direto tor-
nou-se a prin-
cipal fonte de 
receitas já em 
2019, e consoli-
dou a sua quota 
de mercado em 
2020
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• Disparidade das tarifas que favorecem os canais 
diretos, em especial nos motores de metasearch,

• Mais viajantes nacionais/locais, que não preci-
sam de recorrer a transportes aéreos,

• Um menor volume de reservas, sendo que as 
existentes são na sua maioria de viajantes fre-
quentes, que estão mais informados acerca das 
vantagens das reservas diretas.

No entanto, esta dinâmica negativa não se aplica 
a todas as OTAs, e alguns interveni entes destaca-
ram-se dos restantes:
1. A Booking.com, o líder incontestável, mantém a 

sua forte resiliência, especialmente na Europa, 
perfazendo 47% das receitas geradas com reser-
vas de hotéis na região.

2. O Airbnb, embora possua uma quota de merca-
do bastante mais pequena (na distribuição de 
hóteis), cresceu consistentemente nos últimos 
cinco anos. E, com um aumento de 20 vezes a 
sua quota de mercado, é um interveniente a ter 
debaixo de olho. Se tiver interesse neste canal, 
recomendamos-lhe que assista ao webinar que 
realizámos com a Airbnb “Começar na Airbnb”.

3. Algumas OTAs locais beneficiaram de um forte 
crescimento que se deveu provavelmente ao au-
mento da procura interna e demonstraram ser uma 
boa fonte de reservas adicionais para os hotéis. Por 
exemplo, na Hungria, o Szalla.hu passou de 7% a 
12% de vendas de hotéis online entre 2019 e 2021**. 
Na República Checa, a quota de mercado do Ho-
tel.cz aumentou em mais de 300%. Na Holanda, o 
Hotelspecials.nl multiplicou a respetiva quota de 
mercado em 26 vezes. E, na Indonésia, a quota de 
mercado do Traveloka cresceu de 53% para 58%, e 
o Ticket.com cresceu de 7,65% para 14%.

Mais do que nunca, ter um mix inteligente de canais 
de distribuição, revela-se da maior importância.

 

 O valor das reservas está de volta na Europa

O valor médio das reservas diminuiu drasticamen-
te em 2020, tanto na Europa como na Ásia*. No 
entanto, na Europa, na primeira parte de 2021** 
houve uma retoma (à exceção das reservas pro-
venientes da Expedia) para os níveis de 2018, para 
as propriedades europeias. Vale a pena mencio-
nar que o valor médio de reservas na Europa ul-
trapassou os níveis tanto de 2018 como de 2019, 
contribuindo para o valor mais alto das reservas. A 
Ásia-Pacífico apresenta números diferentes, com 
uma queda no valor das reservas que se mantém 
constante, à exceção do website oficial, embora 
continue longe dos números pré-pandemia. Nesta 
região, o valor das reservas do grupo Booking é 
cerca de metade do que era em 2018. Mais uma 
vez, tal pode dever-se ao facto de a maior parte 
das viagens terem sido locais em 2020-2021 e 
consequentemente, a uma menor duração das es-
tadias, que é abordada na secção seguinte.

o valor médio 
das reservas 

diminuiu 
drasticamente 

em 2020, tanto 
na europa 

como na Ásia
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 A duração das estadias está baixa na Ásia-Pacífico*

A duração média das estadias diminuiu dramatica-
mente na Ásia, tendo regressando aos níveis pré-
-pandemia na Europa. Isto deve-se provavelmente 
ao facto de as viagens na Ásia-Pacífico em 2020 
e 2021 terem sido internas, numa região que pos-
sui uma duração das estadias mais alta, e que está 
mais acostumada a viajar durante mais tempo do 
que na Europa. Devido às restrições de viagem em 
constante mudança dentro da região, o risco de 
cancelamento permanece, lamentavelmente, muito 
elevado.

 O lead-time melhorou em relação aos níveis pré-
-pandemia na Europa

Mesmo no que diz respeito ao lead-time, a Europa 
e a Ásia exibem números muito díspares. Enquan-

to a janela de reservas na Europa atingiu e, 
nalguns casos, inclusivamente ultrapassou, 
os números pré-pandemia, o caso muda de 
figura para a Ásia-Pacífico*, onde o lead-

-time permaneceu idêntico ao ano anterior, prova-
velmente devido ao facto das restrições em viajar 
permanecem muito limitativas nesta região. Com a 
reabertura da maior parte dos países na Europa, na 
primavera de 2021, os viajantes estão mais confian-
tes, e têm uma grande necessidade de preparar as 
férias com antecedência. Daí advém este aumento 
muito acentuado do lead-time na Europa.

No entanto, como veremos na secção seguinte, 
estes tempos de antecedência podem ser obser-
vados pela lente dos Cancelamentos que, como é 
compreensível, estão num máximo histórico com 

as restrições de via-
gens e com os confi-
namentos em cons-
tante mudança.

 O ano dos cancela-
mentos

Durante a pandemia, 
assistimos ao declínio 
das tarifas não reem-
bolsáveis nos hotéis. 
A grande maioria das 
reservas efetuadas 
em 2020 e 2021** são, 
de facto, flexíveis. Isto 
não é de surpreender, 
dada a instabilidade 
criada pela pandemia, 

novas variantes do vírus, restrições sempre em mu-
dança nas viagens, etc.

Com 100% das reservas reembolsáveis, não é de 
surpreender que a taxa de cancelamentos também 
tenha aumentado. Em 2021**, particularmente, qua-
se seis em cada dez reservas foram canceladas no 
grupo Booking. A situação é ainda mais alarmante 
para a Expedia, para o qual as taxas de cancela-

mento ultra-
passaram 71%. 
O canal direto, 
mais uma vez, 
a p r e s e n t o u 
resultados su-
periores, com 
“apenas” 1/3 
das reservas a 
serem cance-
ladas antes da 
chegada.

Em compa-
ração com a 
nossa primeira 

durante a 
pandemia, 
assistimos ao 
declínio das 
tarifas não 
reembolsáveis 
nos hotéis.
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Análise de Distribuição dos Hotéis, estas taxas de 
cancelamento mais do que duplicaram para quase 
todos os canais, à exceção do website oficial, que 
permaneceu o canal com a taxa de cancelamentos 
mais baixa.

Enquanto nos anos anteriores à pandemia houve 
uma melhoria gradual nas taxas de cancelamentos, 
acreditamos que os cancelamentos elevados serão 
generalizados nos próximos tempos. Recomenda-
mos que os hotéis se adaptem e aprendam a gerir 
os cancelamentos, nomeadamente, informando, 
tanto quanto possível, antecipadamente os hóspe-
des de quaisquer alterações e fornecendo informa-
ções relativas à sua estadia, reconfirmando a sua 
reserva ou encorajando-os a cancelar cedo para as 
datas onde a procura é crescente. Usar uma ferra-
menta CRM associada onde estes tipos de comuni-
cações possam ser automatizados e intuitivos aju-
dará os hotéis a evitar os cancelamentos de última, 
para dias em que os hotéis estariam, se assim não 
fosse, lotados.

 Conclusões

Embora estejamos a observar alguma estabilidade 
nas reservas na região EMEA, aconselhamos os ho-
téis a manterem a sua abordagem adaptável e cen-
trada nos hóspedes durante os restantes meses de 
2021. A procura nas viagens existe e as restrições 
estão a ser aliviadas, o que tem tido impacto na 
procura. No entanto, uma vez que as restrições mu-
dam com frequência, os hotéis devem garantir que 
mantêm os hóspedes informados e que os auxiliam 
quando ocorrem alterações, para que regressem 
assim que possam.

O crescimento do website oficial e a fiabilidade 
aumentada (taxas de cancelamento mais baixas) 
nessas reservas renovou a importância do canal. 
Os hotéis deverão tirar partido deste momento 
para rever o próprio site e garantir que está em 
conformidade com as normas mais atuais. As al-
terações nas normas de rastreamento na Internet 
fazem com que seja agora ainda mais importante 
atualizar o próprio site, sites de hotéis totalmente 
integrados estão a tornar-se um requisito obrigató-
rio para medir a eficácia do marketing e melhorar a 
experiência do hóspede.

Procure mais canais de distribuição de nicho onde 
possa captar o mercado nacional ou as OTAs, em 
países onde julgue que haja um mercado potencial. 
Em parceria com o seu fornecedor de Channel Ma-
nager, amplie a lista de canais de distribuição com 
que trabalha e maximize as suas possibilidades de 
ser visto.

Enquanto setor, podemos prever com segurança, 
que haverão inúmeras mudanças nos próximos 12 
meses. Recomendamos aos hotéis que trabalhem 
lado a lado com os seus fornecedores de soluções 
e que se mantenham a par das boas práticas, dado 
que estas provavelmente sofrerão alterações, de 
trimestre para trimestre e até mesmo de mês para 
mês.

* À exceção da China continental

** Janeiro a março de 2021

recomenda-
mos aos hotéis 
que trabalhem 

lado a lado com 
os seus for-

necedores de 
soluções e que 
se mantenham 
a par das boas 
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o pós-pandemia veio com novos desafios no mundo da Gestão, mas sobretudo no da Gestão dos 
Recursos Humanos. Se nos últimos 18 meses fomos assombrados com desafios para os quais 
ninguém estava preparado, agora, no pós-pandemia abre-se um novo capítulo! A vivacidade 
com que se fez frente às adversidades, aproximou-nos a novos modelos e estratégias que, ago-

ra, estão para ficar. Mas se, entretanto, precisávamos de Clientes, agora, precisamos de Colaboradores. 

Atentos a uma retoma tão desejada, mais do que 
nunca o setor tem de partir para modelos que refor-
cem a sua dignificação e que permitam a sustenta-
bilidade séria na relação de quem nos procura. Be-
liscar ou impactar serviços não é a imagem que se 
deve impor, não é a gestão que deveremos abraçar. 

É importante explorar práticas de atratividade e im-
por modelos de retenção. O mercado de Recursos 
Humanos está invertido, praticamente desapareceu 
com o vazio que vivemos durante a pandemia. No 
“drama” atual de falta de recursos há que investir 
em modelos de gestão que propiciem oportunida-
des de interesse junto de quem tanto precisamos. 
A realidade obriga a fomentar estratégias alinhadas 
com trabalhadores híbridos e remotos; compreen-
der uma nova geração de trabalhadores - força de 
trabalho multigeracional onde os “veteranos” e “jo-
vens” trabalham lado a lado, com diferentes ideias, 
diferentes prioridades e diferentes ideais de carrei-
ras profissionais; utilizar plataformas de inteligência 
artificial (AI) para ajudar a recrutar e a contratar as 
pessoas certas; priorizar o bem-estar dos colabora-
dores, dinamizando programas de bem-estar e cen-
trados na saúde física e mental; criar programas de 
mobilidade interna que incentivem os colaborado-
res a permanecer no setor / empresa a longo prazo; 
identificar talento promovendo o desenvolvimen-
to; privilegiar o elemento humano, combatendo os 
enormes desafios, fomentando o engagement, o sa-
lário emocional e oferecendo serviços de qualidade 
aos nossos clientes; acelerar a flexibilidade, a mobi-
lidade e adaptabilidade, com novas abordagens da 
Liderança, Gestão, Comunicação e Proximidade. 

A verdade é que nos tempos pré-pandemia, quando 
Portugal se tornou um destino turístico por excelên-
cia e de referência, muitos dos profissionais optaram 
por Hotelaria, Alojamento e Restauração, não por 

vocação, mas devido ao elevado número de ofer-
tas de emprego. Fomos um setor de atividade com 
franca taxa de empregabilidade. Nos tempos pós-
-pandemia, o mercado de Recursos Humanos para 
o setor Turístico “desapareceu”, mudou-se, migrou, 
preferiram outros setores de atividade, com carac-
terísticas de “confiança”, de “estabilidade” que não 
podíamos oferecer.

Passamos de um cenário de escassez/insuficiência 
de recurso humanos disponíveis, para uma realida-
de em que as empresas turísticas são confrontadas 
com um novo obstáculo: a dificuldade em recrutar. 
O recrutamento de talentos tem-se revelado proble-
mático, sobretudo na manifesta falta de candidatos 
para as áreas de Sala e Bar, Cozinha e Serviços de 
Andares e Limpeza. Se antes da pandemia o foco 
passava pela contratação de talentos qualificados 
e com experiência e/ou formação no sector, ago-
ra, a necessidade, obriga a contratar talentos que 
estejam motivados para trabalhar e para aprender, 
mesmo que sem qualquer experiência no sector tu-
rístico. 

São muitos os fatores que estão na base da nova 
realidade, entre outros: situações em que as pessoas 
preferem não renunciar ao fundo de desemprego; 
alteração do local de residência; aumento da procu-
ra por parte dos diferentes atores do mercado turís-
ticos; a lei da oferta e da procura; elevado número 
de ofertas de emprego num curto espaço de tempo; 
precaridade  visão diferente sobre equilíbrio entre 
vida pessoal e a vida profissional; a importância da 
saúde mental; condições de trabalho oferecidas; os 
avanços e recuos a nível do processo de desconfina-
mento, bem como a alteração da legislação, aumen-
tam as inseguranças dos profissionais face ao sector 
turístico; a transformação digital; procedimentos de 
prevenção & segurança etc… etc… etc…. 

o setor tem 
de partir para 
modelos que 

reforcem a sua 
dignificação e 

que permitam a 
sustentabilidade 
séria na relação 

de quem nos 
procura

PÓS-PANDEMIA, OS NOVOS 
DESAFIOS… E AGORA?!... 

Vítor Silva 
Director of 
Human Resources 
Intercontinental Lisbon
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E agora?!... 

Agora, há que construir Resiliência com propósito, 
há que adaptar processos e ser assertivo nas boas 
práticas de gestão de pessoas a adotar para a re-
gulação do mercado de trabalho, tão necessária. A 
escassez de recursos humanos com vontade de re-
gressar ao setor, coloca, agora, a retoma em risco. 
Assistimos a um fenómeno (in)esperado: a migra-
ção dos “nossos” trabalhadores para outras áreas 
mais estáveis quer nos muitos meses em que as 
atividades turísticas estiveram “congeladas”, quer 
agora. Uma nova pressão com efeitos devastadores.  

Agora há que investir em formação, qualificação 
e boas condições de trabalho. Há que aproximar 
compromissos com as principais expectativas dos 
trabalhadores: remuneração, flexibilidade, desen-
volvimento e progressão, desafios e projetos profis-
sionais e, sobretudo, identificação com o propósito 
organizacional.  

Agora há que não comprometer a qualidade do 
nosso produto turístico, por via de ações imediatas 
que refresquem e mudem a imagem do nosso setor, 

porque as Pessoas, são o ativo mais importante que 
ainda temos! 

Agora há que há que garantir confiança que convide 
trabalhadores a um eventual regresso ao mercado 
e aos postos disponíveis; garantir condições para 
captar recursos humanos com formação em outras 
áreas de conhecimento, que poderão acrescentar 
valor na relação com o cliente ou nas operações 

Agora há que dedicar foco estratégico em compe-
tências prementes: competências cognitivas; com-
petências interpessoais; competências de autolide-
rança e competências digitais. 

Agora há que nivelar praticas de compensação com 
outros setores, entre o setor e que realmente sejam 
ajustadas ao leque de competências que precisa-
mos. 

Agora há que ligar os sinais de alerta, repensar for-
mas de trabalhar e estar com pessoas para pes-
soas. n

Agora há que 
há que garantir 
confiança 
que convide 
trabalhadores 
a um eventual 
regresso ao 
mercado e 
aos postos 
disponíveis
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U
ma vez mais, Aviação, Hotelaria, Cultura, Res-
tauração, voltam a reerguer-se, tentando que 
o impacto brutal do último ano e meio, não 
comprometa de uma forma definitiva a nos-

sa economia.

Cedo percebemos que tudo mudaria a maneira como 
vivemos e, mais ainda, o modo como trabalhamos. 
Muitos negócios precisaram de se reinventar para so-
breviver, moldando-se a novas estratégias para não 
perder o seu público.

Numa altura em que o nosso sentimento de retoma 
está em alta e que assistimos (finalmente) aos espaços 
a reabrir, o que acontece? Faltam as Pessoas! E toda a 
gente fala nisto, mas nada acontece de diferente.

Por isso, é hora de parar, refletir e agir. Para fazermos 
parte da solução e não do problema. Ter a coragem de 
mudar pressupostos e paradigmas. E isto só é possível, 
se tivermos a capacidade de nos autorrenovar.

Num processo de autorrenovação, é preciso incluir a 
renovação equilibrada em todas as quatro dimensões 
que constituem a nossa natureza: física, mental, social/
emocional e espiritual. Apesar da renovação em cada 

uma das dimensões ser importante, ela só se tornará 
eficaz por completo, quando lidarmos com todas as 
dimensões de um modo sábio e equilibrado. Negligen-
ciar qualquer uma das áreas, irá provocar um impacto 
negativo nas outras.

E isto é verdade tanto para a vida das pessoas, como 
para a vida das organizações.

Na organização, a dimensão física é expressa em ter-
mos económicos. A mental lida com o reconhecimen-
to, o desenvolvimento e o uso do talento. A dimensão 
social/emocional tem a ver com as relações humanas, 
o modo como as pessoas são tratadas. E a dimensão 
espiritual lida com a descoberta do propósito, atra-
vés do objetivo ou contribuição da organização, bem 
como da sua integridade. 

Quando uma organização negligencia uma ou mais 
destas áreas, há um impacto negativo em toda a em-
presa. As energias criativas que poderiam resultar 
numa sinergia poderosa, são usadas para lutar contra 
a organização, e tornam-se forças restritivas do cres-
cimento e da produtividade. Não podemos viver sem 
comer, mas não vivemos só para comer.

Se aplicarmos este critério ao nosso sector da hotelaria 
e restauração, iremos com certeza detetar um enorme 
caminho a percorrer. Mas é urgente transformar e reno-
var. Sem pessoas não há serviço. 

A renovação é o princípio - e o processo - que nos dá 
a força necessária para nos movermos numa espiral 
ascendente de crescimento, mudança e de melhoria 
contínua.

O movimento ao longo da espiral ascendente exige 
aprendizagem, dedicação e ação em planos cada vez 
mais elevados. 

Neste momento critico, é por isso, de extrema impor-
tância e urgência, repensar estruturas e condições para 
que de uma forma concertada se possa atrair as pes-
soas de volta ao sector, motivá-las e retê-las de uma 
forma vibrante, apaixonada e motivadora. n

PORQUE É TÃO 
IMPORTANTE (E URGENTE) 
FOCAR NAS PESSOAS

é urgente 
transformar e 
renovar. Sem 

pessoas não há 
serviço

Alexandra Outeiro 
Managing Partner 
AORH+
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If your actions inspire others to dream more, 
learn more, do more, and become more, you 
are a leader.” “Se as suas ações inspiram outras 
pessoas a sonhar mais, aprender mais, fazer 

mais e se tornar mais, você é um líder.”

A frase que partilho é de John Quincy Adams mas 
a que despertou este texto foi: “Leadership is not 
about titles, positions or flowcharts. It is about one 
life influencing another.” By John Maxwell. Mais ou 
menos como, “A liderança não são títulos, posições 
ou organogramas. É simplesmente uma vida a in-
fluenciar uma outra.” 

Se em contexto normal tudo isto faz sentido, em 
tempos de pós-Covid, fará muito mais. 

Faz agora dois anos desde que o mundo mudou 
e deu uma volta de 180º, das que ninguém acha-
va possível. E tudo mudou, incluindo a operação 
dos hotéis e também a gestão de equipas. Com a 
escassez de recursos humanos, que se sentiu um 
pouco por toda a Europa, o papel do Diretor de 
hotel teve também um pequeno twist. 

Se já sentia que ser Diretor de Hotel ia muito além 
de apenas apresentar objetivos e mostrar o cami-
nho, hoje sabe-se que também temos um grande 
papel a representar na motivação das nossas equi-
pas e especialmente na formação de novos líderes. 
Até porque do livro “O líder sem título” de Robin 
Sharma, em que retrata pessoas que, não tendo o 
título oficial de diretor ou chefe, exercem o papel 
de mentor informalmente, todos podemos ser líde-
res e somo-lo quando influenciamos alguém positi-
vamente. Mudando vidas, aqui e ali, e alimentando 

sonhos. Aconselhando com exemplos ou ações. A 
sonhar objetivos, a melhorar quem é, a conseguir 
mais e a sentir o sabor da vitória. Também a aceitar 
quando a vitória não vem e a aprender com isso. 

Mas voltando à liderança em tempos de Covid, 
percebe-se que o novo Diretor terá de ser alguém 
que gere hotel no seu todo, mas que também se 
importa e prioriza a evolução da sua equipa, e que 
está ao serviço da mesma. Uma das novas teorias 
da liderança, a “Teoria da Liderança Servil (ou Ser-
vidora)” explica que o líder terá de ser alguém que 
não se limita a liderar, mas também a Servir. 

Um “líder-servil” é alguém capaz de transcender 
seus próprios interesses para atender às necessi-
dades dos membros da sua equipa e ajudá-los a 
crescer profissional e pessoalmente. É alguém que 
está disposto a seguir e servir a sua equipa. 

Alguns comportamentos diferenciadores serão o 
fato de nunca apresentar todas as respostas, mas 
de fazer perguntas, fomentando o debate entre a 
equipa; muitas vezes oferece oportunidades para 
que outros os liderem, tomando uma posição mais 
igualitária; trabalha para o benefício de todos e 
procura o entendimento mútuo ao invés de buscar 
consenso.

Dizia Sam Walton: “Grandes líderes mudam de es-
tilo para levantar a autoestima de suas equipas. Se 
as pessoas acreditam nelas mesmas, é impressio-
nante o que elas conseguem realizar.” E em tempos 
tão desafiantes é mesmo isto que todos necessita-
mos. Equipas motivadas e unidas em todos de um 
objetivo comum.n

LIDERANÇA  
EM TEMPOS DE COVID 

o novo diretor 
terá de ser 

alguém que 
gere hotel no 

seu todo, mas 
que também 

se importa 
e prioriza a 

evolução da sua 
equipa, e que 

está ao serviço 
da mesma

Patrícia Correia 
Diretora de Hotel

“

20 | DIRHOTEL  |  teMA CeNtrAl  |  VIVER A HOTELARIA COM A PANDEMIA



DIRHOTEL
ESPECIAL

CADERNO

22 MARKETING
O Marketing e a sua presença em feiras 
profissionais

24 DIREITO LABORAL
Atração e retenção dos recursos humanos 
no sector do turismo 

28 MARKETING E TECNOLOGIA
Hotelaria: Recarregara recuperação através 
do marketing

30 TÉCNICAS DE VENDA
As grandes vantagens do upselling (re-
ceitas, satisfação, fidelização)

20 | DIRHOTEL  |  teMA CeNtrAl  |  VIVER A HOTELARIA COM A PANDEMIA



C
om o regresso a alguma normalidade, e 
pese embora algumas opiniões que defen-
dem a quase extinção das feiras profissio-
nais, seja devido aos novos canais de comu-

nicação, seja também pela facilidade de mobilidade 
dos quadros das empresas, as feiras profissionais 
começam agora a surgir, ainda que de uma forma 
ténue, mas continuando a ser um momento impor-
tante para quem vende e para quem compra, sendo 
ainda o meio pelo qual o custo será o mais baixo por 
contato.

E como é que o Marketing lhe pode ajudar no momen-
to da sua participação numa feira? 

Se as feiras poderão ser vistas de uma forma menos 
positiva, hoje os grandes palcos de negócios são mais 
do que a mera presença com um stand. Hoje a exigên-
cia é superior e a presença de espetáculos, brilho e gla-
mour dominam, onde as empresas investem recursos 
significativos do seu orçamento para surpreender os 
visitantes, clientes e potenciais clientes.

Os principais certames internacionais B2B por todo o 
mundo são e serão marcados no futuro por dinâmicas 
por vezes afastadas do core de determinada empre-
sa expositora, mas que ao mesmo tempo apresentam, 
como já mencionado, espetáculos, experiências, de-
poimentos de influencers, etc.

Mas para ser um sucesso, a sua empresa tem ainda 
um longo caminho a percorrer, para que no dia e 
hora da abertura da exposição tudo esteja prepa-
rado.

Na minha opinião existem 4 momentos ou passos im-
portantes na hora de abordar a presença numa feira 
profissional, mais ou menos conhecidos e muito empi-
ricamente utilizados por todos os empresários.

Em primeiro lugar, e como em tudo, tudo no Marketing, 
devemos realizar um Planeamento.

A presença numa feira profissional merece e requer 
tempo no seu planeamento. Desde logo refletir quais 
os ganhos potenciais que poderá usufruir com a sua 
presença assim como uma abordagem bastante siste-
mática de quais os seus verdadeiros objetivos, se no-
toriedade, se vendas, se consolidação em determinado 
mercado, se de angariação de leads, etc. Para tal é de-
terminante a realização do que chamo trabalho de casa. 

Analise as informações de outras suas participações. 
Se nunca participou tente falar com alguns participan-
tes e peça-lhes para  partilharem as suas experiências, 
alertando-o desde já para alguma margem de erro so-
bre estas opiniões, discuta com a organização da feira e 
aprimore as suas informações relativamente ao tráfego.

Conheça bem o target a atingir, sendo que este conhe-
cimento é fundamental para o desenvolvimento do seu 
plano de Marketing para feiras profissionais.

Depois deste levantamento construa o seu orçamento, 
elemento crucial e orientativo onde deverá ter rubricas 
como o aluguer do espaço, o stand, as viagens, hotel e 
alimentação, as possíveis ofertas ou brindes a oferecer, 
a contratação de hospedeiras e de influencers, assim 
como de profissionais do entretenimento, etc.

Paulo Pinto
Marketing Manager 
Porcelanas Costa Verde

Se as feiras 
poderão ser 

vistas de uma 
forma menos 

positiva, hoje os 
grandes palcos 
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presença com 
um stand

O MARKETING E A SUA 
PRESENÇA EM FEIRAS 
PROFISSIONAIS
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Depois de definir o Deve, chega o momento de exe-
cutar uma análise custo-benefício, ou seja, pondere o 
investimento vs. os potenciais ganhos.

Para tudo deve existir uma janela temporal, um prazo, 
pelo que a gestão do tempo é crucial quando se trata 
de ter sucesso, sem nunca esquecer a elaboração de 
planos alternativos de forma a fazer face a contrarie-
dades de última hora.

Agora que temos já definido um planeamento, está na 
hora da preparação da exposição propriamente dita.

Não querendo que “morra de véspera”, é importante 
estar bem preparado, seja fisicamente com um espaço 
atrativo, seja no relativamente ao conhecimento de to-
dos os que irão ser o front office da sua organização.

Poderá ser ridículo, mas muitas empresas não anun-
ciam a sua presença em determinado evento, pensam 
que os clientes naturalmente saberão da sua presença, 
sendo uma ideia errada.

E por fim não tente fazer e ser responsável por tudo. 
Hoje existem excelentes empresas de serviços que o 
podem ajudar em diversas áreas, como do catering, 
animação, entre muitas outras.

Depois de termos um planeamento e uma preparação, 
com tempo, de toda a participação, está na hora de 
brilhar, ou não!

Chegou o dia D, onde o trabalho de meses de planea-
mento e preparação assumem o seu auge.

Poderá ser muito do senso comum, mas não se esque-
ça; procure uma boa impressão, transmita motivação, 
iniciativa e atraia o interesse dos visitantes. Nada vale a 
pena se não tiver um stand atraente e claro um produto 
inovador. Surja com confiança e certifique-se que existe 
um roteiro e um propósito para a visita ao seu espaço.

No meu caso e com mais de 25 anos de presença em 
feiras internacionais nos quatro cantos do mundo, sou 
da opinião que é determinante que durante a feira se 
procure o estabelecimento de um relacionamento ca-
loroso, com envolvimento, se bem que aqui depende 
bem da geografia onde está a decorrer o certame e da 
origem dos visitantes.

Porque não organizar uma happy hour, ou um evento 
dentro do evento onde poderá ter oportunidade de re-
ceber um maior fluxo de visitantes e assim apresentar 
os seus produtos ou serviços?

Não se esqueça do propósito da sua participação. Se 
o objetivo é a conversão, não deve ser fastidioso, ao 

mesmo tempo que não deve negligenciar ninguém 
que se aproxime do seu espaço.

Por último e quando aplicável, deve promover a de-
monstração. O momento da demonstração pode ser o 
quebra gelo para qualquer nova abordagem, situação 
na qual deve apresentar de forma categórica o ou os 
benefícios da sua solução aos seus visitantes.

De todos os passos que devemos seguir, por vezes 
achamos que após o encerramento da exposição é po-
tencialmente o fim dos seus relacionamentos.

Pois bem, não permita que o fim da feira seja o fim do 
seu relacionamento!

Mantenha o contacto com todos os que interagiu du-
rante a participação, desenvolva uma campanha onde 
pode auditar todas as leads angariadas, cada vez mais 
siga as empresas visitantes nas redes sociais, seja atra-
vés do Linkedin ou mesmo Facebook, Instagram ou 
Twitter, sendo estes canais cada vez mais importantes 
de comunicação.

A capacidade de reação e velocidade de resposta é im-
portante num momento de abordagem a clientes poten-
ciais. Acompanhe os seus contactos, faça-se lembrar!

Uma vez de volta a casa, faça uma análise fria ao de-
sempenho da sua presença e da sua equipa.

Existem várias teorias, mas creio que a mais utilizada e a 
que defendo será a analise pós feira a 1 mês, 3 meses e 
6 meses, mas claro tudo depende do setor de atividade.

Conforme as feiras profissionais continuam a evoluir 
para experiências totalmente imersivas, as estratégias 
de marketing usadas para envolver os consumidores 
estão evoluindo com elas.

As organizações de todas as dimensões, pese embora 
a conjuntura atual, continuam a acreditar no enorme 
potencial do Marketing e da sua articulação na par-
ticipação em certames B2B. Benefícios como a con-
quista de novos e melhores relacionamentos, taxas de 
conversão mais altas e ações mais impactantes são 
apenas algumas das razões pelas quais as empresas 
continuam a investir na presença em feiras.

Notas finais para lhe relembrar para que, ao tomar a 
sua decisão de participar, defina os seus objetivos, pla-
neamento e treino.

Não existe uma segunda oportunidade para causar 
uma primeira boa impressão!
Boa feira! n

 

A presença 
numa feira 
profissional 
merece e requer 
tempo no seu 
planeamento.
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A
s dificuldades na atração de mão-de-obra especializada e de retenção dos recursos humanos são pro-
blemas com que as empresas do sector se deparam diariamente. E, mesmo enquanto assistimos ao 
regresso à normalidade nesta atividade, verifica-se um agravamento deste problema com diminuição 
das candidaturas e uma elevada taxa de rotatividade dos recursos humanos. 

A razão subjacente parecia ser identificável: o turismo 
é um sector onde as remunerações são reduzidas e o 
ganho médio salarial mensal é menor (em 2019 a média 
mensal do sector de Alojamento, restauração e simila-
res era de €851,31 em contraposição com os €1209,94 
de média nacional). A significativa disparidade salarial 
em função das categorias também não contribui para 
a atratividade do sector.

No entanto, verifica-se hoje, no pós-pandemia, que 
mesmo com o aumento da remuneração, os proble-
mas se mantêm, e a dificuldade de retenção de recur-
sos humanos apenas é ultrapassada pela dificuldade 
na contratação de novos trabalhadores.

Fazer face a estes desafios requer alterações aos mo-
delos e práticas de contratação das empresas de for-
ma a atrair mais profissionais e obter recursos huma-
nos motivados e dedicados. A estabilidade do vínculo 
laboral, a possibilidade de conciliação entre a vida pes-
soal e profissional, a estabilidade horária, a recompen-
sa do mérito,  a atribuição de benefícios, a aposta na 
formação profissional e planos de carreira que possibi-
litem a progressão na própria empresa são elementos-
-chave e determinantes, para além da remuneração-
-base, na altura da decisão de concorrer a uma vaga.

A tendência para a contratação a termo no sector do 
turismo resultante da típica sazonalidade da activida-
de não é novidade, mas é hoje também justificada pelo 
receio de outra vaga pandémica.

Em 2020, mais de metade das novas inscrições de 
desempregados nos centros de emprego resultou da 

cessação de contratos de trabalho com termo o que 
evidenciou a fragilidade destes vínculos. É por isso 
cada vez mais valorizado o tipo de vínculo contratual 
proposto pelo futuro empregador.

Nos contratos de trabalho sem termo, as empresas 
têm à sua disposição o período experimental mais alar-
gado (90, 180 ou 240 dias dependendo das funções 
assumidas pelo trabalhador) durante o qual qualquer 
das partes pode denunciar o contrato de trabalho sem 
necessidade de invocação de justa causa, não haven-
do direito a indemnização. Uma correcta avaliação da 
prestação de actividade do trabalhador durante este 
período e uma avaliação rigorosa das necessidades 
de pessoal para postos de trabalho permanentes, per-
mitiria uma maior contratação sem termo nos esta-
belecimentos hoteleiros e, paralelamente, uma maior 
retenção dos recursos humanos e maior estabilidade 
laboral. Se é inegável que existem momentos ao lon-
go do ano em que é justificadamente necessário um 
acréscimo temporário do quadro de pessoal, também 
é verdade que em muitas organizações a contratação 
a termo (não justificada e indiscriminada) se tornou 
regra.

Outra grande alteração exponenciada pela pandemia 
é a crescente pressão para a flexibilidade, em particu-
lar nos tempos de trabalho, e na utilização de novas 
tecnologias que permitem trabalhar à distância,  e que 
possibilitam, tendencialmente, uma melhor conciliação 
entre vida pessoal e profissional.

Num sector de actividade como o do turismo, a maio-
ria dos postos de trabalho não é compatível com regi-

Sandra Lima  
da Silveira
Advogada, Consultora 
da Cuatrecasas

Liliana Almeida de 
Moura
Advogada, Associada 
da Cuatrecasas

ATRAÇÃO E 
RETENÇÃO 
DOS RECURSOS 
HUMANOS NO 
SECTOR DO TURISMO
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mes de horários determinados pelos trabalhadores e 
com excepção de alguns serviços administrativos de 
apoio à actividade, a fixação de horários de trabalho 
pelo empregador é uma inevitabilidade para a maioria 
dos postos de trabalho.

Não obstante, é possível repensar os horários de tra-
balho na hotelaria. 

A definição de intervalos de descanso de refeição cur-
tos, em vez de intervalos alargados de várias horas, a 
contratação de trabalhadores a tempo parcial, em vez 

da imposição de horários tripartidos, a implementação 
de horários fixos com a atribuição de benefícios retri-
butivos em função do período de tempo de prestação 
de atividade, em vez de horários rotativos, são medi-
das que permitem uma maior previsibilidade, planea-
mento e gestão do tempo e assumem uma importân-
cia acrescida na candidatura a um posto de trabalho.

A definição de novas políticas remuneratórias contri-
bui também para uma maior atractividade e retenção 
dos recursos humanos. A atribuição de prémios aos 
trabalhadores em reconhecimento do mérito e do de-
sempenho profissional, reforça a aposta das empresas 
na retenção de recursos humanos valiosos. Também a 
atribuição de benefícios aos trabalhadores, que o em-
pregador consegue contratar a preços mais acessíveis, 
permitem uma vantagem económica para os trabalha-

dores com menores custos para o empregador com-
parativamente a aumentos salariais. Seguros de saúde 
e de acidentes pessoais, bolsas de formação, cheques 
de infância e de educação e contribuições para planos 
de reforma são exemplos dos benefícios desejados pe-
los trabalhadores e candidatos.

A objetividade e transparência devem ser factores de-
terminantes na definição das políticas retributivas para 
evitar situações de discriminação salarial, devendo os 
indicadores e critérios de atribuição associados, ser 
clara e objectivamente definidos. 

Outra área que pode ser utilizada pelas empresas 
como forma de retenção dos recursos humanos é for-
mação profissional contínua dada aos trabalhadores. 
Para além de um direito do trabalhador, (mínimo de 
quarenta horas de formação anual), a formação profis-
sional e a aposta nas qualificações dos trabalhadores 
apresentam-se como um elemento importante para o 
reforço da produtividade e competitividade das em-
presas e que poderá ser útil na contratação e retenção 
de recursos humanos. Neste sector, são apreciados 
pelos trabalhadores e candidatos os cursos de línguas 
estrangeiras e soft-skills.

Inovar e importar para a hotelaria estratégias e méto-
dos de retenção bem sucedidos noutras áreas serão 
um factor importante e valorizado pelos trabalhadores 
e candidatos. n
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C
ada recessão gera inúmeras oportunidades de (re)crescimento. Embora ter um hotel não seja 
particularmente vantajoso neste momento, para os colaboradores, os hotéis vão tornar-se lo-
cais de trabalho extremamente interessantes nos próximos anos. Desde o surgimento do Co-
vid-19, o desenvolvimento tecnológico deu passos gigantes. O reconhecimento facial e a rea-

lidade aumentada estão definidos para gerar ganhos de eficiência para esta indústria. Por outro lado, 
as tentativas de personalização da experiência dos hóspedes muitas vezes entram em conflito com 
questões de confidencialidade, que, se mal geridas, podem minar a confiança.

Debatamos agora algumas das questões em jogo 
e abordemos uma situação menos conhecida. A 
pandemia trouxe um novo papel às redes sociais, 
fazer sonhar na procura de um lugar de evasão. 
Neste momento, o tempo gasto online a sonhar 
com a experiência do destino aumentou significa-
tivamente, e, ao contrário, gasta-se menos tempo 
a lidar com o planeamento e a compra de viagens. 
Como resultado, esta nova realidade oferece múl-
tiplas oportunidades para o envolvimento, conver-
são e retenção de clientes. Ao adotar uma aborda-
gem de marketing dinâmica alavancada nas redes 

sociais, os hotéis podem destacar a sua singulari-
dade de uma forma que as pessoas quase podem 
tocar e sentir. 

Reconhecimento Facial, Inteligência 
Artificial e Realidade Virtual 
Quando são trazidas soluções tecnológicas para 
a indústria, há geralmente uma fraca aceitação. A 
inovação gera habitualmente estranheza: demora 
algum tempo a ser aceite e aproveitada. Também 
vale a pena ter em mente que a tecnologia pela 

HOTELARIA: RECARREGAR
A RECUPERAÇÃO
ATRAVÉS DO MARKETING 

Scott Dahl
Diretor de Programas 
na Les Roches 
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tecnologia não é o objetivo, mas sim como os pro-
blemas podem ser resolvidos utilizando a tecnolo-
gia. Trata-se de compreender o negócio, ter uma 
ação disruptiva O reconhecimento facial é um óti-
mo exemplo. 

Como indústria, somos grandes utilizadores de 
soluções de controlo de acesso. Basta pensar em 
todos os quartos de um hotel. Na minha opinião, o 
reconhecimento facial é o melhor ajuste tecnológi-
co do planeta para o controlo de acesso, embora 
tenha de ultrapassar o obstáculo da privacidade. 
Assim, em conjunto com os clientes, estamos a 
procurar soluções que possam ser implementadas. 
Uma aplicação seria utilizar o reconhecimento fa-
cial para medir o sentimento do cliente, de modo a 
sabermos, em cada contacto com os nossos clien-
tes, se fizemos ou não um bom trabalho, ao mesmo 
tempo que codificamos os dados para proteger o 
anonimato do cliente. Neste caso, a tecnologia se-
ria uma ajuda para as pessoas e não um obstáculo, 
uma vez que nos permitiria afinar o nosso nível de 
serviço.

Temos outra parceria, um projecto VR alojado no 
seio da incubadora de empresas Spark. Usando 
uma aplicação, as pessoas podem tirar fotos 2D 
comuns e depois usar o drag-and-drop para fazer 
uma experiência básica de VR. Isto pode revelar-
-se benéfico para a indústria hoteleira consideran-
do que o conteúdo de RV comporta atualmente 
custos elevados. Consegue imaginar um grupo de 
hóspedes que passeiam pelo hotel a tirar fotogra-
fias com as quais se pode criar uma experiência 
imersiva utilizando esta aplicação, que todos os 
amigos poderiam ver e experienciar, apenas com 
um telemóvel? 

Penso que há uma oportunidade para democra-
tizar a Realidade Virtual na indústria hoteleira, 
oferecendo-a gratuitamente. Pense nos menus 
das crianças e na experiência das crianças. Neste 
caso, seria uma poderosa ferramenta de marketing. 
Ficou provado que as decisões sobre onde ir de 
férias são largamente influenciadas pelas crianças.

Social media: uma oportunidade única para 
a hotelaria
Uma mudança no comportamento do consumidor 
teve lugar durante a COVID. As reservas caíram a 
pique, enquanto a atividade nas redes sociais social 
no tema das viagens atingiu o seu ponto mais alto 
de sempre. Num período em que as interações pes-
soais foram forçosamente mantidas ao mínimo, foi 
natural este processo. Mas o principal beneficiário 
foi o Google: em vez de se dirigirem ao Booking, os 

internautas simplesmente escreveram o nome de 
um lugar no motor de busca e “viajaram” a partir daí.

Outra questão surgiu: quem vai contar melhor a 
minha história no Instagram: eu, as pessoas ‘crowd-
-sourcing’ as suas próprias experiências, ou um co-
laborador a trabalhar para uma plataforma B2C al-
gures no mundo? Se um operador hoteleiro puder 
contar uma história autêntica local, se puder ven-
der uma memória futura, não tem de se preocupar 
em vender dormidas. Os quartos e todas as suas 
parafernálias tornaram-se mercadorias. Quando as 
pessoas reservam umas férias, procuram experiên-
cias que ficarão gravadas em si. Se conseguísse-
mos digitalizar as antevisões dessas experiências, 
poderíamos literalmente mudar onde se encontra 
o ponto de venda. Por outras palavras, os vence-
dores concentrar-se-ão em vender uma memória 
futura e já não uma cama e uma casa de banho.

Na minha opinião, a transação, ou seja, o ponto de 
venda está a deslocar-se das agências de viagens 
online (OTAs) e da marca para os canais individuais 
dos hotéis. É claro que o ato de me vender uma 
cama é caro porque os hotéis estão a ter de enfren-
tar as grandes plataformas B2C e deitar dinheiro 
para o marketing. No entanto, as ATA não são es-
sencialmente marcas. Isto torna mais difícil a etapa 
final de fechar o negócio. Quem tem conhecimen-
to da festa do vinho na sua cidade, exceto você? 
Quem vai poder negociar boas tarifas de bilhetes 
para esse evento? O hotel local ou o comerciante 
da Airbnb? Há um nicho para o toque pessoal nes-
te momento, bem como para as memórias futuras. 
Tecnologicamente nunca houve um momento tão 
bom para se ligar diretamente com as pessoas e 
mostrar-lhes o que vão receber, de perto e de for-
ma personalizada. 

Os hotéis que recuperarem mais rapidamente se-
rão aqueles que não esquecem que o cliente está 
contactável num local diferente. Além disso, pos-
so acrescentar um módulo de inteligência artificial 
que faz um bom trabalho na previsão do perfil dos 
meus clientes e, portanto, tem a capacidade de 
personalizar as reservas.

Se eu não falar como um hotel ou apresentar o am-
biente tal como quando entro no lobby, a aceitação 
será extremamente baixa. É assim que funciona o 
digital: a química tem de acontecer antes das pes-
soas chegarem, não depois de entrarem no hotel 
com a sua bagagem. É importante compreender 
que na hotelaria como na maioria das outras indús-
trias, não precisamos apenas de técnicos: precisa-
mos de tecnólogos - líderes que consigam encon-
trar o equilíbrio entre a análise e a criatividade. n

a transação, ou 
seja, o ponto 
de venda está 
a deslocar-se 
das agências de 
viagens online 
(otAs) e da 
marca para os 
canais indivi-
duais dos hotéis
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Rui Maria
Country Manager Mirai

A
trás do balcão de muitos hotéis existe um post-it onde o rececionista tem apontado a que 
preço deve oferecer um quarto superior a cada check-in que realize. Isso é upselling. Existe há 
décadas nessa forma rudimentar, e isso dá uma pista sobre o seu valor intrínseco. Recente-
mente o upselling tornou-se mais sofisticado, mas a base é a mesma.

O upselling é a melhoria da receita numa venda 
produzida ou que se vai produzir. A partir de uma 
reserva, isso traduz-se sobretudo na venda de: ex-
tras, um regime, uma tarifa/pacote ou, especial-
mente, um quarto.

Os benefícios são óbvios para o cliente: a possibili-
dade de melhorar a sua estadia.

E para o hotel? Façamos uma pequena análise das 
vantagens que giram em torno de aumentar as re-
ceitas, melhorar a satisfação do cliente ou contri-
buir para a fidelização:

1. Aumenta receitas
Se o upselling transforma a reserva num quarto, 
regime ou tarifa superior, o que se consegue au-
tomaticamente é um aumento do preço médio por 
reserva.

Caso o upselling consista em venda de extras em 
torno da estadia, então, a melhoria das receitas re-
cai sobre o valor total da reserva, e não sobre o 
preço médio do quarto. Classificação contabilística 
à parte, o importante é que implica um aumento de 
receitas brutas.

Para maior precisão, é necessário analisar também 
em que gastos incorremos, para conseguirmos sa-
ber o benefício líquido, e isso vai depender da pla-
taforma utilizada:
• Existem empresas especializadas em upselling 

de hotéis, com um bom produto e abordagens 
inovadoras, mas com um custo que ronda os 25%

•  Por outro lado, os próprios canais de venda são 
os que podem desenvolver o upselling sobre o 
produto base, a reserva de quarto. O custo pode 
variar:

é necessário 
analisar também 

em que gastos 
incorremos, para 

conseguirmos 
saber o 

benefício 
líquido, e isso 
vai depender 

da plataforma 
utilizada

AS GRANDES VANTAGENS
DO UPSELLING (RECEITAS,
SATISFAÇÃO, FIDELIZAÇÃO)
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 Caso se trate de uma OTA que ofereça o seu pró-
prio upselling, o custo será a comissão, habitual-
mente elevada.

Caso se trate do canal direto, podem ocorrer dois 
casos diferentes:
– Que o fornecedor tecnológico (o motor de reser-

vas) cobre um custo adicional ao hotel
– Ou que cobre o montante habitual, ou seja, o 

mesmo que para as reservas base. Este é o caso 
mais interessante, pois costuma ser um custo re-
duzido, já que não suporta investimentos adicio-
nais em marketing.

2. Melhora a proposta de valor do canal
Se é o canal intermediário quem oferece o upse-
lling, este levará o mérito aos olhos do cliente.

Se é o canal direto, melhora a proposta de valor e 
diferenciação neste aspeto em relação à interme-
diação. A ter em conta que o cliente associa o canal 
direto ao hotel, pelo que um bom serviço de venda 
direta online, incluindo o upselling, será visto como 
um bom serviço por parte do hotel.

3. Melhora a satisfação dos clientes
A satisfação é a base da fidelização. Um foco pos-
sível do upselling seria não tanto com o objetivo de 
aumentar receitas, mas antes de oferecê-lo como 
valor acrescentado, quer seja num custo reduzido, 
quer seja de forma extensiva a todos os clientes, 
aos do canal direto, ou aos de um clube de fide-
lização. 

A venda direta em hotéis e cadeias deveria aspirar 
ao uso do upselling como ferramenta do seu clube 
de fidelização para gerar valor de diferenciação. 

4. Liberta os quartos mais baratos
No caso do upselling para um quarto superior, exis-
te um efeito positivo para a gestão de inventário: 
toda a reserva que aumente de categoria de quarto 
liberta a original da categoria inferior, que habitual-
mente costuma ser mais fácil de vender.

5. Ocupa quartos mais difíceis de vender
Como consequência do ponto anterior, caso se 
produza um upselling, ocupa-se um tipo de quarto 
superior normalmente mais difícil de ocupar, espe-
cialmente a poucos dias da chegada.

O que deve incluir um sistema de upselling na sua 
venda direta
No caso do motor de reservas, o hoteleiro é res-
ponsável por oferecer uma boa solução, ao contrá-

rio dos outros canais. Existem determinadas carac-
terísticas às quais deve aspirar:

• O mais óbvio: que ofereça um módulo de upse-
lling. A maioria das tecnologias de reservas para 
hotéis não o oferecem atualmente

• Que atue de forma mais autónoma e automática 
possível, porque caso contrário, exigirá tempo, 
sendo uma forma indireta de custos

• Que ofereça o upselling ao cliente no momento 
mais adequado para que converta: pouco antes 
da sua chegada, quando tenha passado tempo 
desde a realização da reserva e esteja a pensar 
na estadia, pois é quando está mais disposto a 
realizar uma nova despesa

• Deverá custar-lhe o mínimo possível, idealmente 
não mais do que paga pela reserva base

• Deve ser simples para o cliente, informação direta, 
atraente e com um clique para aceitar o upselling

• Deverá solucionar-lhe a operacionalidade, come-
çando por modificar a reserva e fazendo-a che-
gar com a respetiva alteração.

O desafio operacional
No upselling pode dizer-se que não existem incon-
venientes, ainda que seja necessário resolver um 
pré-requisito: a operacionalidade.

A plataforma de upselling a utilizar deve automa-
tizar os processos de deteção de possibilidades, 
cálculo do preço de upselling, comunicação com 
o cliente para oferecer o upselling, modificação da 
reserva caso o upselling seja aceite, etc. Isso im-
plica que todos os diferentes aspetos sejam pre-
vistos para que decorram com fluidez. O channel 
manager e PMS serão capazes de gerir a reserva 
modificada? O rececionista terá consciência de que 
deverá cobrar um valor de upselling? O inventário 
de quartos será atualizado com cada mudança de 
categoria de quarto? Essas e muitas outras per-
guntas devem ficar claras, caso se implemente um 
sistema de upselling.

Assim que sejam previstos os processos operacio-
nais o primeiro passo é contar com um sistema de 
upselling, o que não é habitual. Se for o caso, deve 
ser planeado, especialmente na venda direta.

Os hoteleiros recebem uma infinidade de propos-
tas para conseguirem mais reservas…em troca de 
baixar o preço ou aumentar custos. Não têm méri-
to. O que de facto é necessário são propostas para 
aumentar receitas ou reduzir custos: o upselling é 
uma das raras joias que permite tal. n

toda a reserva 
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liberta a original 
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aquilo que 
tivemos em 
2018, 2019, 
e que era 
um défice 
significativo de 
mão-de-obra 
ativa no nosso 
setor, já começa 
a denotar-se 
em alguns 
restaurantes e 
esplanadas

Dirhotel - Este verão trouxe ao Centro aquilo que 
todos esperávamos? Um início de uma recupera-
ção?
Pedro Machado – Julho e Agosto demonstraram 
claramente uma recuperação. Em alguns casos até 
surpreendente, comparativamente com 2020 e até 
com 2019. Aveiro registou um dos melhores agos-
tos de sempre enquanto destino turístico, o que 
significa que estamos a encontrar um certo padrão 
no centro de Portugal, em muito daquilo que é a 
sua matriz: essencialmente um destino muito vo-
cacionado para o património, para a cultura, para a 
gastronomia, também para o sol e praia - particu-
larmente quer a praia oceânica como a fluvial com 
as nossas albufeiras, as nossas barragens. 

Este cruzamento entre o que é o turismo da natu-
reza e o turismo ativo tem propiciado uma atrativi-
dade muito forte e por isso temos estado com uma 
retoma progressiva muito interessante e gostaría-
mos muito que esta tendência se mantivesse. Que 
não houvesse, no pós-verão, uma quebra confor-
me é normal acontecer porque ainda é um destino 
marcado pela sazonalidade.

Dirhotel - Mas esta esta recuperação é sustentada 
pelo mercado interno…
P.M. – Ela é esmagadoramente marcada pelo mer-
cado nacional, mas nota-se que há uma vinda de al-
guns dos nossos mercados tradicionais principais: 
o caso de Espanha, França. Alguns brasileiros. A 
recuperação é claramente marcada pelo mercado 
interno, mas também pelas nossas comunidades 
de emigrantes portugueses. Percebemos que os 
portugueses acudiram em massa em agosto. Tive-
mos milhares de pessoas nas ruas que é quase um 
paradoxo atendendo à situação do país. Prova dis-
so, já que estamos a falar da ADHP, é constatarmos 
já o défice de mão-de-obra, sobretudo na restau-
ração e na hotelaria. Portanto, aquilo que tivemos 
em 2018, 2019, e que era um défice significativo 

de mão-de-obra ativa no nosso setor, já começa a 
denotar-se em alguns restaurantes e esplanadas.

Dirhotel - Ou seja o regresso de velhos proble-
mas…
P.M. – O regresso de velhos problemas que vão pre-
cisar de novas soluções. Percebemos que a quanti-
dade de formação e a quantidade de recursos hu-
manos disponíveis neste momento para este sector 
não são suficientes. Acreditamos que a solução só 
pode ser encontrada por duas vias: Teríamos de ter 
um enorme de aumento da procura da formação 
dos nossos jovens quadros ativos para responderem 
a esta procura, sendo certo de que é sempre uma 
faca de 2 gumes porque não sabemos exatamente 
qual é o comportamento do mercado em novembro 
ou dezembro. E, em segundo, mesmo com uma nova 
camada de procura na formação no mercado inter-
no, esta não será suficiente, como não o foi em 2019 
e 2018, portanto a ideia ter que recorrer a mão-de-
-obra externa para podermos resolver o problema 
da mão-de-obra tem de estar em cima da mesa, e 
isso leva-nos para um outro problema, que em sede 
desta entrevista faz sentido, que é percebemos, nes-
te momento, o valor da mão de obra que estamos a 
pagar em Portugal, e se esse problema não vai, mais 
do que nunca, ter uma atualidade redobrada. 

Isto é, quando pensamos nesta equação entre for-
mar mais jovens como é que o vamos captar, entre 
formar mais ativos como é que vamos ser capazes 
de os recrutar e a imigração, o valor do trabalho do 
serviço prestado tem de voltar para cima da mesa 
e isso vai ter que entrar na discussão, quer nas or-
ganizações como a nossa, mas muito em particular, 
das associações do setor, das associações profis-
sionais. 

Dirhotel - Isso é um dos grandes desafios que está 
em cima da mesa, como se recruta e como se re-
têm os recursos humanos que fazem falta.

CONFIANÇA ASSOCIADA 
A SEGURANÇA SÃO AS 
PALAVRAS-CHAVE DOS 
NOVOS TURISTAS DO 
SÉCULO XXI 
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P.M. – Uma questão que se notou durante anos foi 
a de muitas entidades empregadoras se alavan-
carem nos estágios, nos estagiários, praticamen-
te sem condições. Isso aconteceu, nós soubemos 
disso, até dos nossos profissionais das escolas de 
hotelaria, depois eram praticamente mão de obra 
intensiva, não tinham qualquer tipo de compensa-
ção para além do que era o estágio, e julgo que, 
também desse ponto de vista, vamos ter de evoluir. 
Mas a grande questão aqui é de facto, globalmente, 
os trabalhadores do setor não são bem pagos, por-
tanto é natural que, um país que se quer posicionar 
como destino turístico, um país que já conquistou, 
em vários anos, o galardão de melhor destino tu-
rístico da Europa e até do mundo, não pode estar 
compaginado com pagar baixos salários a quem 
está empregue no setor que gera tanta receita. 
Lembramo-nos todos de 2019, quando o turismo 
representou 10, 11, 14%, ninguém sabe ao certo do 
PIB, ora isso tem de ter uma expressão, tem de ter 
uma consequência para as pessoas que geram va-
lor no sector do turismo. Essa matéria para mim é 
uma preocupação, hoje, mais do que nunca. 

Dirhotel - O barómetro do IPT diz que a retoma 
total do turismo só vai acontecer em 2023 con-
corda? Qual é o caminho certo para essa retoma 
turística?
P.M. – Concordo substantivamente porque, se há 
coisa que o COVID e a pandemia nos trouxe foi a 
imprevisibilidade. Eu lembro-me que lançámos em 
2019 a nossa visão a 10 anos daquilo que ia ser o 

turismo no Centro de Portugal. Reunimos todas as 
previsões possíveis para estimarmos uma perspeti-
va de um crescimento a 10 anos. Passado um ano 
percebemos que tudo aquilo que nós tínhamos 
previsto está suspenso. Portanto acho que neste 
momento todos os indicadores que possam ser 
apontados são respeitáveis, quer os do IPDT, quer 
do próprio Turismo de Portugal e outros. A consta-
tação que temos hoje, este exemplo de agosto não 
será seguramente a matriz, mas é um indicador 
muito forte de que o comportamento do mercado, 
por exemplo, já nos surpreendeu a todos. Em agos-
to de 2021 tivemos dados comparados muito supe-
riores a 2020 e a 2019, o que significa que, se fos-
semos pelo indicador de julho e de agosto de 2021, 
diria que a retoma vai ser muito antes de 2023, 
mas eu acho que algumas cautelas não fazem mal. 
Quando olhamos para mercados como os Estados 
Unidos ou o Brasil, percebemos a instabilidade tan-
to política como sanitária, sendo difícil estimar que 
em 2022 tenhamos já os valores que tínhamos em 
2019. Por isso acho que 2023 é uma fasquia razoá-
vel podendo nalguns casos, em alguns mercados, 
antecipar a 2022. 

Dirhotel - Então quais são os objetivos agora?
P.M. – Em 2019 chegámos aos 7,1 milhões de dor-
midas e na nossa estratégia traçada em 2019, pro-
curávamos chegar aos 9 milhões de dormidas em 
2023. Mas acredito, mesmo com estes resultados 
extraordinários de Julho e Agosto, não vamos ser 
capazes de compensar as perdas do acumulado do 
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ano o que significa que se agora retomarmos esta 
normalidade, podemos dizer que em 2022 estão 
criadas as condições para que seja um ano franco 
de recuperação. E aí sim, em 2023 voltarmos a re-
ver os números e a fasquia que lançámos e poder-
mos estar acima dos 7 milhões de dormidas.

Dirhotel - Como é que vê o turismo pós pandemia. 
Como serão os novos turistas?
P.M. – Vejo com um processo de ajustamento e de 
adaptação. Vejos os novos turistas mais preocupados 
com as questões da segurança e da saúde do que 
até aqui tínhamos, é normal. Vejo os novos turistas 
a manterem uma certa preferência por segmentos e 
por produtos que lhes dão essa perceção de saúde 
e em particular de segurança, de forma mais natural, 
quando vamos e visitamos o turismo em espaço rural, 
quando estamos em espaços físicos como as espla-
nadas e por isso tem havido um aumento exponencial 
da oferta na restauração em criar espaços ao ar livre. 
Vejo, portanto, um pouco um processo de adaptação 
um bocadinho como a Lei de Darwin, não foram os 
mais fortes, mas os que se adaptaram que sobrevi-
veram. Acho que este processo de adaptação a este 
novo normal quer dizer que vamos passar a viver com 
um conjunto de regras e pressupostos que até aqui 
não dávamos conta, nem valorizávamos e que agora 
vamos passar a valorizar.

Dirhotel - No fundo trata-se também de confiança, 
não é?
P.M. – Sim, a palavra confiança associada a segu-
rança, são, para mim, as palavras-chave dos novos 

turistas do século XXI. Quer de forma direta ou in-
direta, quer porque já o faziam, quer porque têm 
de o fazer a partir de agora. A confiança, a saúde 
e a segurança são as três palavras âncora que vão 
decidir para onde viajamos. E talvez por isso, os tu-
ristas poderão estar menos disponíveis para viajar 
para destinos que à partida não têm condições sa-
nitárias seguras, enquanto não tiverem a tal perce-
ção de uma garantia de confiança. Ao contrário do 
que acontecia, hoje em dia procuramos informação 
sobre como está o país em termos sanitários. Mas 
penso também que rapidamente poderá passar.

Nós os portugueses somos dos melhores a adap-
tarmo-nos e podemos também com isso ganhar 
alguma vantagem competitiva a receber os turis-
tas. Veja-se o exemplo que damos ao mundo, nós 
estamos espalhados nos quatro cantos do mundo 
com essa enorme capacidade de adaptação e eu 
acho que nós, em Portugal, vamos responder de 
forma muito rápida a essa capacidade de adaptar 
e receber.

Dirhotel - Portugal foi acusado de estar muito de-
pendente do turismo… Quer falar um pouco sobre 
isso?
P.M. – O sector do turismo é para mim o sector mais 
democrático que o país tem. Nós conseguimos ex-
portar numa capital e no ponto mais recôndito que 
tenhamos no nosso território, sempre que recebe-
mos um turista estrangeiro. Este setor tem essa ca-
pacidade de, na nossa balança económica, ser um 
sector fortemente exportador. E fica essa questão: 
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Se Portugal quer ou não quer manter este posicio-
namento. Isto é, se Portugal está ou não muito de-
pendente deste mono-produto. Foi acusado de ser 
um país de prestação de serviços e o facto de ser 
um país de prestação de serviços em matéria de 
turismo, torna-o muito vulnerável. Nós não somos 
como uma Alemanha, produtores e construtores 
de motores, que têm muito valor incorporado. Os 
serviços não têm esse valor incorporado e a ques-
tão que se coloca é se Portugal deve ou não abrir 
o leque da sua atividade empresarial, económica 
ou industrial. Se deve reforçar outros sectores ou 
deve manter a aposta que fez no turismo. Eu con-
tinuo a dizer que o ideal é sempre inimigo do bom, 
mas o ideal seria, de facto, termos vários sectores 
em que nos possamos posicionar. E alguns já sabe-
mos que nos podemos posicionar, mas o turismo 
é, para muitos territórios, talvez o último recurso, 
como combate ao despovoamento do interior. Não 
podemos ter empresas farmacêuticas ou centros 
tecnológicos em todos os concelhos do interior, 
mas podemos ter turismo, podemos ter nómadas 
digitais, podemos ter um turismo qualificado. 

Dirhotel - Indissociado disto tudo está o aeropor-
to…
P.M. – Claro. O que defendemos é que, para o curto 
prazo e não sendo alternativa a Lisboa, temos uma 

infraestrutura aeroportuária no coração do centro 
de Portugal, que é Monte Real, que está apta a ser-
vir a aviação, quer a civil quer a militar, que será 
rentabilizada apenas pelos fluxos que o Centro de 
Portugal hoje tem. Em primeiro lugar o religioso. 
Fátima é considerada Santuário do Mundo e tem 
fluxos em que só perde para Roma. Além disso 
existe, em Monte Real, todo um ecossistema in-
dustrial que o justificaria e existe vontade expressa 
das autarquias. Aquilo que falta é vontade política 
do Governo. Criaria um novo hub para o centro de 
Portugal e uma resposta sobretudo para servir este 
corredor do centro de Portugal. Dir-me-á, Lisboa 
fica a uma hora e meia e o Porto fica a uma. Mas 
já vimos que Lisboa entrou em colapso. A última 
questão seria um muito baixo custo de investimen-
to. Em 2018, a Roland Berger fez a apresentação 
do estudo de viabilidade económica e apontava 
para entre 26 a30 milhões de euros que é muito 
reduzido se compararmos com os 800 milhões do 
alargamento da Portela e com os 400 da extensão 
do Metro do Porto.

A segunda grande vantagem competitiva é que é 
muito rápido. O aeroporto está lá, as pistas estão 
prontas, precisa apenas de simplificação de pro-
cessos de controlo e de separação do que é militar 
e civil. n

em Portugal, 
vamos 

responder de 
forma muito 

rápida a essa 
capacidade 

de adaptar e 
receber
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o período de confinamento a que estivemos sujeitos deu a muitos burlões a oportunidade perfeita 
para melhorar os seus métodos de trabalho. E é o caso destes que estiveram no Algarve e que 
conseguiram de uma forma ou outra, ficar alojados sem o devido pagamento. 

Um casal de irlandeses na casa dos 40, percebia-se 
que eram pessoas inteligentes e ele dizia-se empre-
sário no Dubai. Já ela, inteligente e pouco comunica-
tiva, estava grávida. 

A farsa começou quando logo ao check-in informa-
ram que tinham sido burlados no seu cartão de crédi-
to e que por isso não conseguiam fazer o pagamento 
da sua estadia naquele momento. Pediram-nos en-
tão o IBAN para fazer o pagamento através do seu 
banco e que ficássemos com os passaportes como 
garantia. Normalmente não o faríamos, mas neste 
caso achamos que era melhor ter alguma garantia, e 
como foi insistência do cliente, ficamos com os ditos. 
Acedemos a esse pedido também porque a senhora 
estava grávida e porque estadia não era curta, tería-
mos sempre oportunidade de falar com os clientes se 
algo não corresse pelo melhor. E passada meia hora 
aparece o comprovativo do pagamento. 

No entanto, dois dias volvidos o valor ainda não ti-
nha sido creditado na nossa conta. O cliente pediu 
imensa desculpa e dizendo que tinha sido informado 
pelo seu banco nessa manhã de que a transferência 
não tinha sido bem-sucedida, porque a sua esposa se 
tinha enganado ao fazer a mesma. A esposa, que o 
senhor nos fazia questão de reforçar, estava grávida. 

Disse-nos também que já tinha pedido ao banco para 
fazer a transferência corretamente e que iriamos re-
ceber o comprovativo nesse dia, o que veio efetiva-
mente a acontecer no final da tarde. Mas, mais uma 
vez, dois dias depois e o valor ainda não tinha sido 
creditado. 

E de novo fomos falar com o cliente que nos disse 
que não sabia o que se estava a passar porque o di-
nheiro efetivamente tinha saído da conta dele e que 
por vezes as transferências do Dubai demoravam um 

bocadinho mais do que o normal. No entanto, e ten-
tando encurtar a história, infelizmente o dinheiro não 
chegou a aparecer. E o cliente saiu do resort para ir 
buscar o dinheiro, deixando a mulher grávida no ho-
tel como garantia. E não voltou a aparecer. Quanto 
à mulher que estava grávida? Bem, depois de se ter 
trancado numa casa de banho durante algum tem-
po, conseguiu fugir e foi ajudada por amigos que fez 
durante as férias para poder sair do resort. Parece 
incrível, certo? 

Bem, mas não ficámos por aqui. Como universo é 
perfeito, acontece que uns dias depois, soubemos 
que estas pessoas estavam alojadas no outro resort e 
eu, sinceramente nunca esperei ir atrás de um cliente 
com uma conta na mão. Mas infelizmente, isso veio 
a acontecer e com um colega de trabalho e a nossa 
advogada, fomos fazer uma espera à porta do outro 
resort. Quando lá chegámos, encontramos os do-
nos de Rent a Car que tinham sido vítimas do mes-
mo esquema, assim como os responsáveis do hotel 
onde estavam hospedados, todos à espera do casal. 
O cliente efetivamente chegou com a sua esposa e 
até ficaram aborrecidos sobre porque é que nós o 
estávamos a incomodar. “Ainda não receberam o di-
nheiro?” Depois de muita conversa e promessas de 
pagamento por parte deles, e percebendo que já não 
conseguia fugir porque a polícia já lá estava, resol-
veu pedir o valor que nos devia a todos, a um cliente 
desse resort que acabara de conhecer na piscina. A 
falta de vergonha era tanta que nós nem queríamos 
acreditar! Mas bem, infelizmente não conseguiu con-
cretizar nenhum pagamento e por isso foram passar 
a noite a cadeia. Soubemos que no dia a seguir ti-
nham faltado ao tribunal.... Incrível, certo? É daquelas 
situações que não têm grande explicação... Mas que 
realmente acontecem de vez em quando nesta nossa 
babilónia que é a hotelaria. n

Patrícia Correia 
Diretora de Hotel

nunca esperei 
ir atrás de um 

cliente com 
uma conta na 

mão
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