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APRESENTAÇÃO

Este documento foi elaborado pela comunidade acadêmica do Centro Universitario Senac 
Campos do Jordão com o intuito de contribuir com estratégias e ações neste momento de 
distanciamento social por conta da pandemia COVID-19, situação nunca antes vivenciada.

O Centro Universitário Senac - Campos do Jordão criou um Serviço de Apoio ao Empresário 
e Instituição Local - SAEL com o intuito de colaborar com as ações durante e após o período 
de pandemia. A iniciativa pública e privada trouxe a necessidade de elaborar orientações para 
a comunicação em relação à marca durante o período e para os cuidados de prevenção que 
os estabelecimentos devem ter no momento da retomada. Neste sentido, foi elaborada esta 
cartilha para a área de hospitalidade da cidade de Campos do Jordão, além de logo e slogan 
que possam representar o que a cidade pode oferecer aos turistas: segurança, gastronomia, 
natureza, aventura e exclusividade.

De acordo com a pesquisa da Pew Research Center, 93% de toda a população mundial 
moram em países com algum tipo de restrição em relação a deslocamento. Muitos países 
fecharam as fronteiras e serviços não essenciais como medida de proteção para a população. 

Com essa paralisação, o setor de turismo foi um dos setores mais afetados e, para que 
o destino tenha uma retomada, se torna relevante repensar as estratégias levando em 
consideração a segurança e a experiência do cliente e colaborador. É um momento de 
mudança e reestruturação da empresa para atender a este “novo” comportamento do turista, 
sem colocar a comunidade e os turistas em risco. 

Foram utilizadas diversas pesquisas para a elaboração do documento e esperamos que 
possam contribuir para que o destino tenha uma retomada responsável, protegendo sua marca, 
seus colaboradores e seus clientes, criando inovações e experiências desejáveis para o turista.

Desejamos uma excelente leitura!

Centro Universitário Senac - Campos do Jordão
 
Diretora: Camila F. B. e Moraes Rodrigues
Coordenador e Organizador do projeto: Victor Ragazzi Isaac
Apoio Técnico: Vitor Araújo Rabelo
Autores:  Ana Lúcia Rodrigues da Silva
  Bartira Marchioratto Daloia
  Breno Koci Guelssi
  Camila Fernanda Barboza e Moraes Rodrigues
  Fernando Marcos de Oliveira
  Gabriel Dualiby Pinto de Souza Lourenço
  Luciano Roberto de Castro Munari
  Roseli de Sousa Neto
  Vitor Araújo Rabelo
      Victor Ragazzi Isaac
  Wagner Fernandes Cintra

2



SUMÁRIO

Comunicação da Marca 

1- Gestão de Crises 4

2- Comunicação com o Público Alvo 7

3- Novos tempos para a hospitalidade e a experiência do cliente 10

4- Marketing sustentável 15

5- A competição no mercado de hospitalidade no destino 19

Cartilha de boas práticas para a Área de Hospitalidade

1- COVID-19 - Uma breve contextualização 21

2- Boas práticas para a gestão dos estabelecimentos da área de hospitalidade 23

3- Orientações para hotéis, pousadas e serviços de locação temporária 26

4- Orientações para estabelecimentos da área de alimentação 31 

Referências 40

3



1. GESTÃO DE CRISES

O que é crise?
Se olharmos em um dicionário encontraremos diferentes significados para CRISE. Eles podem estar 
associados individualmente a pessoas, empresas, instituições e à sociedade como um todo. Seu 
significado pode ser associado tanto à medicina quanto à economia. 

E afinal o que significa crise (segundo o dicionário Infopédia, por exemplo):

“1. MEDICINA alteração repentina no estado de saúde de alguém aparentemente saudável ou 
agravamento súbito de uma doença crônica.

2. Manifestação súbita e intensa de natureza emocional ou nervosa; ataque.

3. ECONOMIA redução do crescimento de uma economia, geralmente conduzindo a aumento do 
desemprego, desequilíbrio da balança comercial, empobrecimento, etc.

4. Momento de impasse ou de perturbação na evolução de um fenômeno ou de uma situação.

5. Contexto de perigo, tensão ou conflito.

6. Fase de ruptura em relação a hábitos ou crenças até aí adotados.

7. Carência de algo; escassez.”

Comunicação da Marca

Como pode ser observado em sua definição, a crise atualmente gerada pelo COVID 19 reúne ao 
mesmo tempo todas essas possíveis variações. Isso permite afirmar que esta atual crise e seus 
impactos representam uma TEMPESTADE PERFEITA para o mundo e para todos nós.

TEMPESTADE PERFEITA: expressão utilizada para uma situação que reúne ao mesmo tempo 
uma combinação rara e não favorável, o que, além de criar uma crise, amplifica em muito a sua 
intensidade.

Como natural em uma tempestade perfeita, esta crise impacta os negócios, os produtos e serviços, 
os colaboradores, os clientes, os investidores, os setores, as cidades, os países e o mundo. Tudo 
junto e ao mesmo tempo!!! Com uma intensidade nunca vivenciada antes!

CAMPOS
DOJORDÃO
SEGURO POR

 NATUREZA

GASTR
ONOMIA

EXCLUSIVIDADE 
EM TODOS OS SENTIDOS  

DESTINO

Por: Ana Lúcia Rodrigues da Silva
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Diagrama de Causa e Efeito

Categoria Categoria

Categoria Categoria

Nível 2 de Causa

Nível 1 de Causa

Efeito

E agora, o que fazer?

Toda crise, além de trazer perigos também apresenta 
oportunidades.

Durante a crise é fundamental que o empresário reavalie 
totalmente o seu negócio e o seu portfólio de produtos, serviços 
e experiência, incluindo os processos, parceiros, fornecedores, 
além de novas formas de captar e fidelizar clientes. 

É também importante que os empresários consigam 
analisar com profundidade as diferentes causas (e as 
causas dessas causas) e consequências da crise, atuando 
com rapidez e eficiência para minimizar seus efeitos. Para 
isso é importante elaborar um Plano de Contingência.

Planos de Contingências são elaborados para dar uma 
resposta rápida frente a uma crise iminente ou existente. 
Um bom plano de contingência deve avaliar os riscos e 
propor situações que os eliminem ou minimizem. 

Duas ferramentas são importantes e auxiliam na elaboração do Plano de Contingência: Diagrama 
de Causa e Efeito e a ferramenta 5W2H. Enquanto a primeira permite identificar em diferentes níveis 
todas as causas contribuem ao efeito gerado e indesejado, a segunda ferramenta detalha todas as 
informações importantes para o desenvolvimento de um Plano de Ação.

Comunicação da Marca
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Após a elaboração e a implantação do Plano de Contingência é importante preparar a retomada 
dos negócios. É recomendável que a retomada se dê de forma inovadora, colaborativa e 
sustentável, para isso é necessário estabelecer Estratégias.

Direção Estratégica

Como?
(How)

O que?
(What)

Quando?
(When)

Quem?
(Who)

Por quê?
(Why)

Onde?
(Where)

Quanto 
custa?

(How much)
Como 

será feito?
O que 

será feito?
Quando 

será feito?
Quem

vai fazer?
Por que 
fazer?

Onde
será feito?

MISSÃO

VISÃO

VALORES

POSICIONAMENTO

A ESTRATÉGIA define tanto os objetivos a serem 
alcançados, como o caminho a ser percorrido para 
isso. Ela deve considerar tanto a análise dos ambientes 
internos ao negócio (aquilo que só depende da empresa 
e de seus gestores), como os externos (que atinge 
diretamente o negócio, porém não está no controle 
da empresa). A direção estratégica precisa ser fiel às 
particularidades de cada negócio, respeitando sua 
missão, visão, valores e posicionamento desejado no 
mercado.

Ferramenta 5W - 2H

Comunicação da Marca
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Resumindo: é recomendável que a retomada dos negócios percorra os seguintes passos:

1) Revisitar missão, visão, valores e posicionamento desejados da empresa nessa fase de retomada.

2) Estabelecer objetivos estratégicos para o curto, médio e longo prazos (se possível), 
considerando os ambientes externo e interno.

3) Definição da estratégia para atendimento dos objetivos.

4) Estabelecer metas e prazos para atendimento da estratégia.

5) Acompanhamento contínuo da implementação e assertividade da estratégia e revisão sempre 
que necessário.

Uma vez definidos os objetivos e como eles 
deverão ser percorridos é fundamental estabelecer 
metas e prazos tanto no curto, como médio e 
longo prazos. As metas precisam ser exequíveis 
e mensuráveis. Afinal, não podemos avaliar o que 
não for medido. A avaliação da assertividade 
das metas e de seus resultados deve considerar 
o atendimento ou não dos objetivos que foram 
traçados inicialmente.

2. COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO-ALVO

O impacto causado pela pandemia do novo coronavírus 
traz um cenário de muitas incertezas e principalmente 
de mudança de hábitos. O consumidor  está mais 
informado e por consequência mais exigente e cauteloso.

As necessidades de consumo sempre existirão e poderão 
até aumentar, mas o comportamento do consumidor não 
será o mesmo. Grandes variações no estilo de vida por 
circunstâncias adversas causam um grande impacto na 
sua percepção das marcas e produtos que consome. 

Hábitos novos e mudanças causadas no seu 
comportamento como consumidor tendem a não se 
apagar.

Por: Wagner Fernandes Cintra

Comunicação da Marca
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• Invista no Banco Emocional de seu cliente e não no alto 
consumo – Podemos comparar a relação com nosso cliente a 
uma conta corrente. Quanto mais você faz depósitos melhor 
esta conta se apresentará. Este momento em especial é propício 
a que você faça depósitos nesta conta. Para isso foque nas 
coisas positivas que podem proporcionar ao seu cliente sendo 
gentil, acolhedor, surpreendendo e não somente na venda a 
todo custo.

Toda esta situação cria um cenário em que as pessoas estão preocupadas, ansiosas, cheias de 
notícias negativas e muito carentes de experiências relevantes. E este é um grande desafio para as 
empresas, mas também pode ser visto como uma oportunidade de estreitar o relacionamento com 
seu cliente. 

E para que este impacto negativo possa ser transformado em oportunidade e proporcionar 
experiências positivas, faz-se necessário observar alguns aspectos importantes na relação empresa 
versus cliente. Tempos de quarentena deixam o cliente mais atento, exigente e informado, motivo 
pelo qual alguns aspectos merecem uma maior atenção.

• Empatia – Partimos do princípio da empatia, que é colocar-se no lugar do outro 
para entender seus sentimentos, atitudes e opiniões. Neste momento seu cliente 
ainda está receoso, preocupado e até abalado emocionalmente. Por isso, é importante 
salientar os dois motivos pelos quais os clientes nos procuram: satisfazer uma 
necessidade ou um sonho. Buscar formas de saber entender este contexto vivido por 
nosso cliente é o primeiro caminho para poder apoiá-lo, oferecendo aquilo que ele 
realmente busca.

• Transparência – O próprio espaço da empresa precisa 
ter informações claras que não permitam que o cliente 
fique sem saber o que fazer ou tenha dúvidas sobre o 
que é oferecido. Tenha princípios bem definidos como 
ética e comprometimento, e faça com que tudo isso seja 
perceptível. Considere também o fato de que seu cliente 
tem cada vez mais acesso à informação e está mais 
exigente.

Comunicação da Marca
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E por fim, utilize todos os meios possíveis para que estas ações, que proporcionam a criação de 
uma experiência agradável, eliminando irritações e tensões desnecessárias, sejam percebidas pelo 
cliente.

• Responsabilidade Social Corporativa -  O 
comprometimento da empresa com o desenvolvimento 
econômico, o bem estar e desenvolvimento de seus 
funcionários e a preocupação na busca de benefícios 
para a comunidade na qual está inserida precisa 
ser visível aos olhos do cliente através de ações e 
informações por múltiplos meios de divulgação. 

• Crie momentos de tranquilidade e alegria 
O momento de isolamento social traz para 
algumas pessoas implicações negativas, 
principalmente no campo emocional. 
Proporcionar momentos e experiências que 
ajudem a manter o bem-estar mental é de 
suma importância na fixação da imagem 
positiva da sua empresa.

• Equipe treinada – Mais do que nunca, treine toda 
a sua equipe para acolher, ser empática e apresentar 
uma solução condizente com as necessidades de seu 
cliente. Funcionários bem treinados entregam melhores 
resultados. E não se atenha somente aos treinamentos 
que envolvam aspectos técnicos, contemple nos seus 
treinamentos diferenciais como postura e atitude.

• Comunique - Consumidores estão cada vez mais 
preocupados com informações sobre impactos 
e origem dos produtos. Higiene e prevenção na 
manipulação de alimentos também precisam fazer 
parte desta pauta. A comunicação clara e direta gera 
entendimento e por consequência, confiança no que 
está sendo adquirido seja serviço ou produto.

Comunicação da Marca
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3. NOVOS TEMPOS PARA HOSPITALIDADE 
 E A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

Tão importante quanto a gestão de processos e custos durante períodos de crise, são as 
estratégias de atendimento. Afinal, a única fonte de receita de um negócio são os clientes, que 
precisam ser permanentemente conquistados.  

Preparar-se para receber os clientes e treinar as equipes com o foco na Experiência do Cliente, são 
algumas das atitudes que as empresas devem tomar, para assim manter a competitividade. 

A consistência na qualidade dos produtos e serviços, assim como aspectos de diferenciação, 
exclusividade e personalização, agregam valor ao relacionamento com cliente. Ademais, manter e 
incrementar os serviços é a obrigação das empresas ligadas ao turismo na atualidade. 

Além disso, em novos tempos, o trabalho de criação coletiva é a primeira dica para se pensar em 
serviços diferenciados para o seu cliente. Isso significa reunir equipes e colocar planos de ação com 
foco na experiência do cliente em prática.

Alguns exemplos de atitudes e serviços que diferenciam a experiência do cliente:

• Toda ação cria uma reação pessoal: 
experiências estão nos sentidos dos 
indivíduos. Uma experiência pode ser boa 
para um e ruim para o outro. Personalize.

Por: Bartira Marchioratto Daloia
 Fernando Marcos de Oliveira
 Gabriel Dualiby Pinto de Souza Lourenço

Comunicação da Marca
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• Navegação em e-commerce interativo, 
personalizado e com opções de 
compra de produtos que proporcionem 
experiências exclusivas, locais e com valor 
emocional. Exemplo: cestas de produtos 
orgânicos de pequenos produtores e 
agricultura familiar regional. 

• Delivery personalizado, com 
embalagens simples (sem excessos em 
função da sustentabilidade), porém 
nominais ao cliente e com mensagens 
positivas e bem-humoradas. 

• Tour virtual, para o cliente ver antes de 
comprar, com uma amostra da paisagem 
e da tranquilidade do lugar, assim como 
aspectos de segurança e saúde.

• No ato da reserva (on-line), o hotel ou 
restaurante faz um contato personalizado 
por telefone com todos os seus clientes e faz 
perguntas desejando saber se está tudo bem 
com a família e se já conhece a cidade e o seu 
estabelecimento, aproveitando também para 
informar todos os serviços especiais que a 
equipe preparou para atendê-los, com toda 
segurança e conforto.  

• Nas boas vindas do cliente, presenteá-lo com 
um mini frasco de álcool gel personalizado 
com o logotipo da empresa, que empresas 
fabricantes de amenidades já comercializam.

Comunicação da Marca
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• Café da manhã entregue no 
quarto, com agendamento feito 
por WhatsApp diretamente com a 
equipe de alimentos e bebidas. 

• Incluir serviços ou detalhes 
personalizados para os serviços de 
alimentação nos quartos dos hotéis e 
pousadas, como playlist especial de 
músicas sugeridas pelo hotel para o café 
da manhã ou jantar do casal. 

• Treinar as equipes para criarem processos de 
empatia, por meio do contato com o cliente, 
onde cada vez mais seja possível antecipar 
suas necessidades e desejos, para assim lhe 
proporcionar sempre o conforto desejado.

• Em estabelecimentos de A&B desenvolver 
menus especiais da chamada cozinha 
afetiva ou cozinha de mãe, onde os clientes 
podem ter acesso a pratos simples do dia 
a dia, muito bem feitos, com o tempero do 
estabelecimento e ao mesmo tempo com 
baixo custo. Aspectos que vão ser essenciais 
para os novos tempos da gastronomia. 

• Experiências criativas como 
cinema, fogueiras, música ao 
vivo e outros, pelo sistema 
“drive in”, nos jardins dos hotéis 
e pousadas, incluindo pipoca e 
outros agrados como cobertores 
especiais para o hóspede. 

Comunicação da Marca
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• Manter uma comunicação digital, profissional 
e personalizada com o cliente. Nesse sentido, 
buscar a autorização antecipada do cliente, 
para posteriormente utilizar ferramentas como 
WhatsApp para falar com ele e lhe oferecer 
sempre o melhor de seus produtos e serviços. 
Neste caso utilizar de comunicação escrita 
profissional e simpática. Com a máxima 
discrição e bom senso nos contatos. 

• Antes de se comunicar com o cliente, 
treinar o chamado “sorriso na voz”. Pois o 
cliente precisará perceber que você quer 
atendê-lo da melhor forma possível, mesmo 
através de uma máscara de segurança. 

• Otimismo, resiliência e 
inteligência serão atitudes 
obrigatórias no atendimento 
profissional ao cliente. Será 
época de se adaptar ao novo 
cliente. O atendimento com 
empatia e otimismo precisará 
contagiar as pessoas. 

• As pessoas vão consumir produtos e 
serviços com mais valor emocional. Desta 
forma o cliente vai decidir comprar de 
empresas que acredita e que passem a 
confiança necessária no atendimento.

• Pessoas são instintivamente 
autocentradas: todas as pessoas 
relacionam-se com o mundo usando 
as suas próprias referências. O desafio 
é atender os clientes/consumidores 
olhando a perspectiva deles.

Comunicação da Marca

13



• Você não consegue disfarçar: a 
equipe consegue perceber quando a 
experiência do consumidor não é a 
prioridade dos empresários, líderes e 
proprietários. Clientes contam para 
eles quando as empresas não estão 
comprometidas.

• Conhecer o cliente: se o 
empresário/proprietário 
quer que a empresa ofereça 
a melhor experiência para o 
consumidor, servindo-o com 
excelência, é essencial ter uma 
visão clara do que o cliente 
quer, e não quer, facilitando as 
decisões e ações.

• Meça, Incentive e Celebre: o ambiente 
de trabalho importa muito e a equipe 
reage a ele. Acompanhe os parâmetros 
definidos, premie as atividades e celebre 
as ações que fazem a diferença. O 
comportamento das pessoas vai seguir 
estes exemplos.

• Pessoas desmotivadas e 
desconectadas não criam clientes 
apaixonados: somente equipes com 
os mesmos valores e missões das 
empresas podem sustentar e criar 
incríveis experiências para seus 
consumidores.

Comunicação da Marca
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4. MARKETING SUSTENTÁVEL - INTRODUÇÃO

Considerando o momento atual, o mercado receptivo precisa adaptar-se em decorrência 
dos novos hábitos sociais. Os clientes estão bem informados e preocupados com a 
higiene e a saúde em qualquer ambiente. É muito importante o empreendedor ficar atento 
a essas novas necessidades que irão contribuir para manter ou conquistar novos clientes.

Existem algumas ações de marketing que poderão ser pensadas para colaborar com 
o empresário em suas decisões. Aqui abordaremos especificamente a importância do 
Marketing Sustentável para as empresas. 

O QUE É MARKETING SUSTENTÁVEL?

Para o empreendedor, mesmo que não entenda muito de 
marketing, é possível colocar em prática soluções simples. Mas 
para que estas orientações sejam apresentadas é interessante 
saber que “O marketing sustentável é o processo de criação, 
comunicação e entrega de valor aos clientes de tal forma 
que tanto o capital natural como o capital humano sejam 
preservados ou melhorados por toda parte” (MARTIN e 
SHOUTEN, 2012, p. 10). 

As estratégias de Marketing Sustentável são desenvolvidas 
de acordo com o meio em que as empresas estão inseridas, 
levando em consideração a proteção ambiental, como também a 
segurança de todos e o bem-estar dos funcionários.

MANUAL DE 

NORMAS

COVID-19

RECOMENDAÇÕES PARA DESENVOLVER O MARKETING SUSTENTÁVEL.

Por: Prof. Luciano Roberto de Castro Munari

Entendemos que serão praticadas novas regras para 
higienização e manipulação de objetos e alimentos, como 
também para contato físico entre pessoas. A falta e o não 
conhecimento de tais práticas de higienização, inviabilizará 
o sentimento de bem-estar necessários para trabalhos em 
empresas da área de receptivo. 

O comportamento de todos os envolvidos na segurança 
higiênica do ambiente deve estar de acordo com o que 
se comunica sobre a empresa. É aconselhável não utilizar 
o Marketing Sustentável com o interesse de promover as 
vendas. 

As medidas de segurança devem fazer parte da estratégia 
da empresa. Será necessária a produção de um manual 
de procedimentos que estabeleça metas mensuráveis que 
poderão servir para divulgar as ações e os resultados. Seria 
interessante ter alguém de importância na empresa como 
responsável por capacitar, coordenar e controlar essas 
práticas.

Comunicação da Marca
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Reestruture o ambiente com equipamentos e procedimentos de higiene para funcionários, 
parceiros, fornecedores e clientes. Além disso, informe-se sobre práticas atuais ecologicamente 
corretas e de cuidados com a saúde. Desenvolva documentos digitais em vez de físicos e 
comunique-se por meio de plataforma digital utilizando equipamentos higienizados. Nesse 
sentido, por exemplo, indicamos o desenvolvimento e a utilização de cardápios digitais, baseados 
em QR Codes que possibilitam uma experiência digital ao cliente, evitando contatos com o 
cardápio físico.

Colabore divulgando sobre as boas práticas do Marketing Sustentável para a comunidade, com a 
intenção de promover um mundo mais sustentável.

Comunicação da Marca
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Também denominados Composto ou Mix de Marketing, os “4 Ps” são os quatro fatores 
divididos em Produto, Preço, Praça e Promoção. É uma ferramenta para construir uma 
estratégia de marketing, para criar um plano funcional.
Neste momento, explicitaremos os 4 P’’s, mas é relevante que sejam realizadas análises 
em relação a Physical Evidence, processos e Pessoas que também serão abordados neste 
documento.

Figura 1 - 4 P’s do Marketing.

4 PS DO MARKETING

PREÇO
• Qual é o valor oferecido pelo 
 seu produto?
• Já existem referências na sua área?
• O cliente é sensível ao preço?
• Como você será comparado?

PROMOÇÃO
• Onde você vai anunciar seu 

produto?
• Qual o melhor momento para 

promover?
• Qual o padrão de mercado para 

esse tipo de produto?

PRODUTO
• O que o cliente quer do produto?
• Quais atributos ele precisa ter?
• Qual a sua aparência?
• Qual o seu nome?

PRAÇA
• Onde o cliente procura pelo seu 

produto?
• Como você pode acessar canais 
 de distribuição?
• Qual o tipo de esforço de 

venda?
• Onde seus concorrentes estão?

MERCADO ALVO

Fonte: Borges (2013).

De acordo com o Sebrae (2018), adequamos os 4Ps do marketing à gestão 
sustentável.

Comunicação da Marca
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Preço
Os clientes irão pagar mais e reconhecer o preço por produtos 
e marcas que incluem a sustentabilidade, pensando na higiene 
e segurança na sua linha de produção e na gestão.

Informe-se, organize-se.

Acreditamos que os consumidores estão procurando soluções para transformar as suas vidas 
e a de toda a população, buscando empresas que atendam suas necessidades de justiça social, 
econômica e ambiental. Interessam-se não apenas pela satisfação oferecida por produtos e 
serviços, mas também pela segurança e pela preservação da saúde que o ambiente oferece. 

Promoção
A divulgação da sua empresa poderá ter informações das 
novas práticas adotadas e reforçar práticas existentes de 
acordo com o cenário atual, visando higienização, segurança e 
saúde. 

Ponto de venda
Para a gestão sustentável no ponto de venda, será necessário 
avaliar se todos os processos da sua empresa, desde a 
produção até a distribuição de produtos e serviços, são 
sustentáveis, seguindo os padrões de higiene e segurança 
exigidos na atualidade. A partir desta análise, é possível 
identificar o que deve ser alterado para tornar o ponto de 
venda mais sustentável, higienizado e seguro.

Produto
Com as práticas sustentáveis na geração dos serviços e 
produtos da sua empresa, você agregará valor e fortalecerá a 
imagem da marca.

Posicionamento de marca é a criação de superioridade 
de marca na mente dos consumidores e envolve 
convencer os consumidores das vantagens de seus 
produtos contra a concorrência e aliviar preocupações 
em relação a possíveis desvantagens.

Comunicação da Marca

18



5. A COMPETIÇÃO NO MERCADO 
    DE HOSPITALIDADE NO DESTINO

Por: Camila Fernanda Barboza e Moraes Rodrigues

custos. No cenário atual, que não permite aglomerações, onde há necessidade de distanciamento 
social, baixar o preço não contribuirá para aumentar o volume de clientes. 

E uma das consequências que pode ser irrecuperável, é o prejuízo do destino como um todo, 
a curto, médio e longo prazo, pois inicia-se uma guerra de preços que não é compensada pela 
quantidade de clientes e não ajuda a sustentar os custos dos estabelecimentos. Por isso é 
necessário pensar em serviços agregados, experiência, promover a segurança do cliente e do 
colaborador e ter um preço justo. Além disso, pensar na cidade como um destino integrado e 
desejável pelos clientes.

E a estratégia de aumentar demasiadamente o preço para que seja possível recuperar o que foi 
perdido pode ser considerada prática abusiva. Isso também não atrai o cliente, principalmente 
num momento como este em que há uma preocupação com a questão econômica. Em algumas 
situações foi possível observar que marcas tiveram sua imagem manchada devido à prática 
abusiva de preços altos. O cliente pode até ser atraído, mas ele não volta, pois ele fará a avaliação 
do custo benefício e não encontrará valor nas empresas e no destino que o permita retornar ou 
mesmo indicar. Por isso, repetindo a frase do parágrafo acima, é necessário pensar em serviços 
agregados, experiência, promover a segurança do cliente e do colaborador e ter um preço justo.

Com a crise, a paralisação. Em um cenário 
completamente adverso, é natural que o empresário 
considere adotar estratégias vinculadas a preço. 

Nesse sentido, pode ser que por um lado o empresário 
pense em diminuir os preços, focando em vendas em 
escala, por meio de descontos e diminuição do valor 
agregado no serviço prestado, ou ainda em aumentar 
o preço, a fim de obter maiores ganhos financeiros e 
equilibrar a receita e os gastos operacionais da empresa.

Ao adotar a estratégia de redução de preço e desconto 
sem nenhuma estratégia de revisitação dos processos, 
de alteração de posicionamento, a probabilidade desta 
ação não se sustentar num médio período de tempo é 
grande. Vários estudos mostram que quando se opta por 
uma estratégia de competição por custo, há necessidade 
de se ter volume, otimização de processos e redução dos 

Comunicação da Marca
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A palestra Desafios e Oportunidades da 
Hospitalidade pós-pandemia aborda diversos 
estudos acadêmicos voltados para a compreensão 
de como o setor de hospitalidade deve atuar 
durante e depois da crise atual. Nesse espectro, 
os tópicos abordados são: gestão da precificação 
dos produtos e serviços ofertados, preocupações 
sanitárias no setor de hospitalidade, estratégias  
que as empresas precisam adotar para superar 
o problema vivenciado, o impacto da estrutura 
atual da cadeia de suprimentos no negócio, a 
importância da inovação. 

Sugerimos que assistam ao vídeo 
na plataforma TED de Simon 
Siek – “Golden Circle”, para que 
construam um propósito que se 
conecte emocionalmente com o 
cliente, e a palestra sobre Desafios e 
Oportunidades da Hospitalidade pós-
pandemia no canal do Youtube do 
Senac Campos do Jordão realizada 
em parceria com a Profa. Dra. Cathy 
Ann Enz - professora Emérita de 
Cornell University, uma das mais 
prestigiadas universidades de 
hotelaria do mundo.

Neste momento, o consumidor está 
ainda mais sensível e crítico nas escolhas, 
levando em consideração todas as 
ações das empresas, das marcas no que 
diz respeito a ética, responsabilidade 
social e sustentável. Durante e pós-
pandemia, é preciso que as ações de 
comunicação estejam relacionadas a 
posicionamento e lembrança da marca. 
É preciso se reorganizar, é preciso 
encontrar novamente o motivo pelo 
qual a sua empresa existe e o motivo 
pelo qual o cliente desejará frequentá-
la. Neste momento, é preciso repensar 
a mensagem, a linguagem e o canal de 
comunicação.

Comunicação da Marca
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O diagnóstico é realizado através da coleta 
de material biológico das vias respiratórias 
aéreas do doente e analisada em laboratórios 
especializados quanto à presença do vírus.  

• Tosse • Febre • Coriza • Dor de garganta • Dificuldade 
  de respirar

Cartilha de Boas Práticas 
para a área da Hospitalidade

Os sintomas podem variar de um simples 
resfriado até uma pneumonia mais severa. 
Os sintomas mais comuns incluem:

CAMPOS
DOJORDÃO
SEGURO POR

 NATUREZA

GASTR
ONOMIA

EXCLUSIVIDADE 
EM TODOS OS SENTIDOS  

DESTINO

COVID-19: uma breve contextualização

A COVID 19 é uma doença causada por um tipo de vírus denominado 
coronavírus SARS-COV-2, e apresenta um quadro clínico que varia de 
infecções respiratórias assintomáticas a quadros mais graves, que ne-
cessitam internação e cuidados intensivos. 
 
A transmissão ocorre de uma pessoa 
doente para outra através de:

• Gotículas de saliva
• Tosse
• Espirro
• Catarro 
• Aperto de mão
• Objetos ou superfícies contaminadas como 
 celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, 
 teclados de computador entre outros.
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Em relação às medidas preventivas destacam-se:

• A lavagem de mãos com água e sabão ou a 
higienização com álcool em gel estão entre as 
mais eficazes quando tocar partes do corpo, 
superfícies ou objetos que possam estar 
contaminados

• Manter a distância mínima de cerca de 1,5 m entre 
as pessoas

• Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com 
lenço ou com o braço e não com as mãos

• Evitar tocar os olhos 

• Evitar beijos, abraços e aperto de mãos

Ademais, é de ciência de todos nós que o setor da hospitalidade é um dos 
mais afetados pela crise da COVID-19. A fim de se ter uma retomada segura em 
questões sanitárias, as atividades deverão seguir diversos protocolos sanitários a 
fim de garantir a total segurança e bem-estar de turistas e colaboradores. Sendo 
assim, a cartilha a seguir foi desenvolvida visando atender as demandas do
setor hoteleiro e da área de alimentação e ajudar no retorno das atividades.

Cartilha de Boas Práticas para a área da Hospitalidade
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A cartilha têm como objetivo reunir práticas de prevenção para receber os hóspedes,
porém durante a operação, podem surgir outras situações que demandem processos e tomadas 
de decisão técnica. 
Neste sentido, é recomendável que os estabelecimentos criem um comitê multidisciplinar de crise 
para gerenciar os protocolos, as ações de comunicação, de relacionamento com o cliente e de 
treinamento.

• Elaborar comunicação física e virtual visível em 
todos os pontos de contato com o hóspede (no 
site, no momento da confirmação da reserva, no 
momento do check-in, nos apartamentos e áreas 
sociais);

• Informar sobre as medidas adotadas na cidade, 
nos pontos turísticos e nos restaurantes;

• Criar uma rede de relacionamento com 
restaurantes e pontos turísticos para fazer 
reservas e minimizar os impactos de filas e 
aglomerações;

• Revisitar a política de cancelamento de 
reservas para que tenha flexibilidade e 
comunicar ao hóspede;

• Colher informações, no ato da reserva, sobre a 
situação de saúde dos hóspedes, identificar se 
fazem parte do grupo de risco. Dar prioridade 
para este grupo e monitorar a estada.

• Priorizar o pagamento online a fim de evitar o 
contato físico. (aplicativos ou meios eletrôni-
cos): Na impossibilidade recomendamos usar 
transferência bancaria ou fazer a limpeza da 
com álcool 70% após cada operação;

BOAS PRÁTICAS PARA A GESTÃO DOS 
ESTABELECIMENTOS DA ÁREA DE HOSPITALIDADE

Medidas de comunicação e relacionamento com clientes e funcionários:

Cartilha de Boas Práticas para a área da Hospitalidade
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• Ter agilidade para promover as mudanças, resolver as 
situações, com tomadas de decisão sempre pautadas 
em promover a melhor experiência para o colaborador e 
para o cliente;

• Ter como foco, em todas as tomadas de decisões, a 
proteção dos funcionários e hóspedes;

• Realizar ações de responsabilidade social;
• Realizar ações para promover um 

relacionamento com a marca pautado 
na transparência, no acolhimento, nos 
diferenciais de proteção e de experiências 
tanto para clientes quanto para 
colaboradores;

• Realizar ações para minimizar os impactos 
negativos na saúde mental dos funcionários;

• Realizar ações para que a empresa e os líderes 
sejam parceiros, estimulando a união das equipes, a 
empatia para oferecer uma experiência diferenciada.

• Promover um ambiente de flexibilidade e 
empatia, principalmente nas situações não 
previstas que possam ocorrer durante a 
operação;

• Ser acolhedor, estar atento às 
necessidades individuais de cada cliente e 
de cada funcionário;

Cartilha de Boas Práticas para a área da Hospitalidade
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• Atualizar os protocolos de segurança de acordo 
com as diretrizes governamentais, quando 
necessário;

• Acompanhar e supervisionar as práticas de 
segurança;

• Acompanhar a saúde dos funcionários;

• Criar protocolos de desinfecção e isolamento, 
caso funcionários e/ou hóspedes apresentem 
sintomas durante a estada;

• Criar controle de entrada e saída de pessoas 
para não haver aglomerações e para garantir o 
distanciamento entre elas de 1,5m;

• Promover treinamentos virtuais constantes com 
as equipes sobre os protocolos adotados pelo 
estabelecimento;

• Capacitar os funcionários para uma orientação 
acolhedora com os hóspedes que não 
estiverem cumprindo as recomendações e criar 
ferramentas de comunicação do comitê para 
cada setor passar informações de situações de 
risco que possam observar;

• Realizar reuniões virtuais diárias sobre as 
atualizações, as necessidades observadas.

Medidas de monitoramento:

Cartilha de Boas Práticas para a área da Hospitalidade
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1. ORIENTAÇÕES PARA HOTÉIS, POUSADAS E           
 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TEMPORÁRIO

Recomendações para os colaboradores

• Afastamento dos colaboradores que façam parte do grupo 
de risco no atendimento direto ao cliente;

• Uso obrigatório de máscaras por todos os funcionários, de 
acordo com as corretas normas de utilização. 

• A máscara poderá ser usada até que esteja úmida ou até o 
período máximo de 2 horas. Após esse período, deverá ser 
trocada;

• Com a finalidade de otimizar a vedação das máscaras à 
pele, é recomendado que os colaboradores não façam uso 
de maquiagem ou de barba;

• Higienizar as mãos frequentemente e nas seguintes 
situações: ao chegar ao trabalho; após fumar; após recolher 
lixo e outros resíduos; após tocar em sacarias, caixas, garrafas 
e sapatos; após tocar em alimentos não higienizados ou 
crus; ao interromper o serviço e iniciar outro; após manusear 
dinheiro; antes de usar utensílios, equipamentos ou materiais 
não higienizados; antes de colocar luvas descartáveis e após 
retirá-las; após utilizar os sanitários;  após tossir, espirrar ou 
assoar o nariz;  após usar esfregões, panos ou materiais de 
limpeza; após carregar bagabens, dirigir carro;

Por: Breno Koci Guelssi

• Aferir a temperatura corporal dos colaboradores 
da empresa no início de cada turno. Em caso de 
temperatura elevada, o colaborador não deverá 
permanecer no local de trabalho e deverá procurar o 
sistema de saúde;

Cartilha de Boas Práticas para a área da Hospitalidade
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• Colaboradores devem manter a distância 
de 1,5m uns dos outros e evitar conversas 
desnecessárias;

• O estabelecimento deve fornecer os 
EPIs (são considerados EPIs: luvas de 
procedimento, óculos, avental, escudo facial 
e máscara descartáveis), treinamento e as 
medidas necessárias para a proteção dos 
colaboradores;

• O serviço de buffett para os colaboradores 
deve ser realizado por uma pessoa que esteja 
seguindo todos os protocolos de proteção 
e higienização. Os alimentos devem ser 
protegidos para que não fiquem expostos 
enquanto os funcionários forem servidos;

• Profissionais responsáveis pela limpeza dos 
ambientes, além das máscaras também 
deverão usar escudo facial, luvas descartáveis 
e aventais durante todo o processo de 
limpeza dos quartos. As luvas deverão ser 
descartadas assim que retiradas e nunca 
deverão ser lavadas;

• Os profissionais de recepção também 
poderão utilizar o escudo facial;

• Os funcionários deverão ter telefones e 
computadores demarcados para uso durante 
os turnos. Após o turno, o telefone deverá ser 
desinfetado com álcool 70%;

• Os teclados de computador, tablets e 
celulares utilizados no serviço devem 
ser envelopados com filme plástico e 
desinfetados; 

• Hospedagens que contem com serviço de manobrista 
deverão revestir volantes, bancos e demais locais de 
contato com as mãos e o colaborador deverá desinfetar 
as mãos com álcool 70% ao entrar e sair do veículo;

• O mensageiro deve higienizar a alça da mala, o puxador 
do zíper e o cadeado/lacre antes e de pois de realizar a 
entrega.

• Não falar, tossir ou espirrar próximo de outras pessoas 
ou dos alimentos. Caso essa situação ocorra, sempre 
proteger a boca de maneira adequada;

• Os uniformes devem ser lavados pelos estabelecimentos 
ou empresas terceirizadas que seguem os protocolos de 
higienização e proteção de colaboradores;

Cartilha de Boas Práticas para a área da Hospitalidade
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 1,5m

Atendimento aos hóspedes
• Realizar a aferição de temperatura dos 

hóspedes no check-in.

• Evitar o contato entre clientes e 
colaboradores em diversas ocasiões: 
pagamentos, entrega de documentos, 
entrega de chaves. Buscar alternativas de 
tecnologia para adaptação do serviço; 

• Caso haja entrega de chaves, desinfetar ao 
ser recebida e antes de ser reutilizada;

• As máquinas de cartão devem ser envelopadas com filme plástico e higienizadas a cada 
uso;

• Redução de filas para atendimento e, quando se fizerem necessárias, marcações com a 
indicação de 1,5m de espaço, respeitando o distanciamento entre os hóspedes;

• É recomendável o uso de máscaras pelos hospedes em áreas comuns e sociais;

Limpeza dos apartamentos
• Todos os quartos deverão ter suas janelas e portas 

abertas para ventilação e ar condicionado desligado 
desde o início do procedimento de limpeza. É 
recomendável que reduza a presença para um 
colaborador diariamente no apartamento. 

• Os colaboradores devem estar equipados, 
uniformizados e seguir os protocolos; 

• Utilizar somente produtos com potencial para 
desinfecção de superfícies;

• Roupas de cama, toalhas e roupas dos hóspedes 
deverão ser colocadas em sacos específicos e 
manuseados com cuidado, com a intenção de 
minimizar a possibilidade de contaminação de 
superfícies ou pessoas ao redor;

• Ao final da estada, deve ser realizada a desinfecção 
completa do apartamento seguindo todos os 
protocolos. 

• Disponibilizar máscaras para os hóspedes; 
• Informar todos os protocolos de segurança 

em todos os pontos de contato com os 
hóspedes;

• Disponibilizar informações por TVs, totens, 
ao invés de entrega de impressos;

• Dar preferência ao atendimento de 
hóspedes que se enquadrem no grupo de 
risco;

• Não devem compartilhar canetas e objetos.

Cartilha de Boas Práticas para a área da Hospitalidade
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Ambientes de todos os setores
• O balcão da recepção e outros móveis de apoio deverão ser isolados, a fim de evitar que os 

hóspedes se apoiem;
• A recepção poderá incluir uma separação com acrílico para mais segurança;
• Higienizar os elevadores a cada 1h;
• Desinfeccionar áreas lisas, balcões, corrimões, e demais locais da hospedagem a cada 

atendimento;
• Limitar o acesso ao elevador, respeitando o espaçamento indicado;

• Disponibilizar lavatórios nas áreas comuns do hotel, 
juntamente com sabonete líquido e toalhas de papel. O 
lavatório deverá contar com dispositivo de acionamento 
sem as mãos;

• Disponibilizar recipientes com álcool em gel 70% em 
locais estratégicos, tanto para colaboradores quanto para 
hóspedes;

• Manter portas e janelas abertas para que haja correta 
ventilação do local, mantendo quando possível o sistema 
de ar condicionado desligado (caso possua);

• Reduzir a quantidade de sofás, mesas, cadeiras ou 
espreguiçadeiras, diminuindo o número de pessoas no 
local, buscando guardar a distância recomendada.

• Não disponibilizar materiais físicos como jornais, revistas e 
diretórios nos ambientes e nos apartamentos.

• Realizar manutenção adequada e limpeza do sistema de 
ventilação;

• Limpeza e desinfecção de banheiros, pisos, lixeiras e 
maçanetas mais frequentes (no mínimo a cada 2 horas); 

• Limpeza de filtros e manutenção frequente em ar 
condicionado.

Cartilha de Boas Práticas para a área da Hospitalidade
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Serviços e atividades de lazer 
• Privilegiar atividades ao ar livre, desde que respeitem distâncias e proteções necessárias; 
• Academias devem ser utilizadas por meio de agendamento, os equipamentos devem ser 

espaçados para garantir a distância de 2m entre as pessoas e não devem ser compartilhados 
sem a desinfecção completa com produtos adequados. O local deve ficar aberto para manter a 
ventilação;

• Áreas de lazer interna deverão ser fechadas para evitar aglomerações, e contato com diversos 
brinquedos, móveis e equipamentos;

• Áreas de eventos devem ser configuradas respeitando o distanciamento, ventiladas e 
higienizadas a cada uso, respeitando os protocolos.

Serviços de alimentação
• Estimular o consumo de alimentos pelo room service;
• Ao realizar o room service, o gar çom/copeiro não deve acessar a unidade do clien te, entregando 

a bandeja ao cliente em frente ao respectivo quarto;
• A equipe de serviço de quarto deve cobrir bande jas, protegendo os alimentos durante o 

transporte até a unidade habitacional e, ao término das refei ções, os utensílios devem ser 
dispostos do lado de fora do quarto (no corredor, ao lado da porta) pelo hóspede, para que 
sejam recolhidos;

• Diminuir a ocupação dos restaurantes e do serviço de hospedagem respeitando o espaçamento 
entre as mesas;

• Trabalhar com reservas para evitar esperas, filas e controlar a quantidade de entrada de pessoas;

Cartilha de Boas Práticas para a área da Hospitalidade
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• Evitar o serviço tipo buffet a fim de 
diminuir a formação de filas. Caso seja 
necessário, um funcionário deve servir os 
hóspedes e o buffet deve ser protegido, o 
estabelecimento deve utilizar formadores 
de fila e marcações respeitando a 
distância necessária entre os hóspedes;

• Devem ser realizadas inspeções diárias 
pela lide rança em todas as áreas de 
preparo e serviço de alimentos para 
garantir que os métodos de limpe za e 
higienização sejam seguidos e realizados 
de modo consistente, conforme manual 
interno;

• Outras orientações especificas se 
encontram no tópico orientações para 
serviços de alimentação.



2. ORIENTAÇÕES PARA ESTABELECIMENTOS                                                          
    DA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO

Por: Roseli de Sousa Neto

 

A seguir serão apresentados os cuidados preventivos na manipulação de alimentos em 
estabelecimentos alimentícios para evitar a transmissão da COVID-19, como supermercados, 
restaurantes, bares e similares.

1. Serviços

• Diminuir a ocupação dos restaurantes e do serviço de hospedagem respeitando o 
espaçamento entre as mesas;

• Trabalhar com reservas para evitar esperas, filas e controlar a quantidade de entrada de 
pessoas;

• Evitar o serviço tipo buffet a fim de diminuir a formação de filas. Caso seja necessário, um 
funcionário deve servir os hóspedes e o buffet deve ser protegido, o estabelecimento deve 
utilizar formadores de fila e marcações respeitando a distância necessária entre os hóspedes.

• Disponibilizar lavatórios nas áreas comuns, juntamente com sabonete líquido e toalhas de papel. 
O lavatório deverá contar com dispositivo de acionamento sem as mãos;

• Disponibilizar recipientes com álcool em gel 70% em locais estratégicos, tanto para 
colaboradores quanto para hóspedes;

2. Higienização do ambiente

• Desinfetar áreas lisas, balcões, 
corrimões e demais locais que clientes 
e funcionários tiverem contato e a cada 
atendimento;

• Higienizar mesas e cadeiras a cada uso. Se 
possível, alternar a utilização das cadeiras;

• Manter portas e janelas abertas para que haja correta 
ventilação do local;

• Reduzir a quantidade de sofás, mesas e cadeiras, diminuindo 
o número de pessoas no local, buscando guardar a distância 
recomendada;

• Não disponibilizar materiais físicos como jornais e revistas;
• Realizar manutenção adequada e limpeza do sistema de 

ventilação;
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• Limpeza e desinfecção de banheiros, pisos, lixeiras e maçanetas mais frequentes (no mínimo a 
cada 2 horas); 

• Limpeza de filtros e manutenção frequente em ar condicionados;
• Não permitir entrada de pessoas que não tenha realizado os protocolos de higienização e 

uniformização na cozinha.



• Redução de filas para atendimento e, quando se fizerem necessárias, marcações com a indicação 
de 1,5m de espaço, respeitando o distanciamento entre os hóspedes;

• Privilegiar reservas para controlar a utilização do espaço e evitar filas;
• Disponibilizar máscaras para clientes, se necessário;
• Informar todos os protocolos de segurança em todos os pontos de contato com os clientes;
• Disponibilizar informações por TVs, totens, ao invés de entrega de impressos;
• Dar preferência no atendimento ao cliente que se enquadre no grupo de risco e fornecer um local 

mais isolado;
• Não compartilhar canetas e objetos com clientes.

 3. Atendimento aos clientes

• Disponibilizar cardápio virtual atrelado ao QR code para evitar contato com papéis físicos. Caso 
não seja possível, disponibilizar cardápio plastificado e desinfetar a cada uso com produto 
adequado; 

• Disponibilizar guardanapos de papel;
• Evitar o contato entre clientes e colaboradores em diversas ocasiões, como pagamentos. Buscar 

alternativas de tecnologia para adaptação do serviço; 
• Caso seja necessária a sua utilização, as máquinas de cartão devem ser envelopadas com filme 

plástico e higienizadas a cada uso;
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Higiene Pessoal
 

Banho diário, escovar os dentes 
e cortar as unhas
  
• Utilização de toucas ou redes para proteção dos cabelos;
• Fazer a barba; 
• Uniforme limpo (troca diária);
• Sapatos com sola antiderrapante (utilizar somente no local de 

trabalho);
• Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo 

flexionado ou com um lenço que deve ser descartado 
imediatamente e fazer a higienização de mãos;

• O manipulador deve retirar todos os adornos (aliança, 
brincos, pulseiras, relógios, anéis) antes da manipulação dos 
alimentos.

4. Colaboradores

ATENÇÃO: seguir as mesmas orientações informadas anteriomente para os meios de 
hospedagem. Os serviços de alimentação possuem os mesmos cuidados além das 
especificidades abaixo:  

   Higiene de Mãos 

As mãos devem ser higienizadas quando:
• Chegar ao trabalho e entrar no setor;
• Iniciar o serviço ou trocar atividade;
• Após utilizar o sanitário, tossir, espirrar,                                                         

 assoar o nariz ou coçar os olhos;
• Após o uso de materiais de limpeza;
• Após ter recolhido o lixo;
• Após ter tocado em caixas e sacarias;
• Ao manusear alimentos crus ou não higienizados; 
• Após tocar em maçanetas de porta e corrimões;
• Ao manusear sacolas de compras;
• Tocar em celulares, tablets ou tocar no corpo (nariz, olhos, etc);
• Máquinas com teclado (caixa de banco, maquininhas de débitos ou 

créditos).
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Técnica de Higienização 
de Mãos
 
Descrição da técnica
1) Umedecer as mãos e 
antebraços com água;
2) Lavar com sabonete líquido, 
neutro, inodoro e com ação 
antisséptica; 
3) Massagear bem as mãos, 
antebraços, entre os dedos 
e unhas, por pelo menos 3 
minutos; 
4) Enxaguar as mãos 
e antebraços e secá-
los com papel toalha 
descartável não reciclado 
ou outro procedimento não 
contaminante, e coletor de 
papel acionado sem contato 
manual;
5) Se não for utilizado sabão 
antisséptico na lavagem das 
mãos, finalizar com o álcool em 
gel.

Arregace as 
mangas e umedeça 
mãos e antebraço 
com água

Coloque 
o sabão

Esfregue a 
palma das 
mãos

Esfregue as 
laterais das 
mãos

Lave o dorso e 
entre os dedos

Lave as 
articulações

Lave em 
volta dos 
dedos

Lave as unhas 
e pontas dos 
dedos

Lave o 
antebraço

Enxague Seque com 
papel toalha

Finalize com 
álcool em gel

  Utilização de luvas e máscaras

• Utilização de luvas descartáveis
• As luvas descartáveis devem ser utilizadas após 

a higienização correta das mãos;

• Quando manipular alimentos já higienizados 
(verduras e frutas) ou alimentos prontos que 
sofreram cocção (pães, bolachas, etc);

• Devem ser trocadas após tocar em superfícies, 
utensílios ou alimentos não higienizados ou na 
troca de procedimentos.

• Nos restaurantes tanto os funcionários quanto os clientes devem lavar as mãos;
• Os funcionários devem higienizar as mãos antes de ofertarem pratos e talheres limpos para o 

cliente;
• Deixar o álcool em gel ao alcance dos clientes;
• Deixar o álcool em gel no caixa e à disposição dos garçons.
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• Utilização de máscaras
A Portaria CVS 5 (SÃO PAULO, 2013), que aprova 
o regulamento técnico sobre boas práticas para 
estabelecimentos comerciais de alimentos e 
serviços de alimentação do Estado de São Paulo, 
veta a utilização de máscaras nasobucais, devido 
à permanência de vírus e bactérias. Por outro 
lado,  a publicação do Ofício Circular SEI número 
1088/2020 do Ministério da Economia, traz 
informações gerais aos trabalhadores da área de 
alimentos, especificamente aqueles que preparam 
e servem refeições, recomendando o uso de 
máscaras cirúrgicas (AFEBRAS.or.br). 

As máscaras descartáveis devem ser 
confeccionadas de material não tecido (TNT), 
possuir no mínimo uma camada interna e uma 
camada externa e obrigatoriemante um elemento 
filtrante. 

A camada externa e o elemento filtrante 
devem ser resistentes à penetração de fluídos 
transportados pelo ar. Deve ser confeccionada de 
forma a cobrir adequadamente a área do nariz e 
da boca do usuário, possuir clipe nasal constituído 
de material maleável que permita o ajuste 
adequado do contorno do nariz e bochechas

Possuir elemento filtrante com eficiência de 
filtragem de partículas (EFP)>98% e eficiência de 
filtragem bacteriológica (BFE) > 95%. 

• Para a utiilização das máscaras devem ser adotados procedimentos rígidos para o uso, trocas 
constantes e avaliação do material a ser utilizado;
• Máscaras caseiras entre os colaboradores: é fundamental seguir as orientações sobre a 

confecção, o uso, a troca e a higienização;
• Não há evidências científicas da transmissão do CODIV 19 através de alimentos.
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5. Higienização de utensílios

A Higienização de utensílios como copos, pratos e talheres deve 
ser realizada  criteriosamente:

• Retirar os restos de alimentos (utilizar luvas descartáveis);

• Lavagem com água e sabão;

• Imergir em água clorada ou álcool a 70%;

• Após a utilização da água clorada, realizar o enxague;

• Os pratos e talheres devem ser colocados na mesa no momento do serviço;

• Os talheres devem ser acondicionados em saquinhos pláticos para que o 
cliente retire no momento da refeição;

6. Higiene na manipulação de alimentos

Em relação aos alimentos, o uso das boas práticas de higiene já 
consagradas e recomendadas pela vigilância sanitária é necessário, 
considerando-se a distribuição dos surtos de doenças de origem 
alimentar, tais como salmonelose, hepatite tipo A, cólera entre outras.

• Os alimentos devem passar pelo processo de cocção adequada 
(atingindo 700C em todas as suas partes); 

• Alimentos consumidos crus devem ser previamente lavados 
e sanitizados com solução de hipoclorito de sódio 0,1% e 
posteriormente, enxaguados com água potável;

• A produção de gelo deverá ser realizada utilizando água potável e 
armazenado em condições higiênicas;

• Pré–lavagem com água potável em local apropriado com pias e cubas e utensílios higienizados;

• Seleção dos hortifruti, com a retirada das folhas, legumes e frutas danificados;

• Lavagem com água potável;

• Desinfecção em solução clorada, utilizando o hipoclorito a 0,1% por 15 minutos ou conforme 
instruções do fabricante);

• Enxágue em água potável.

solução 
clorada

• Recomendações de diluições para a solução 
clorada desinfetante: 

I - dez mililitros ou uma colher de sopa rasa de 
hipoclorito de sódio na concentração de dois a dois 
vírgula cinco por cento, diluída em um litro de água 
potável; 

 II - vinte mililitros ou duas colheres de sopa rasas 
de hipoclorito de sódio na concentração de um por 
cento, diluídas em um litro de água potável. 
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• Recomenda-se o uso de descartáveis biodegradáveis caso não haja lavadora e enxague a 85 graus 
– Como processo alternativo talheres e louças e equipamento de preparo podem ser lavados com 
água e sabão e em seguida sanitizados com álcool 70%.



7. Cuidados na Compra de ovos - Aspectos a serem                   
observados na comercialização e na compra

a) Casca deve estar íntegra; não utilizar ovos com casca rachada;
b) Sem rachaduras e resíduos que indiquem falta de higiene do                   

  fornecedor;
c) Devem estar em caixas plásticas;
d) Observar prazo de validade;
e) Não separar gema da clara com as mãos;
f) Evitar misturar a casca com o conteúdo do ovo;
g) Não reutilizar as embalagens dos ovos;
h) Preparações quentes: ovos cozidos por 7 minutos em fervura no mínimo,           

  ovos fritos com a gema dura.

8. Armazenamento das compras

Cuidados na Higienização de Itens adquiridos nos 
supermercados 

Pesquisas revelam que plástico, metal, vidro e papel podem ser 
veículos de contaminação por coronavírus, por isso:
• Embalagens de alimentos devem ser higienizadas com água 

e sabão, ou aplicar álcool 70% ou solução de hipoclorito de 
sódio 0,1% de acordo com a disponibilidade no local;

• Posteriormente, enxaguados com água potável após a 
utilização da solução com hipoclorito de sódio;

• Evitar a reutilização de sacolas de supermercados para transportar alimentos prontos para o 
consumo, pois elas são veículos de contaminação.

• Higienização de:

• Botões para a emissão do tíquete de 
estacionamento; 

• Carrinhos e cestas de compra e esteira 
(Como determina a Lei 13.486/2017);

• Pontos de grande contato como maçanetas, corrimãos; terminais de pagamento; 
• Em botões de acionamentos para liberação de tíquetes nas cancelas de estacionamento;
• Caixas eletrônicos e elevadores; 
• Inserir dispensadores de álcool em gel na entrada da loja e em áreas com concentração de 

clientes (açougues, padarias e frios);
• Disponíveis ao público suportes com álcool em gel na entrada da loja e de sabonete e papel 

toalha nos banheiros;

9. Cuidados nos supermercados

Algumas estratégias para minimizar o risco de contágio do Coronavírus de 
acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS)
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10. Cuidados na entrega de delivery/take away

1,5m 1,5m

• Manter os filtros de ar condicionados limpos;
• Desativação de bebedouros; oferecer copos de água descartáveis;
• Grandes marcas do segmento supermercadista também se valem de orientações quanto ao 

acesso às lojas, limitando o número de clientes no interior do estabelecimento e separando 
horários para os idosos;

• Distanciamento entre clientes de pelo menos 1,5m.

• Para o empresário
• As embalagens devem ser adequadas, 

íntegras e limpas;
• Lacres de segurança;
• Cuidado com o manuseio;
• Entrega do alimento na temperatura 

apropriada, seja comida pronta ou 
congelada.

• Para o entregador
• Entregadores suspeitos de COVID 19 

devem ser afastados das atividades;
• São necessários cuidados para que 

o entregador não seja veículo para a 
transmissão do vírus.
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• Para o cliente
• Pagar online sem cartão;
• Se for utilizar a maquininha, priorizar a forma de 

aproximação do cartão; 
• Para a digitação da senha o cliente deve pedir 

para que a máquina seja higienizada ou pedir 
para embrulhar com material plástico;

• Evitar o uso de dinheiro em espécie;
• Opção de entrega sem contato.

• Após a entrega do pedido
• Lavagem de mãos antes e após a entrega de 

pedido tanto para o entregador quanto para o 
cliente;

• As embalagens devem ser descartadas.

• Take away
• Na modalidade de 

take away, onde 
o cliente retira 
a encomenda, o 
atendente deve 
estar de máscara;

• Restringir o contato 
com o cliente e 
higienizar as mãos 
após a entrega.

1,5m

Cartilha de Boas Práticas para a área da Hospitalidade

39



Referências CAMPOS
DOJORDÃO
SEGURO POR

 NATUREZA

GASTR
ONOMIA

EXCLUSIVIDADE 
EM TODOS OS SENTIDOS  

DESTINO

Comunicação da Marca - Gestão de Crises
Goldenberg, Cintia. Gestão estratégica integrada para negócios em alimentação. 
São Paulo. Editora Senac, 2018.
Silva, A.L. R. Apostila da disciplina de Gestão estratégica integrada para negócios 
em alimentação. Curso de Gestão de Negócios de Alimentação. Senac, 2020.
Dicionário  Infopédia, disponível em https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa, acesso em 08/05/20.

Comunicação da Marca - Comunicação com o Público Alvo
https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-04-13/como-o-coronavirus-vai-mudar-nossas-vidas-dez-tendencias-
para-o-mundo-pos-pandemia.html
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/estudo-mostra-novo-comportamento-do-consumidor-
diante-da-pandemia,9388ad41eab21710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.istoedinheiro.com.br/covid-19-e-as-mudancas-forcadas-nos-habitos-de-consumo/
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2020/04/16/estrategias-das-marcas-para-o-pos-
pandemia.html
https://exame.abril.com.br/carreira/mesmo-apos-a-crise-coronavirus-vai-mudar-dinamicas-de-trabalho/
https://www.consumidormoderno.com.br/2020/04/03/aprendizados-positivos-marcas-durante-pos-
coronavirus/
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Protecao-da-Saude-Mental-em-Situaciones-de-Epidemias--
Portugues.pdf
https://neofeed.com.br/blog/home/como-fica-a-comunicacao-das-marcas-pos-pandemia/

Comunicação da Marca - Novos tempos para a hospitalidade e a experiência do cliente
MEYER, Danny. Hospitalidade e Negócios: O Rei da Gastronomia de Nova York Conta o Segredo do Sucesso. 
1. ed. São Paulo: Editora Novo Conceito, 2007.
DISNEY INSTITUTE. O Jeito Disney de Encantar os Clientes. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011.
CABRERA, Carlos. El Celler de Can Roca: criação de valor em empresas de serviços. 1. ed. São Paulo: Editora 
Senac, 2016.
GALUNION CONSULTORIA PARA FOOD SERVICE. Cartilha Delivery. São Paulo: Galunion Consultoria para 
Food Service, 2020. Acesso em: 15 abr. 2020.
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE TURISMO. Protocolos de Retomada COVID-19. São 
Paulo: São Paulo Governo do Estado Secretaria de Turismo, 2020. Acesso em: 5 maio 2020.
TEMKIM GROUP. Six Laws of Customer Experience.
https://experiencematters.blog/2018/06/20/six-laws-of-customer-experience-infographic/, 2018. Acesso em 
11 maio 2020 

Comunicação da Marca - A competição no mercado de hospitalidade no destino
SERRALVO, Francisco Antonio; FURRIER, Márcio Tadeu. Fundamentos do posicionamento de marcas: uma 
revisão teórica. Anais do VII Seminários em Administração, 2004

Diretrizes de Boas Práticas para a área da Hospitalidade - Orientações para hotéis, pousadas e           
serviços de locação temporário
MINISTÉRIO DO TURISMO. Alimento seguro no turismo. Brasil, 2006.
ANR. PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS DE BOAS PRÁTICAS PARA A RETOMADA DAS
OPERAÇÕES DE RESTAURANTES, BARES E LANCHONETES PÓS COVID-19. Brasil, 2020.

40



Diretrizes de Boas Práticas para a área da Hospitalidade - Orientações para estabelecimentos da área de 
alimentação
ANVISA- Ministério da Saúde. Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(RDC) n. 216 de 15 de setembro de 2004.Dispoõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Para 
Serviço de Alimentação.
Boas Práticas para atuação do nutricionista e do técnico em nutrição e dietética durante a Pandemia do 
Novo Coronavírus (CoVID 19), Brasília, 20 de março de 2020
Brasil, Portaria CVS-5 de /04/2013. Dispõe o Regulamento Técnico sobre Parâmetros e Critérios para o 
Controle Higiênico- Sanitário em Estabelecimentos de Alimentos
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Cuidados de higiene no delivery para bares e restaurantes 
na crise do novo coronavírus. https://drive.google.com/file/d/1u3vSZDLAqDJeVTLROp5WM5WcTED1tpKV/
view (acessado em 16/abril/2020).
Associação Brasileira de Supermercados. Boas práticas para prevenção de Coronavírus (COVID-19) nos 
supermercados. http://static.abras.com.br/pdf/cartilha_covid.pdf (acessado em 15/abril/2020). http://static.
abras.com.br/pdf/cartilha_covid.pdf
Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto. Como limpar mãos, ambientes e utensílios para 
prevenção do coronavírus (COVID-19). https://enut.ufop.br/news/cartilha-de-orientação-sobre-o-coronavírus 
Ministério da Saúde. Coronavírus: sobre a doença. http://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-
doenca#transmissao (acessado em 14/abril/2020). http://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-
doenca#transmissao
Morais A.H.A., Maia, J.K.S., Damasceno, K.S.F.S.C., Seabra, L.M.J., Passos T.S. Orientações Nutricionais para o 
enfrentamento do COVID-19. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
https://www.asbran.org.br/storage/arquivos/CARTILHA_COVID_19%20final.pdf(Acessado em  10/
abril/2020)

41

Referências

SAEL
serviço de apoio aos empresários locaisCentro Universitário Senac

Campos do Jordão

ApoioRealização


