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CRIATIVIDADE NA
RETOMADA
Por Beatrice Teizen

A crise causada pela pandemia do novo
coronavírus trouxe impactos inexplicáveis ao setor de Turismo. Agora, em
tempos de retomada, com voos voltando a operar e hotéis reabrindo, algumas
empresas da indústria estão assumindo
um papel de protagonismo no setor de
eventos e lazer com produtos especiais
dedicados. Criatividade é a palavra da
vez para atrair o público e restaurar a
confiança do viajante.
Na hotelaria, novos protocolos, produtos, tecnologias e pacotes promocionais vêm sendo a solução para a volta
dos hóspedes depois de meses com as
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atividades paradas. Com a saúde e segurança dos clientes e colaboradores
em primeiro lugar, os hotéis precisaram
se reinventar para voltar a atuar no que
chamamos de “novo normal”.
A GJP Hotels & Resorts, por exemplo,
lançou pacotes para que o turista possa viajar quando quiser ou com mais
dias de hospedagem, com programação diferenciada ou serviços premium
nos resorts. Para o público corporativo,
a empresa incluiu o formato de eventos
híbridos à venda em seu portfólio, oferecendo encontros neste formato ou 100%
on-line.

“O hóspede já estava buscado por uma
experiência em hospedagem diferente
da que ele estava acostumado. Nesse
momento, a segurança é o grande diferencial, sempre aliada com tecnologia e
inovação, e que, ao mesmo tempo, mantenha a experiência positiva e confortável que o viajante está acostumado a ter.
Estamos criando e adaptando atividades adequadas para a nossa nova realidade, que combinem segurança e uma
experiência marcante para os clientes”,
conta o CEO da rede, Fabio Godinho.
Com uma experiência diferenciada, o
viajante precisa, neste cenário, se acos-

tumar com como as viagens serão daqui para frente. Uso de máscaras de
proteção obrigatório em locais públicos, intensificação da limpeza por todo
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sem contato físico,
serviços, como buffet, spa e academias,
com atendimento diferenciado são alguns dos costumes deste cenário atual
da hotelaria.
O que muda, de fato, para este hóspede?
Como os novos protocolos de segurança e higiene impactam na estada do viajante? O que é certo é que a experiência
segue a mesma, mas, agora, com novos
cuidados. Logo ao chegar, com vagas
do estacionamento demarcadas respeitando o distanciamento e medição
de temperatura ao entrar no hotel, e em
toda a jornada, desde o check-in até o
check-out, feitos digitalmente.
Ter funcionários equipados com EPIs
(equipamento de proteção individual),
participando de treinamentos específicos para estarem aptos a seguir todos
os protocolos corretamente e orientar
hóspedes, também é essencial. A comunicação aos clientes deve ser, mais
do nunca, o mais transparente possível,
com orientações sobre prevenção ao
contágio.
“Algumas pessoas já estão bem seguras quanto aos procedimentos e protocolos sanitários dos hotéis, mas elas
precisam ter certeza de que chegarão
lá e não serão as únicas a aderirem às
medidas. Todos os hóspedes precisam
estar seguindo as regras de convivência
impostas. Por isso, os hotéis precisam
mostrar, comunicando de forma clara,
que estão oferecendo uma experiência
segura de ‘desconfinamento’, enquanto
não houver a vacina”, opina o editor chefe do Viaje na Viagem, Ricardo Freire.
CRIANDO (MAIS) ATRATIVOS
Diante dessa insegurança, o setor hoteleiro vem se reinventando para atrair o
viajante a lazer que está confinado em
casa. Criar e implementar normas passa a ser praticamente uma obrigação
por parte dos hotéis e são as experiências entregues que realmente importam e farão a diferença nesta realidade
de pandemia. Tecnologias touchless e
que facilitam a jornada, além de pacotes
atraentes, promoções interessantes e,
principalmente, flexibilidade nas reservas são imprescindíveis para trazer o
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cliente de volta.
“Nós desenvolvemos, por exemplo, uma
série de atividades de lazer exclusivas
para promover a segurança e a diversão das famílias, incluindo experiências,
como cinema no apartamento, piqueniques no bosque e jantares temáticos,
que poderão ser contratados e agendados”, explica Godinho.
Pacotes para quem precisa manter a
rotina de home office e homeschooling,
mas deseja estar em um ambiente diferente, por exemplo, estão entre as ofer-

Ju Ferraz, da
Holding Clube

tas da GJP. Infraestrutura para essas
atividades, alimentação personalizada
de acordo com a dieta de cada um da
família e programação de atividade física estão inclusos.
Outro produto é voltado àqueles que desejam uma viagem com exclusividade,
mas não poderão fazer viagens internacionais por enquanto devido ao fechamento de fronteiras. Focado nas suítes,
benefícios são oferecidos, como early
check-in e late check-out, atendimento
privativo, café da manhã no apartamen-
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de remarcar a data sem custo é
excelente. Além disso, com os hotéis enfrentando uma limitação de quartos, um atrativo interessante é oferecer o early check-in e o late check-out, já que existem quartos livres. O hóspede
ficaria no quarto até a hora de ir para o aeroporto
ou de pegar o carro de volta. Assim, o viajante
pode programar uma viagem para não sair do
hotel”, exemplifica Freire.
REINVENTANDO EVENTOS
Na parte de eventos, a realidade é um pouco
mais complicada, já que encontros físicos significam aglomeração. No entanto, as empresas
organizadoras e as que oferecem serviços para
este setor vêm criando uma série de soluções e
possibilidades, principalmente voltadas ao formato híbrido – que já existe há um tempo, mas
que se encontra em pleno crescimento.
“São duas palavras para o mercado de live
marketing a partir da pandemia: criatividade
e inovação. Quem cria e gera eventos precisa
ter uma nova percepção, olhar para o que esse
novo consumidor quer daqui para frente. Passamos por um processo profundo de reconstrução, os hábitos mudaram, o que as pessoas valorizam também. Isso tudo impacta na
construção dos novos eventos, por isso é muito importante estar atendo às necessidades
que vêm surgindo, trazendo soluções criativas
e inovadoras”, afirma a sócia-diretora de Novos Negócios e RP da Holding Clube, Ju Ferraz.
Com isso em mente, a rede de hotéis criou
o GJP Link, uma solução para empresas
realizarem eventos no formato híbrido ou
totalmente digital. Para isso, um estúdio de
gravação foi montado no Prodigy Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com os equipamentos necessários de produção de vídeo, áudio,
som e iluminação para a transmissão on-line
e ao vivo de encontros.
“Por mais que a vacina seja criada, o evento híbrido não deixará de existir. É mais ágil, prático
e econômico. Assim como os encontros presenciais também voltarão a acontecer. Nada
substitui o físico, o abraço, o som, o palestrante
preferido. Por isso que, para se diferenciar nesta
nova realidade, é preciso criar conteúdo que faça
sentido e que engaje os consumidores por um
outro ângulo”, finaliza Ju.n
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