
 

 

BOAS PRÁTICAS INTERNACIONAIS  
AÇÕES DE RETOMADA DO TURISMO PÓS COVID-19 

 

Contextualização 
 
As viagens e o turismo representam 10,3% do PIB global e apoiam 1 em cada 10 empregos no 

planeta (330 milhões), tornando-o a espinha dorsal de muitas economias ao redor do mundo. Com 
as medidas corretas para apoiar a sobrevivência do setor, as Viagens e Turismo podem ser um veículo 
poderoso para impulsionar a recuperação. 

 
Para garantir que o setor sobreviva e possa aumentar sua resiliência, a colaboração e o 

alinhamento são fundamentais. Embora os players estejam reunindo esforços para abordar 
efetivamente a COVID-19 e atenuar seu impacto presente e futuro, é essencial que juntem forças 
para planejar uma abordagem coordenada e consistente para garantir uma recuperação rápida e 
eficaz, após a crise estabilizado. As viagens e o turismo desempenharão um papel catalisador 
importante na recuperação global dos impactos da COVID-19. 
 

A visão para o futuro das viagens e turismo e o futuro viajante precisará motivar viajantes, 
governos, organizações de viagens e turismo e outras partes interessadas a abraçar e contribuir para 
a recuperação de viagens e turismo da crise da COVID-19. Essa visão precisará destacar o impacto 
financeiro contínuo, reconstruir a confiança dos viajantes, entender as mudanças duradouras em 
direção às soluções digitais e, finalmente, redefinir o "novo normal" - com foco nas mudanças na 
segurança, higiene e sustentabilidade da saúde. 

 
Especialistas preveem a recuperação em três etapas: inicialmente, voltaremos a viajar para 

destinos próximos, com carro próprio e total autonomia para decidirmos quando ir, voltar, onde ficar, 
etc. No segundo momento, viajaremos para destinos nacionais (pesquisa realizada no final de março 
pelo Panrotas aponta o nordeste como destino preferido dos brasileiros). E quando a pandemia 
estiver controlada também para outros países. Mas é importante ressaltar que assim como aconteceu 
com o teletrabalho e com a educação à distância na pandemia, teremos um turismo diferente. Novas 
demandas, novas necessidades, novos destinos, enfim, um cenário diferente, onde o digital ganha 
papel ainda mais relevante. 

 
Isto significa que todos nós, profissionais e empresários do turismo, temos que nos preparar, 

inovar, buscar soluções criativas para atender aos desejos dos consumidores. É uma era de grandes 
oportunidades para organizações que querem fazer a diferença. 
 
Globalmente falando, é de se esperar que o turista pós pandemia tenha as seguintes características: 

• Mais conectado – o viajante 4.0 já usava a internet (sites, blogs, apps, redes sociais, etc,) para 
pesquisar, planejar, reservar e comprar suas viagens. Agora estamos todos ainda mais 
conectados e mais exigentes. Portanto, se a empresa e/ou destino não estiver online, não 
existe. Simples assim. 



 

 

• Consumo consciente – estamos muito mais conscientes em relação ao que compramos e de 
quem compramos. Exageros, desperdícios e compras desnecessárias não são bem vistos pelos 
consumidores responsáveis. 

• Medo de aglomerações – lugares cheios representam hoje uma “ameaça”. Quando o 
isolamento acabar, é provável que muita gente continue evitando “grandes aglomerações”. 
Deve haver aumento da demanda por destinos menos massificados e menos conhecidos, o 
que é uma oportunidade para os destinos menos consolidados. 

• Sustentabilidade – valorização das empresas e marcas que têm iniciativas e compromissos 
com o meio ambiente e sobretudo com as comunidades locais; 

• Redução da renda – poucos segmentos não foram afetados pela crise econômica gerada pela 
pandemia. Consumidores darão maior valor ao preço e à relação custo-benefício de todos os 
produtos, inclusive os turísticos. 

• Valorização da pequena empresa e dos negócios locais – é um contraponto à globalização e 
faz todo sentido. Os consumidores preferem comprar dos pequenos negócios e, da mesma 
forma, tendemos a valorizar os produtos feitos no local. No caso do turismo, viajar pelo país, 
consumir internamente para ajudar na recuperação. 

• Crescimento das compras online – não só de bens, mas serviços (filmes, música, cursos, 
infoprodutos) e até experiências turísticas. Já é possível comprar uma aula de gastronomia 
online oferecida por chefe profissional. Se o seu produto não estiver a um clique de distância, 
o cliente não comprará da sua empresa. 

• Preferência por destinos e empresas realmente sustentáveis. 
• Preferência de compra das empresas que ofereçam mais flexibilidade para alterações e 

cancelamentos. 
• Maior preocupação e exigência por medidas de higiene e segurança sanitária (nos destinos, 

meios de hospedagem, meios de alimentação, etc.). 
• Preferência por check-in online nas companhias aéreas e também nos hotéis. 
• Preferência para comer em casa ou no quarto do hotel. 
• Aumento da demanda por atividades de natureza e espaços ao ar livre. 
• Aumento da demanda por hotéis com computador, impressora e pequenas salas de reunião, 

para poder combinar férias com trabalho. 
• Crescimento das reservas de “last minute”. 
• Passeios e atividades realizados em grupos pequenos. 
• Preferência pelos “produtos locais” – artesanato, gastronomia (pratos típicos, doces, cachaça, 

compotas, café, etc.). 

A recuperação do turismo pós Covid-19 dependerá de muitos fatores: reabertura das fronteiras, 
reativação das linhas aéreas e principalmente a sensação de segurança dos turistas sobre os 
diferentes destinos, de acordo com a incidência que tenha tido a pandemia para eles. Por exemplo, 
os americanos sempre foram preocupados com padrões de higiene, segurança, etc. 

De acordo com um estudo da Deloitte, a recuperação do turismo pós Covid-19 será gradual e 
só deve alcançar a situação normal no início de 2021. O estudo aponta a recuperação da seguinte 
forma: 

• Junho 2020 – começam as viagens de primeira necessidade; 



 

 

• Agosto 2020 – reativação do setor hoteleiro com as viagens nacionais. Apartamentos e casas 
de aluguel tendem a serem atraentes, assim como as pousadas e pequenos hotéis; 

• Novembro 2020 – aumento das viagens corporativas e os eventos que foram adiados; 

• Dezembro 2020 – crescimento discreto do turismo internacional. 

Os segmentos turísticos, que estarão em alta, segundo OMT, após Covid-19 são: 

• Turismo rural 
• Turismo de natureza 
• Bem estar 
• Ecoturismo 
• Turismo de aventura 
• Turismo gastronômico 

Os serviços que tendem a ser mais procurados são: 

• Pousadas e hotéis boutique (com poucas UHs), assim como casas para locação 
• Destinos que não são tão famosos/lotados 
• Lugares, hotéis, atrativos, restaurantes sem aglomerações 
• Empresas com políticas flexíveis de alteração/cancelamento 
• Empresas digitalizadas – além de boa presença online, empresas que oferecem facilidades 

para compras online 
• Locais com alto padrão de segurança alimentar e sanitária. 

Em relação aos destinos internacionais, especialistas do setor de turismo internacional acreditam 
que os destinos que tiveram menos casos da Covid-19 e os que lideram bem com a pandemia se 
recuperarão mais rapidamente. A lista inclui Jamaica, Cuba e outras ilhas caribenhas, Maldivas, 
Montenegro, Jordânia, Costa Rica, Hungria, Líbano, Marrocos e Lituânia. 

 Foram pesquisados alguns destinos onde a pandemia já está em fase decrescente e algumas 
medidas de flexibilização já vem sendo tomadas, principalmente aquelas que têm como principal 
objetivo o fomento do turismo e sua retomada em escala gradual.  

 A pesquisa teve como norteadores os seguintes setores de extrema importância para a 
reativação econômica do turismo mundial: 

1- Incentivos Financeiros; 
2- Eventos; 
3- Hotelaria; 
4- Transportes; 
5- Alimentos & Bebidas; 
6- Entretenimento. 
 

 
Austrália 



 

 

• Todas as aeronaves que entram no território australiano são legalmente obrigadas a relatar 
passageiros e tripulantes doentes no relatório antes da chegada. Um oficial de biossegurança 
encontrará a aeronave para rastrear 2019-nCoV e outras doenças humanas listadas; 

• Os oficiais de biossegurança fazem isso administrando o TIC (Traveller with Illness Checklist) 
ao passageiro ou membro da tripulação doente. Um oficial de biossegurança ou um oficial de 
biossegurança humana pode, então, emitir instruções para o gerenciamento de um caso 
suspeito de nCoV, que é legalmente exigido que seja seguido; 

• O Departamento de Saúde do governo australiano está fornecendo material de comunicação 
adicional para os viajantes (incluindo passageiros e tripulação) em todos os aeroportos e 
portos marítimos internacionais da Austrália. Este material informa os viajantes sobre 2019-
nCoV e o que fazer se estiverem vindo de uma área de risco e não estão bem; 

• As fichas informativas são atualizadas à medida que ocorrem desenvolvimentos significativos 
e também estão disponíveis em https://www.health.gov.au/information-about-novel-
coronavirus; 

• A tripulação deve ser aconselhada a continuar seguindo as instruções de trabalho de 
prevenção de infecções existentes quando em contato com passageiros doentes, incluindo o 
uso de equipamento de proteção individual (EPI) quando recomendado pelas instruções de 
trabalho do empregador; 

• Tripulação e passageiros devem ser incentivados a praticar lavagem frequente das mãos; 

• Sempre que possível, a tripulação deve ficar 1 metro ou mais longe dos passageiros doentes, 
a menos que esteja usando EPI apropriado; 

• A aeronave deve promover uma boa etiqueta respiratória (tosse) entre a tripulação e os 
passageiros; 

• A aeronave deve realizar atividades apropriadas de limpeza e desinfecção; 

• A aeronave deve promover o uso de EPI apropriado para a tripulação se for necessário um 
contato próximo com um passageiro doente; 

• O Departamento de Saúde da Austrália está monitorando de perto a situação 2019-nCoV em 
colaboração com a Organização Mundial de Saúde e os estados e territórios australianos. 
Informações atualizadas sobre 2019-nCoV estão disponíveis em www.health.gov.au. 

China 

• Restaurantes com parte da capacidade apenas e mais higienização pessoal e de 
equipamentos; 

• A medição de temperatura dos clientes, testagem se os frequentadores têm o vírus ou 
anticorpos e procedimentos sem a necessidade do toque são outras medidas sendo adotadas; 

• Os parques começam a reabrir e o uso de máscaras pelos frequentadores e funcionários é 
uma das medidas adotadas, além de incentivo ao distanciamento; 

• Disney Xangai - o parque chinês funcionará com 30% de sua capacidade e deve receber cerca 
de 24.000 pessoas por dia, seguindo regras estritas: os ingressos precisam, obrigatoriamente, 
ser adquiridos online, filas e restaurantes terão de respeitar o distanciamento social, o uso de 
máscara é obrigatório para visitantes e funcionários, e as famosas paradas e shows noturnos 
estão suspensos; 

• Na China, já está em discussão implementação de medidas como obrigação de uma espécie 
de “passaporte sanitário”, atestado médico que comprove que o passageiro testou negativo 
para Covid-19; 
 

https://www.health.gov.au/information-about-novel-coronavirus
https://www.health.gov.au/information-about-novel-coronavirus


 

 

EUA 

• A U.S. Travel Association criou, com apoio de outras entidades e de especialistas médico, um 
manual com sugestão de medidas para a reabertura das empresas de Viagens e Turismo; 

• Entre as recomendações estão a higienização das mãos (que evita a transmissão em cerca de 
50%), uso de máscaras e luvas, criação de barreiras físicas (como painéis transparentes entre 
o cliente e o funcionário), o distanciamento físico (como em filas, restaurantes e atrações), 
alternativas de atendimento (como entrega de delivery nas calçadas, pedidos on-line, check-
in pelo app) e uma política de conscientização dos envolvidos; 

• Todos os processos que puderem ser feitos sem o toque do cliente e do funcionário (como 
pagamentos, check-in, identificação do cliente e uso de amenidades em hotéis) são 
encorajados; 

• A limpeza e sanitização de ambientes deve ser reforçada. Da higienização mais frequente de 
ambientes aos hábitos dos funcionários, cada empresa vai tomar medidas adequadas a seus 
negócios. Já há inclusive empresas e países investindo em certificados de limpeza. Álcool gel 
e produtos de higienização devem estar à disposição dos clientes; 

• Empresa de Turismo também são incentivadas a promover a testagem de clientes e 
funcionários e medição de temperatura (sem toque); 

• Funcionários com sintomas ou que testem positivos devem ficar isolados em casa. Clientes 
com a mesma situação devem ser comunicados que também devem se isolar e buscar auxílio 
médico se necessário; 

• O setor de Alimentos & Bebidas passa a ter novos protocolos e práticas. A Associação Nacional 
de Restaurantes e a FDA mantêm protocolos e recomendações para a reabertura de 
restaurantes e o consumo de alimentos fora do lar; 

• Disney Flórida - A reabertura será gradual e estudada em cada local. Por exemplo, lojas e 
restaurantes serão abertos antes que os parques temáticos; 

• Um dos focos será o gerenciamento da densidade de pessoas em filas, restaurantes, hotéis, 
atrações e outros pontos de aglomeração; 

• Regras de distanciamento físico serão implementadas de acordo com as recomendações do 
Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC); 

• Haverá, portanto, limitação da capacidade nos locais. Filas virtuais em Walt Disney World e 
Disneyland, ainda sem previsão de abertura, e o uso do app Play Disney Parks ajudarão nessa 
função; 

• Os processos de limpeza e sanitização serão ampliados. A regularidade, intensidade e tipos de 
produtos usados estão sendo definidos; 

• Uso de máscaras, estações de lavagem de mão e álcool gel e outras recomendações das 
autoridades sobre testagem (de temperatura, por exemplo) serão implementadas nos 
parques e resorts Disney; 

• Os cast members (colaboradores) estão recebendo treinamento para reforçar a cultura de 
saúde e segurança, com mais intensidade com a proximidade das aberturas; 

• Todos os funcionários com máscaras; 

• A temperatura dos visitantes seria verificada antes do ingresso no parque – e qualquer um 
com mais de 38 graus não poderia entrar; 

• Funcionários com sintomas de gripe não deverão trabalhar – na fase inicial os trabalhadores 
com mais de 65 anos seriam incentivados a ficar em casa; 



 

 

• Com intenção de retomar suas operações em junho, a United Airlines divulgou os protocolos 
de saúde e segurança implementados nos aeroportos e aviões para prevenir o contágio de 
covid-19. A companhia afirma ser a única dos Estados Unidos a ter um médico na linha de 
frente para prestar consultoria à empresa e aos colaboradores em tempo integral; 

• Entre as medidas adotadas para proteger os passageiros e colaboradores da companhia, 
estão:  

1- Limpeza aprimorada das aeronaves: os aviões são higienizados durante o dia todo com 
um desinfetante eficaz e de alta qualidade. Em junho, as aeronaves contarão com um 
spray eletrostático em todas as áreas; 

2- Sistema de circulação de ar: todas as aeronaves contam com um filtro de alta eficiência 
para circular o ar e renovar até 99,7% das impurezas 

3- Distanciamento social: a companhia embarcará poucos passageiros por aeronaves até 
31 de maio e adotará outras medidas nos portões de embarque e aviões, como 
assentos vazios entre as pessoas e a limitação de contato nos aeroportos; 

4- Redução do contato a bordo: todos os comissários e passageiros deverão usar máscara 
facial a bordo e os alimentos serão pré-embalados para evitar o contato físico; 

5- Colaboradores preparados: a companhia fornecerá produtos de limpeza e outros 
suprimentos aos colaboradores, além de implementar verificações de temperatura 
constantes. 

• A expectativa da United é retomar as operações nas rotas São Francisco-Frankfurt partir de 4 
de junho, Newark-Paris e Newark-Tóquio a partir de 5 de junho, além dos outros voos já 
anunciados; 

• Ainda em junho, a companhia planeja voltar a voar em 15 destinos no Caribe, América Central 
e México; 

• O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano comunicou que a volta 
das viagens de navios só poderá acontecer se houver o fim do estado de emergência sanitária, 
uma decisão em contrário do CDC ou se passarem 100 dias depois da data de publicação da 
nova ordem (9 de abril). Até lá os navios deverão ficar nos portos ou ancorados. 
 

Portugal 

• Apoio do governo veio também em aluguéis suspensos até junho para aqueles com maiores 
dificuldades econômicas, um enorme pacote de socorro a empresas (sobretudo para manter 
empregos), medidas exclusivas para os setores mais afetados, como o do turismo; 

• O Turismo de Portugal anunciou recentemente a criação do selo "Clean & Safe" para hotéis, 
empreendimentos turísticos e agências, que os distingue por assegurarem o cumprimento de 
requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controle da covid-19; 

• A partir de 24 de abril, empresas de turismo, empresas de entretenimento turístico e agências 
de viagens, empresas que possuem um registro oficial na Autoridade Nacional de Turismo, 
poderão solicitar a certificação como um estabelecimento "Limpo e Seguro". Depois que as 
empresas enviaram a Declaração de Compromisso, elas podem divulgar o selo “Limpo e 
Seguro”, fisicamente em suas instalações ou em suas plataformas digitais; 

• Com esta medida, o Turismo de Portugal pretende informar as empresas sobre os requisitos 
de higiene e medidas de limpeza para garantir a segurança de vários estabelecimentos, de 
acordo com as recomendações da DGS - Direção Geral de Saúde, além de promover Portugal 



 

 

como um destino seguro de o ponto de vista do cuidado com a disseminação do vírus, 
reforçando a confiança de quem visita o país; 

• Esta validação é gratuita e opcional e é válida por um ano. Exigirá a implementação de um 
protocolo interno que garanta as medidas de higiene necessárias para evitar riscos de 
contágio e garanta procedimentos seguros para a operação das atividades turísticas; 

• O Turismo de Portugal, em coordenação com as entidades competentes, realizará auditorias 
nos estabelecimentos que aderem à iniciativa “Limpo e Seguro”. 

• Nos dias 5 e 6 de novembro de 2020, o Fórum "A World For Travel" reunirá os líderes da 
indústria do Turismo mundial na cidade de Évora, em Portugal, para debater os principais 
problemas enfrentados pelo setor e apresentar soluções para garantir um futuro sustentável; 

• A Vila Galé busca novas oportunidades e lança o serviço de Take Away. Com tradução livre de 
“comida para levar”, o cliente faz o pedido por telefone, e-mail, site ou WhatsApp e vai até ao 
hotel apenas para retirar a refeição; 

• Máscaras de proteção também poderão ser exigidas em atrações turísticas. 
 
Israel 

• Serão priorizadas as atividades ao ar livre. As reservas naturais e os parques nacionais do país, 
como Ma'ayan Harod, Caesarea e Masada, estão abertos desde a última segunda-feira 04/05; 

• Os museus devem voltar a partir do próximo dia 17, enquanto teatros, cinemas, restaurantes 
e competições esportivas apenas em meados de junho. Já as paradas LGBTQ+ de Tel Aviv e 
Jerusalém, programadas para junho, serão adiadas para agosto; 

• Para a reabertura, os hotéis deverão seguir novas diretrizes de segurança, como rigorosos 
protocolos de limpeza e manutenção e a garantia de distanciamento de seus hóspedes; 

 
EU – União Europeia 

• Os países da União Europeia devem garantir vouchers para viagens canceladas durante a 
pandemia de coronavírus e começar a suspender as restrições nas fronteiras internas, numa 
tentativa de salvar parte da temporada de turismo de verão; 

• A Alemanha e outros países do bloco pediram a suspensão das regras da UE que forçam as 
companhias aéreas e o setor de hotelaria a oferecer reembolso total para voos e viagens 
cancelados, em vez de vouchers para viagens futuras; 

• A Comissão Europeia solicitará aos países do bloco que garantam vouchers mais atraentes 
para os clientes; 

• Para oferecer incentivos para passageiros e viajantes aceitarem vouchers em vez de 
reembolso, os vouchers devem ser protegidos contra a insolvência do emissor e permanecer 
reembolsáveis até o final de sua validade, se não forem resgatados; 

• O braço executivo da UE também pedirá aos 27 países do bloco que retirem gradualmente as 
restrições nas fronteiras internas e reiniciem algumas viagens para ajudar o setor de turismo 
em dificuldades; 

• Na Europa, o órgão regulador da aviação está discutindo com políticos e com as companhias 
aéreas o bloqueio temporário de alguns assentos dos aviões como forma de aumentar o 
distanciamento entre os passageiros durante uma viagem. A proposta é polêmica e envolve 
bloquear os assentos do meio das aeronaves, prática adotada temporariamente por empresas 
como American Airlines, Delta, United e JetBlue, nos Estados Unidos, Easyjet e WizzAir na 



 

 

Europa, além da Qantas, na Austrália, e Air Asia, no continente asiático, numa lista não 
exaustiva; 

• Na KLM, a tripulação passou a usar touca e luvas protetoras. Há equipamento extra a bordo, 
como desinfetantes e higienizadores para as mãos. A cada voo, um banheiro é mantido livre 
exclusivamente para a tripulação, para que tenham um lugar para se higienizar e lavar as 
mãos; 

• A União Européia permanece com as fronteiras fechadas. Mas uma comissão de saúde da 
região estuda exigir que os passageiros que cheguem nos países da comunidade façam os 
testes rápidos para COVID-19, cujo resultado sai em 15 minutos. O procedimento ainda não 
foi aprovado e nem foi definido se, uma vez imposto, deverá ser feito no país de origem ou 
na chegada a Europa, nem quem deverá arcar com esse custo; 

• Os ministros do turismo da Espanha, França, Itália, Portugal, Grécia, Malta, Chipre, Romênia 
e Bulgária apresentaram uma declaração conjunta na reunião informal dos ministros do 
turismo da UE para solicitar à União Européia que elabore um plano de recuperação para 
aliviar o impacto negativo causado pelo COVID-19 e relançar o setor de turismo europeu; 

• Uma cúpula especial em setembro ou outubro pode ser organizada para lidar com as 
conseqüências da pandemia; 

• No pico da temporada de verão, os viajantes em toda a UE poderão verificar um mapa 
interativo elaborado pelo serviço científico da comissão europeia que fornecerá informações 
sobre os mais recentes controles de fronteira e condições de viagem, de acordo com os planos 
da comissão; 

•  
 

*A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA – International Air Transport Association) apoia a 
cobertura facial para passageiros e o uso de máscara para membros da tripulação a bordo das aeronaves. 

 

• A IATA recomenda a obrigatoriedade da cobertura facial para passageiros e o uso de máscaras 
para membros da tripulação como uma das várias ações para reduzir ainda mais o risco de 
contrair a COVID-19 a bordo de aeronaves. Além de cobrir o rosto, as medidas temporárias de 
biossegurança propostas pela IATA incluem: 

 
a) Medição da temperatura de passageiros, funcionários do aeroporto e viajantes; 
b) Processos de embarque e desembarque com contato reduzido com outros passageiros ou 

tripulação; 
c) Movimentação limitada na cabine durante o voo; 
d) Limpeza da cabine mais frequente e reforçada; 
e) Procedimentos simplificados dos serviços de alimentação para reduzir a movimentação da 

tripulação e as interações com os passageiros. 
 

• Quando comprovados e disponíveis em grande escala, os testes da COVID-19 ou passaportes 
de imunidade também podem ser incluídos como medidas temporárias de biossegurança; 

• A IATA não recomenda restringir o uso do “assento do meio” para criar distanciamento social 
a bordo da aeronave. 

 
Reino Unido  



 

 

• O Governo do Reino Unido analisa uma proposta de exigir que todos que cheguem de outros 
países fiquem duas semanas de quarentena, como condição para evitar um novo aumento no 
número de casos, após a retomada dos voos; 

• As autoridades poderiam determinar que os viajantes preenchessem um cartão de 
aterrissagem com informações sobre sua saúde e o endereço onde eles se isolariam, para 
facilitar o controle. Poucos países, como a Índia, adotaram medida similar, que tem grande 
impacto sobre os turistas e, na prática, acaba inviabilizando esse tipo de viagem; 

 
Panorama Geral 

• Aeroportos na Europa, Ásia e Estados Unidos implementaram controle de temperatura 

corporal para passageiros que chegam de outros países; 

• Os Emirados Árabes Unidos iniciaram a aplicação de testes rápidos para COVID-19 em 

passageiros de alguns voos da Emirates. A proposta, segundo a autoridade de saúde local, é 

expandir os testes e avaliar a sua implementação com medida de segurança pré-embarque, 

proporcionado mais tranquilidade aos passageiros e às tripulações; 

• O aeroporto de Hong Kong está testando com funcionários uma nova tecnologia de cabine de 
desinfeção “cleantech”. A pessoa entra uma cabine com revestimento antimicrobiano que, 
utilizando de fotocatalisador e spray desinfetante seguro para humanos, pode matar vírus e 
bactérias em 40 segundos. Segundo a administração do aeroporto, o canal é mantido sob 
pressão negativa, o que evita a contaminação cruzada entre o ambiente externo e interno. Se 
os testes forem promissores, a tecnologia deve virar uma realidade para os passageiros; 

• A AccorHotels foi um dos primeiros grupos de hotelaria a adotar novas práticas de limpezas 
em sua rede. Propôs lançar um selo de qualidade de higienização, em parceria com uma 
empresa de certificação; 

• A rede Marriott criou um conselho de limpeza global (Marriott Global Cleanliness Council), 
com regras que determinam o uso de desinfetante hospitalar para limpeza de superfícies, 
sinalização nas recepções quanto ao distanciamento social, entre outras medidas; 

• O café da manhã é outro serviço que pode sofrer mudanças, saindo do tradicional sistema de 
bufê livre para menus fixos ou porções individualizadas. 
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