






tão importante quanto ter gás na cozinha. 

Sabemos que não teremos o mesmo cenário 

de antes, mas é consenso que a retomada 
se iniciará pelo turismo rodoviário. Destinos 

próximos às capitais e grandes cidades e até 

consolidados como Foz do Iguaçu e Rio Quente 

se beneficiarão disso. 
A baixa oferta de voos num primeiro 

momento, além da questão de segurança, 

levará a isso. Uma das vantagens do 

isolamento foi a reaproximação das famílias 

e uma viagem de carro para um destino de 

férias será um prolongamento da experiência. 

Após o turismo rodoviário, experimentaremos 

o retorno do turismo aéreo nacional e só então
o internacio�çil, nesta sequência. O bom de

tudo isso é que a hotelaria brasileira será a

privilegiada nestas duas primeiras etapas. O
brasileiro redescobrirá o país e isto será muito

bom para o nosso sofrido turismo.

o que vai mandar nisso é o quanto tempo
este isolamento será necessário pois à 

medida que a economia não é retomada 

maior a quantidade de desempregados e de 

empreendimentos fechados no setor. 

O desemprego geral também é um grande 

problema neste momento. Isto tem um impacto 

sem tamanho no mercado de hospitalidade 

fracionada e muitos distratas já foram feitos 

por todo o país. 

No entanto, nos resta gastar nossa energia em 
pensar como será a retomada. O que fazer para 
que nossas empresas passem por um primeiro 

momento difícil e retomem os seus negócios de 

uma maneira sustentável e lucrativa. 

De imobiliárias a agências de viagens, 
passando pelos escritórios de arquitetura 
especializados, a hotelaria depende de uma 

série de profissionais que precisam estar 

estruturados para que a cadeia inteira se 

remunere e tenha lucro; as viagens de lazer e 

de negócios ocorram e a experiência positiva 

do hóspede volte a ser o nosso objetivo. Uma 

coisa é fato: O nosso mercado não voltará 

a ser o mesmo e se antes as expressões "se 

reinventar", "pensar fora da caixa" e "sair do 

lugar comum" eram opções, a partir de agora 

serão obrigações. 

*Eduardo Manzano é arquiteto com vasta 

experiência no segmento hoteleiro e diretor do 
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