
O aumento nos casos de Coronavírus no Brasil, deixou todos os setores em estado de alerta,
sendo necessário tomar medidas protetivas para minimizar o risco de contágio. Para isso,
selecionamos algumas informações sobre atitudes e ações que devem ser tomadas pelos
setores de hóteis, cujo contato com o público é constante. 
 
Além disso, exemplificamos alguns protocolos de limpeza,  que poderão ser utilizados como guia
para treinamento das equipes, que retornaram ou retornarão brevemente ao trabalho. 
 

Haverá mais cobrança, por parte do cliente em relação a limpeza, a higienização e a
manutenção do hotel. 

A relação entre o colaborador e o cliente terá que ser mais humana, teremos que nos
reinventar para estimular pessoas. Outra coisa que terá mudar é a experiência do cliente em
relação ao hotel. Deverá haver muito mais encantamento daqui para frente. 

Novos elementos vão entrar em jogo: 
 

 

 
Nós acreditamos que, juntos, de maneira colaborativa e planejada, podemos enfrentar este
cenário adverso tendo como base uma parceria séria, respeitosa e genuína.
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CORONAVÍRUS: 
Quais são as recomendações para o setor de hotéis 

Como será o turismo daqui para frente?

A Hotelaria 
terá 

que se reiventar 



Certifique-se de que toda a equipe esteja familiarizada com as medidas básicas de
prevenção, como higiene das mãos e distanciamento social;
Instale estações de álcool gel para as mãos perto de superfícies e objetos frequentemente
tocados, como na entrada ou perto de elevadores;
Instale sinalização em locais relevantes, lembrando hóspedes e funcionários sobre o
distanciamento social;
Coloque as marcações no chão para atender aos requisitos de distanciamento social (nas
áreas de recepção, em frente a elevadores, pontos de alimentos e bebidas, academia etc.;
Identifique os funcionários que devem usar EPI (como máscaras, luvas e outros) e treine
adequadamente;
Garanta que a equipe lave bem as mãos antes de colocar o EPI ;
Elimine ou higienize adequadamente os EPI de acordo com os requisitos regulamentares ou
da OMS;
Determine áreas que requerem limpeza mais frequente e completa, ou seja, superfícies
tocadas com frequência;
Avalie os fornecedores de soluções de limpeza, consulte os sites do Centros de Controle de
Doenças, o governo local da saúde e as Agências de Proteção Ambiental para obter as
recomendações mais recentes;
Desinfete os cartões-chave usando um desinfetante especial para uso hospitalar  ou álcool
70.
Lave e limpe regularmente panos e esponjas – forneça um kit de limpeza para cada quarto
para que após o uso possa ser selado em um saco, lavado e secado à máquina para
reutilização futura;
Limpe e Pulverize filtros de ar condicionado com desinfetante nos quartos e áreas públicas;
Crie uma lista de verificação de limpeza com frequência de limpeza de áreas específicas;
monitore e revise as diretrizes de limpeza existentes e ajuste ou aprimore conforme
necessário.

A Global Hospitality Services (GHS) elaborou
um Guia de Hospitalidade Pós-Covid-19 para
os hotéis independentes. O manual traz dicas e
instruções sobre como hotéis podem se
preparar para enfrentar o período após a
pandemia.

Guia de hospitalidade pós-covid 
para hotéis independentes

Veja as recomendações gerais de limpeza do documento da GHS
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Nas páginas 4,5,6 e 7, divulgamos a Cartilha de Protocolos Sanitários 
para Meios de Hospedagem do Governo do Estado de São Paulo
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• Alimentos e materiais comprados para consumo do estabelecimento, devem ser higienizados com
alcool 70, ou solução de agua sanitária ao chegarem ao estabelecimento.
 
• Sempre disponibilizar alcool gel em áreas comuns de maior fluxo de pessoas, e se possivel, nos
quartos.
 
• Colocar placas, em todos lugares possíveis, indicando a importância da lavagem das mãos.
 
• Cuidado especial com superficies de contato constante, como corrimão, maçanetas, botões de
elevador, interruptores de luz, tomadas, balcão de atendimento, balcão, pia e maçanetas de
banheiros comuns. Limpar pelo menos 4 x ao dia, com desinfetante ou alcool 70.
 
• Áreas comuns e de lazer como restaurantes, piscinas, churrasqueiras: limpar e higienizar mobiliário
com pano úmido com água e desinfetante após uso ou pelo menos 3 x ao dia.
 
• Manter talheres embalados em sacos plásticos para uso individual.
 
• Retirar das mesas após refeições e higienizar os frascos de temperos e acessórios que vão a mesa.
 
•Fazer uma solução de meio copo de café (25 ml) de água sanitária, diluída em um litro de água,
molhar um pano ou tapete sanitizante com essa solução, colocar nas vias de acesso para que os
hóspedes limpem as solas dos sapatos antes de entrarem no estabelecimento.
 
• Pessoal de recepção e limpeza, deverão sempre utilizar máscaras de proteção e luvas.
 
• Higienizar com alcool 70 as mãos após carregar bagagens dos hóspedes, tendo o cuidado de
também higienizar as alças, zíper e cadeados das malas dos hóspedes.
 
 

Cuidados Especiais em 
tempo de Coronavirus

e lembretes Gerais
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• Higienizar com álcool 70 as mãos, após abrir portas e/ou manobrar veiculos de hóspedes.
 
• Higienizar com alcool 70 todo material do escritório e da recepção como tablets, teclados,
computadores,telas, smartphones,bancada de trabalho, telefones , canetas, após uso ou ao menos
3x ao dia.
 
• Chaves e cartão chave, devem ser higienizados com alcool 70 ao ser recebido, ou antes de ser
utilizado, hóspede deve entregar chaves ou cartão chave em lugar especifico, ao invés do
recepcionista as pegar.
 
• Manter o máximo possivel as áreas do estabelecimento com ventilação natural, inclusive área dos
quartos e restaurantes.
 
• Remover jornais, revistas, livros e outros materiais de consulta, das áreas comuns, para evitar
contaminação cruzada.
 
• Disponibilizar termometro higienizado com álcool 70 , sempre que cliente solicitar.

Cuidados Especiais 
em 

tempo de Coronavirus
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Apartamento ocupado É o apartamento com hóspede, contendo sua bagagem e pertences. A tarefa
do profissional de governança arrumar o apartamento ocupado todos os dias, seguindo política do
hotel sobre preservação ambiental quanto à troca do enxoval.
 
Apartamento reservado É um apartamento que esta preste a ser ocupado, portanto não pode haver
nenhuma pendência. 
 
Apartamento bloqueado É um apartamento em manutenção, não podendo, portanto ser locado. 
 
Apartamento de saída É o apartamento do hóspede que deixou o hotel, não tendo mais a bagagem
nem os pertences dele. O profissional deverá arrumar e limpar este apartamento para a chegada do
próximo hóspede.
 
Apartamento vago É o apartamento que está vazio, isto é, sem hóspede. A tarefa do profissional é
verificar se o apartamento está arrumado e limpo. Mesmo constando como vago limpo no relatório o
apartamento deverá ser vistoriado, pois pode necessitar de alguma manutenção na limpeza.
 
Atenção:
Cuidado ao atender a solicitação de abrir a porta para um hóspede que tenha esquecido a chave. Peça
que ao mesmo se dirija a recepção para ser identificado.
 
Quando for abrir a porta de um apartamento para um funcionário do hotel (garçom, mensageiro,
manutenção) deverá ser anotada esta informação no relatório de governança, registrando o nome
deste, a função e o horário de sua entrada e saída.  Não deixar nenhum funcionário sozinho fazendo
algum serviço em um apartamento ocupado. 

Ocupado,
Reservado,
Bloqueado ou em manutenção, 
Saída
Vago sujo, 
Vago limpo.

Os apartamentos se classificam em: 
 

Tipos de quarto
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Colocar o carrinho em frente à porta, obstruindo a entrada, para que ninguém
consiga entrar no apartamento, durante a limpeza; 

Em caso de algum equipamentos ou lâmpadas que não estejam funcionando, ou com
funcionamento precário, abrir solicitação para manutenção pedindo a correção do
problema verificado; Acompanhe a resolução

Utilizar E.P.I. (equipamento de proteção individual) apropriados, luvas, máscara e
óculos. 

Afastar o colchão da cabeceira da cama e posicionar o protetor de colchão nos quatro
cantos; (Atente-se para a obrigatoriedade da utilização de protetor de colchão
Acertar a saia, se houver;
A partir dos pés da cama, estender o primeiro lençol e centralizá-lo no colchão;
Dê a volta ao redor da cama envelopando os quatro lados e cantos, sem deixar
nenhuma dobra ou rugas;

Etapas da arrumação de um apartamento ocupado:  
Bater na porta 03 vezes para verificar se o hóspede está lá dentro. Caso esteja sem
ninguém, seguir os seguintes passos:
 

 

 

 
Limpeza para todos os tipos de apartamento:
A limpeza deve ser feita de cima para baixo e de dentro para fora da unidade. O ideal é
iniciar pela varanda, se houver, seguindo para o quarto, a sala e por último o banheiro,
que exige produtos de limpeza mais fortes.
 
Para arrumar a cama
 

 

PROTOCOLO DE LIMPEZA DO APARTAMENTO

Estender o segundo lençol pelo lado avesso; se ele
não tiver a barra do vira de forma centralizada na
cama, faça-a;

Colocar as fronhas nos travesseiros e posicioná-los na
cabeceira da cama;

Estender a colcha e colocar as almofadas, se houver.
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ATENÇÃO às exigências quanto a obrigatóriedade
ou não do  uso do protetor de colchão



Verificar o número de camas em uso e pegue no carrinho os lençóis necessários;
Retirar a roupa de cama e banho usada, colocar num saco plástico para não misturar
com materiais de outros quartos, para depois colocar no carrinho de roupa; 

Retire a roupade cama e banho com cuidado. Não agite a roupa suja, para que não
haja possibilidade do virus se espalhar pelo ar

Nunca usar as cestas de lixo como baldes 

Após sair da varanda, fechar a porta para que o vento não traga a sujeira para o
apartamento.

Limpar e desinfetar o telefone; 

Arrumar os sapatos, de modo que eles fiquem a vista do hóspede; 

 

 

 

 

 

 

 
Atenção: Deve-se virar os colchões mensalmente para que tenha vida útil maior, ou seja,
maior conforto e durabilidade, além do aspecto estético.
 
Apagar as luzes;
Fechar a porta com a chave;
 
Nas duas páginas seguintes, apresentamos um checklist básico, de limpeza de quarto,
que pode ser impresso e disponibilizado para sua equipe.
 
Conferir o check-list se está tudo certo (Ok) e avisar a recepção que o apartamento está
pronto para ser ocupado.

PROTOCOLO DE LIMPEZA DO QUARTO
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Dica #2 para fazer da diferenciação na hotelaria uma estratégia. 
Persiga a originalidade

Dica #1 para fazer da diferenciação na hotelaria uma estratégia
Escute seus clientes. Sempre! 

"Você seria 
seu próprio cliente?"

O  feedback de seus clientes é uma excelente fonte de aprendizado para você diferenciar seu
estabelecimento da concorrência. Até porque, normalmente, os hóspedes são bem diretos em
relação aos pontos fortes e aos pontos fracos do estabelecimento que estão avaliando.
 
Dessa forma, o seu trabalho é facilitado. Afinal, você descobrirá o que deve melhorar e o que
precisa ser destacado como diferencial. Portanto, valorize cada avaliação feita por quem já se
hospedou! Garanta que sua equipe, responsável pelo atendimento, sempre responda
os  feedbacks  assim que os receberem.  Clientes satisfeitos e bem-atendidos podem se tornar
embaixadores de sua marca.

Lembre-se da importância de enfatizar o que torna o seu estabelecimento especial e único.
Além disso, ofereça a melhor qualidade de serviço possível, com funcionários altamente
qualificados. Agindo dessa forma, você manterá o índice de reservas em alta e se o seu
estabelecimento for o mais original e o mais eficiente, no longo prazo você se destacará!

Dica #3 para fazer da diferenciação na hotelaria uma estratégia
Aumente seus conhecimentos e aprimore suas habilidades de gestão

Quanto mais você souber sobre seu setor e seu mercado, mais fácil será tomar decisões
estratégicas e descobrir como diferenciar seu estabelecimento dos demais. Para isso, você pode,
por exemplo:
– Seguir profissionais que são referências no setor.
– Participar de cursos de compartilhamento de ideias e conhecimento da área.
– Ler livros sobre o assunto.
– Acompanhar o Blog da Hotelaria!
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Neste guia, vamos falar
sobre a importância da

hospitalidade, em hotéis,
pousadas e hostels 

Entre os passos necessários estão: investir em decoração, apostar em serviços diferenciados e
facilitar a vida do hóspede, afim de aumentar o nível de   satisfação e fidelização do hóspede,
garantindo assim seu sucesso.
 
Confira como promover essas ações com as nossas dicas!

A hotelaria caminha para uma
hospedagem de sensações e

experiências.

Como melhorar a hospitalidade em hotéis e pousadas 

Seja em uma viagem de lazer ou de negócios, o cliente não gosta de ter trabalho. Por isso, todas
as facilidades que o hotel ou pousada oferecer terão impacto na sua experiência, ainda mais
neste momento.
 
Oferecer serviços como lavanderia, transfer entre o aeroporto e sua pousada/hotel , opção de
agendamento de passeios especiais e jantares inesquecíveis, com certeza somarão muitos
pontos no conceito do seu estabelecimento. 
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Receber bem os clientes é um cuidado
importante por diversos fatores, como

aumentar a satisfação e fidelizar os
hospedes.

Um dos pontos que merece um olhar cuidadoso do gestor que quer melhorar a
hospitalidade no seu estabelecimento é a decoração. Esse é um aspecto que chama a
atenção do hóspede logo no primeiro contato que ele tem com o hotel ou pousada. 

Invista na Decoração

Dica 1# : Mude a Arrumação do Quarto
 
Uma maneira fácil e barata de fazer seus quartos se destacarem é mudando a arrumação deles.
Isso faz os quartos parecerem convidativos e exclusivos, algo que o viajante moderno procura ao
pesquisar o hotel ideal na internet. A melhor parte? Não custa nada. Se você for um hoteleiro
com poucos recursos, essa dica é imperdível.

Dica 2 # : Cuide da ambientação do seu hotel
 
Os hóspedes valorizam interiores que pareçam aconchegantes e relaxantes após uma longa
viagem. Isso está tão em voga que surgiu uma tendência de “hotelização” dos lares. É isso
mesmo: os viajantes estão tão fascinados com os interiores cdos hotéis que querem incorporar
seus aspectos à decoração de suas casas.
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Dica 3# : Aposte em enxoval de cama e banho  Branco
 

Num hotel a cama deve ser convidativa, e o enxoval é responsável pelo adorno. Uma das formas
de receber bem os seus hóspedes é caprichando na escolha da roupa de cama para o seu hotel.
 
Lembre-se da composição do ambiente: peças brancas podem ser combinadas com os demais
elementos do quarto. Além disso, caso tenha eventuais problemas – como manchas que não
saem – elas podem ser facilmente repostas, já que são encontradas em várias lojas
especializadas em roupa de cama para hotel.



A hospitalidade em hotéis e pousadas é um ponto que merece a atenção de todos os gestores
que atuam na área de turismo. Aposte nessas dicas e perceba se os seus clientes terão
experiências cada vez melhores no seuestabelecimento. Vale a pena testar várias práticas de
acordo com o público-alvo! No fim, terá clientes fidelizados e dando indicações positivas!
 
Além de ter equipe preparada para atender o cliente da melhor forma possível, para manter
uma imagem positiva no mercado, é importante que hotéis e pousadas também busquem
oferecer diferenciais.
 

Encante seu hóspede 
e encante-se 

com os resultados 
 

Entre as ações que podem ser feitas nesse sentido estão, por exemplo, deixar no quarto um kit
personalizado para cada cliente, com seu nome e um recado especial. Ou então, oferecer um
suco na entrada. É algo que não sai caro e causa uma boa impressão.
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Proporcionar experiências
personalizadas para os

hóspedes faz cada um deles
sentir que é especial. 

 



Todo estabelecimento hoteleiro trabalha para proporcionar uma boa experiência para o
hóspede, não é mesmo? E, verdade seja dita: esse objetivo está diretamente ligado à
organização e limpeza do quarto e das áreas públicas do hotel ou da pousada. Afinal, um
ambiente sujo e/ou bagunçado tem o poder de arruinar todas as outras experiências positivas
que o cliente teve em seu estabelecimento.
 
É por isso que a área de governança é tão importante na hotelaria! Este é o setor que faz a
gestão das camareiras, profissionais responsáveis por garantir condições perfeitas de higiene,
conservação e organização no estabelecimento.
 

Governança na Hotelaria

Coordenar as atividades de arrumação diária dos apartamentos, e os responsáveis por cada
função como camareiras, zeladores e atendentes;

Planejar as atividades de faxina, a fim de manter as áreas de circulação e sociais sempre em
bom estado de higiene, conservação e limpeza; Fornecer uniformes para todos os
funcionários do hotel;

Responsável pela rouparia, enxoval, lavanderia e das atividades do setor de costura;

Providenciar serviços de manutenção, reparos e consertos em equipamentos, móveis e
utensílios.

Engana-se quem acredita que a área de governança de hotel está concentrada somente em
limpeza e arrumação. Ela modernizou-se nos últimos tempos,  tornando-se um setor com muito
mais gestão operacional e liderança. Por isso, o profissional precisa se adequar à realidade do
negócio, estando pronto para desempenhar as seguintes funções:
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A Governança também é responsável por tarefas que fazem parte da rotina administrativa do
estabelecimento, como:

Organizar compras de insumos, desde equipamentos de limpeza até os materiais para os
apartamentos;
Cuidar da escala de folga dos funcionários;
Realizar a inspeção do trabalho realizado;
Cuidar do treinamento da equipe;
Fazer o controle de chaves ou cartões magnéticos;
Controlar a seção de achados e perdidos;
Manter um inventário;
Controlar o estoque, orçamentos e os custos;
Preencher relatórios.

Pró-atividade
Dedicação
Organização
Responsabilidade
Espírito de liderança
Cordialidade
Pontualidade
Saber se comunicar com clareza
Ter senso crítico apurado

 
 

 

 

PRINCIPAIS HABILIDADES DE UMA GOVERNANTA DE HOTEL
 
Além de conhecimentos específicos que sua área exige, é essencial que uma governanta de hotel
possua algumas habilidades para ter um bom desempenho em seu trabalho: 
 

 

Governança na Hotelaria
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Cumprimentar sempre os hóspedes. Dizer bom dia, boa tarde ou boa noite. 

Usar linguagem educada e formal, tratando-o por senhor(a), mostrando respeito e interesse. 

Não usar gírias. Mesmo sendo hóspede habitual, não deve haver tratamento íntimo.

Não deve transmitir ao hóspede seus problemas particulares. Afinal ele está no hotel para ter
momentos de alegria e satisfação. Talvez ele esteja também buscando soluções para os problemas
dele. 

Nunca se deve dirigir ao hóspede com rispidez ou indiferença, e não demonstrar predileção por
certos clientes. Todos devem ser tratados da mesma forma. 

O telefone do apartamento do hóspede é para uso exclusivo dele. Caso precise fazer uma ligação
externa, deverá ir à governança. 

Não se pode atender ao telefone no apartamento do hóspede. 

Nunca utilizar o banheiro dos apartamentos. O profissional deve utilizar um banheiro na área de
serviço para uso dos funcionários. 

O uso de telefone celular é permanentemente proibido durante o expediente de trabalho.

Durante a permanência no apartamento, o profissional não deve deixar a televisão ou o rádio
ligados, deve-se verificar apenas o funcionamento dos mesmos.

A televisão deve ser ligada apenas para conferência de funcionamento, não sendo permitido o
funcionamento desta durante o trabalho.
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Postura desejável do 
Profissional com os

hóspedes 

O MAIOR LUXO

DA HOTELARIA É A

HOSPITALIDADE



MANUAL PARA HOTELARIA

 
Cause uma ótima primeira impressão

A primeira impressão é sempre muito importante para o hotel. A forma como o hóspede é
atendido no check-in, os cuidados com a segurança do mesmo,  pode determinar o olhar que ele

terá em relação ao hotel durante toda a sua estadia.
 

Promova a interação
Todo a equipe do hotel deve dar atenção máxima ao cliente. Capacite seus colaboradores para

que eles saibam interagir com os hóspedes.
 

Atenda aos seus desejos e preferências
Se você já tem um público alvo, você já deve saber exatamente o que ele deseja. Procure fazer

um atendimento personalizado e ofereça produtos e serviços que encantem.
 

 Esse é um dos caminhos mais importantes para conseguir a fidelização.
 

Ofereça soluções
Com base em referenciais no mercado hoteleiro, alguns empreendedores têm colocado

bastante ênfase na solução da insatisfação do cliente.
 

Ainda que seja difícil encontrar a solução, o cliente sente que foi feito um grande esforço para
mudar a situação, e isso é muito bom para o hotel.

 
Seja sempre verdadeiro

A proposta dessa dica é que você nunca deve enganar o cliente. Mesmo que você tenha alguma
informação que possa desagradá-lo, diga a verdade. Ele saberá reconhecer a sua honestidade e

vai ver que você foi transparente, e isso vai pesar bastante na hora de decidir voltar e se
hospedar no seu hotel ou pousada.

 
Vá além das expectativas - Encante

É preciso ir além das expectativas dos clientes. 
 

Sua equipe  deverá fornecer o melhor
atendimento, com segurança e também

encantar os clientes. 

Resumo: Como atender bem o cliente?

Equipe ServHotel


