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‘Turista 4.0 - Impactos e desafios 
no futuro da hotelaria’ foi o 
tema que o Programa Hotel 4.0 
trouxe ao espaço GNRATION, 
em Braga, no dia 9 de março. 
O aporte da digitalização na 
hotelaria, desta feita com o foco 
no consumidor, veio reforçar a 
que a componente relacional/
humana na hotelaria deverá dar 
um salto qualitativo com todo 
o potencial de empoderamento 
que a tecnologia oferece. 
Este foi o terceiro workshop 
da iniciativa promovida 
pela AHRESP, desta vez em 
colaboração com a Câmara 
Municipal de Braga, cofinanciada 
pelo Portugal 2020, através do 
Programa Compete 2020,  
e pela União Europeia através  
do FEDER. Próxima paragem  
do roadshow Hotel 4.0:  
Évora, em abril. Um mês antes 
do grande evento final,  
previsto para 11 de maio.

Com o objetivo de definir uma nova 
estratégia de qualificação para a 
hotelaria nacional suportada no 
conceito de Hotel 4.0, como um pro-
cesso inovador de acrescentar valor, 
digitalizado, integrado, multidisci-
plinar e personalizado, teve lugar o 
terceiro workshop Hotel 4.0 Talks, 
integrado no roadshow da iniciativa. 
O tema deste workshop foi o ‘Turista 
4.0 – Impactos e desafios para o fu-
turo da hotelaria’, onde um painel de 
especialistas lançou as luzes sobre 
como a procura de um consumidor 
cada vez mais focado na digitaliza-
ção desafia a hotelaria a responder 
de forma mais personalizada, com 
uma oferta à medida e uma compo-
nente mais emocional.
Na sessão de abertura, o presidente 
da Câmara Municipal de Braga,  
Ricardo Rio, destacou que o turismo 
continuará a ser um setor “absolu-
tamente estratégico para o concelho 
de Braga, uma fonte de rendimento 
muito importante para empresas e 
cidadão”. O edil lembrou que, entre 
2013 e 2019, Braga mais do que tri-
plicou o número de dormidas, tor-
nando-se uma cidade “mais visível e 
atrativa”. E é esse o caminho conjun-
to que todos os agentes da atividade 
do turismo deverão continuar a per-
correr “para reatar o ciclo exponen-
cial de crescimento que vivíamos em 
2019, pese embora os dois anos de 
pandemia e a guerra na Ucrânia, que 
terá consequências diretas no setor”, 
frisou Ricardo Rio.
Para o Vice-presidente da Entidade 

Regional de Turismo Porto e Norte, 
Inácio Ribeiro, também presente na 
abertura da sessão, transmitida onli-
ne pelo jornal Correio do Minho e rá-
dio Antena Minho (que pode ver na 
íntegra AQUI), o turismo terá “mais 
um ou dois anos para recuperar os 
números de 2019, se considerarmos 
que a atual turbulência provocada 
pela invasão da Ucrânia não venha 
a afetar de forma significativa este 
setor”.

↘  UNIDADES DE 
ALOJAMENTO AINDA TÊM  
UM CAMINHO A PROMOVER  
NA TRANSIÇÃO DIGITAL

Apresentando em primeira mão os 
dados preliminares do ‘Estudo do 
Estado da Arte e Visão Prospetiva 
da Hotelaria portuguesa’, Luís Fer-
reira, da Birds & Trees, parceira do 
Hotel 4.0, revelou que mais de 80% 
das empresas, que responderam ao 
inquérito promovido pela AHRESP, 
investem menos de 12 mil euros por 
ano em equipamentos, software e 
serviços digitais. 
Se é verdade que a hotelaria foi um 
dos primeiros setores a avançar 
para terreno digital, é certo que hoje 
tem dificuldade de priorização em 
relação às ferramentas digitais em 
que deve apostar. “A transição digi-
tal é vital para a sobrevivência das 
empresas independentes, a maioria 
das mais de 200 que participaram 
no inquérito”, assegurou o parceiro 
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Hotel 4.0 é focado no lado 
emocional do consumidor

https://www.facebook.com/antenaminho/videos/389386455858726


AHRESP  -  ESPECIAL CO VID -1 9

22 | MANUAL DE NEGÓCIOS 
Na Mira

Roadshow Hotel 4.0 – Braga

colocar todos os dados e conteúdos 
num só sítio para obter informação 
eficiente que permita a oferta de 
uma experiência personalizada a 
cada consumidor”.
Delfim Filho, Diretor-geral do Hotel 
Mélia Braga, entende que a acele-
ração digital pode ser a resposta 
à carência de mão de obra que se 
regista no setor da hotelaria. “A 
tecnologia tem de acompanhar 
falta de pessoal e ajudar a reduzir 
o stress laboral no setor”, defendeu 
Delfim Filho, considerando que “o 
grande problema vai ser assegurar 
colaboradores para responder a um 
previsível aumento da atividade ho-
teleira nos tempos mais próximos. 
“2022 vai ser um ano muito bom, 
o mercado está a voltar em força”, 
prevê Delfim Filho, que aproveitou 
os tempos de pandemia para fazer 
obras de melhoria na unidade, o que 
passou por investimentos na tecno-
logia, nomeadamente na introdução 
de smart tv nos quartos: “É isto que 
o cliente pretende, ter acesso a tudo 
de forma fácil e replicar o seu tele-
móvel para o grande ecrã”, assegura, 
exemplificando que no presente, a 
oferta de tecnologia se equipara a 
qualquer serviço de qualidade num 
hotel: “disponibilizar wi-fi é tão im-
portante como um bom colchão ou 
um bom banho, é uma ferramenta/
serviço que uma oferta hoteleira de 
qualidade não pode de forma ne-
nhuma descurar”, assegura.

↘  O QUE É HOTEL 4.0 
A (R)EVOLUÇÃO DA 
HOTELARIA NA ERA DIGITAL?

▪   O Hotel 4.0 representa a ativação 
digital para a hotelaria, onde o en-
foque já não são camas, localização 
e destino, mas o viajante e as suas 
necessidades específicas, os desejos 
e valores individuais – a experiência 
personalizada. 

▪   É um hotel emocional que prevê 
o que os clientes vão querer, utili-
zando sistemas de inteligência para 
processar dados. A marca proporcio-
na valor emocional: envolve e acres-
centa valor.

▪   O sistema prevê as necessida-
des operacionais e de recursos 
humanos. Garante interfaces com 
distintas tecnologias e funcionalida-
des (linguagem natural, call center 
multilingue de tradução automática, 
concierge/reservas através de robots, 
aplicações de inteligência artificial 
e realidade virtual, reconhecimento 
facial, aplicações para check-in e 
check-out, quiosque virtual, entre 
outras).

▪   Um modelo de negócio inovador 
integra e potencia acréscimo de 
vantagem competitiva, aumento da 
satisfação do cliente e maior eficiên-
cia e simplificação de processos.

▪   O turista 4.0 torna-se no con-
figurador da sua própria viagem, 
procurando experiências turísticas 
que respondam às suas necessidades 
e motivações; enquanto anterior-
mente o seu papel era mais passivo, 

assente em produtos turísticos esta-
belecidos e previamente organiza-
dos por terceiros.
O primado da oferta, assente na defi-
nição de produtos / destino, dá lugar 
à era onde a procura é rainha, numa 
progressiva afirmação das expe-
riências turísticas. Esta mudança 
torna o rigor da segmentação e o 
desenvolvimento da customização 
necessidades permanentes, onde as 
motivações dos turistas são a base 
da procura. Estas motivações devem 
encontrar os adequados produtos 
turísticos que o território possibilita 
e que, por sua vez, levará a experiên-
cias que se traduzem na satisfação 
dos clientes, completando um círcu-
lo virtuoso.
Neste contexto, é preciso superar o 
enfoque quase exclusivo no aloja-
mento e apostar na criação de condi-
ções para o surgimento de conteúdos 
autênticos e experiências marcantes 
e genuínas, de excelência ambiental 
e urbanística, que respondam às 
(novas) necessidades da procura.

Uma nova geração de marketing, 
fortemente apoiado no digital, per-
mite estar próximo da oferta em 
todo o ciclo de viagem do turista:
▪   do sonho e planeamento – es-
timulando o desejo de conhecer o 
destino;
▪   que converta esse desejo em re-
serva;
▪   e que, nas fases de experiência e 
partilha, assegure que o cliente se 
sinta bem tratado, confortável, aca-
rinhado e satisfeito com a experiên-
cia, que o recomende e que deseje 
voltar.

da AHRESP, adiantando que, duran-
te 2022, cerca de três quartos das 
empresas preveem manter o mesmo 
nível de investimento em tecnolo-
gias digitais.
Questionadas sobre as ferramentas 
digitais mais utilizadas, as empresas 
hoteleiras apontaram o website, a 
loja online e as redes sociais, alegan-
do Luís Ferreira que “o marketing 
digital é muito mais” do que isso. 
Constatou que o ‘chatbot’ ou a ‘smart 
room tech’ são ferramentas pouco 
utilizadas, sendo que as mesmas 
podem “melhorar a experiência dos 
hóspedes e a competitividade do 
negócio”. A banda larga de internet 
e wi-fi são os serviços base da oferta 
digital da hotelaria, constatando o 
coordenador do estudo encomen-
dado pela AHRESP que os mesmos 
correspondem “ao momento zero da 
digitalização”. 
Para o responsável da Birds & Trees, 
o grande desafio da aceleração 
digital para o setor hoteleiro em 
Portugal é responder à questão: 
“Como é que num negócio de rela-
ção humana podemos aportar mais 
força e competitividade através da 
digitalização?”. Saiba mais sobre a 
visão do Hotel 4.0 na caixa “O Hotel 
4.0 – a (r)evolução da hotelaria na 
era digital”.

↗  Beatriz Casais – Universidade  

Minho; João Freitas - Startup Braga;  

Delfim Filho, Diretor-geral do Hotel 

Mélia Braga e Rui Miguel Graça,  

Correio do Minho 

↘  O DIGITAL COMO 
FERRAMENTA PARA UMA 
OFERTA PERSONALIZADA

Num debate moderado por Rui 
Graça, do Correio do Minho e da 
Rádio Antena Minho, três espe-
cialistas formaram um painel de 
excelência para falar do Turista 4.0 
e dos desafios que este novo turista 
traz à hotelaria Nacional. Beatriz 
Casais, Diretora da UMinhoExec e 
Vice-Presidente Escola de Econo-
mia e Gestão da Universidade do 
Minho, especialista em Marketing 
e Estratégia, começou por referir a 
necessidade de a hotelaria se adap-

tar ao conceito slow tourism, o que 
significa que, mais do que vender 
o quarto, os hotéis devem vender a 
experiência e o destino, recorrendo 
às novas tecnologias digitais, já que 
o ‘turista 4.0’ tem “um hub tecnoló-
gico na mão, o smartphone. “Temos 
de conhecer o turista desde o mo-
mento em que este pensa realizar a 
viagem. O digital começa na escolha 
do destino e o desafio é reter o turis-
ta nesta jornada digital até ao hotel, 
que tem de oferecer conteúdos dife-
renciados para lá da unidade, numa 
tentativa de dar uma resposta perso-
nalizada ao consumidor”, destacou 
Beatriz Casais.
Para João Freitas, Entrepreneur in 
Residence da Startup Braga, o maior 
desafio da digitalização é a integra-
ção dos dados, “atualmente muito 
dispersos, porque a digitalização na 
hotelaria foca-se muito na reserva 
e não no perfil do consumidor. Que-
remos contornar essa situação e 
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↘  BEATRIZ CASAIS
Universidade do Minho

“O digital está no início do 
processo de decisão de um 
turista, que começa por 
escolher o destino e segue 
nesta jornada até ao hotel.  
O desafio do hotel é conse-
guir atrair o turista neste 
processo de procura, já 
não por uma unidade de 
alojamento, mas por uma 
experiência. Por isso, essen-

cialmente, há que ‘vender’ em primeiro lugar o destino, o que não 
é compatível com cada unidade a trabalhar na sua ‘quinta’. Todos 
têm que trabalhar em conjunto para vender o destino, em parce-
ria com todos os agentes locais, nesta trajetória até ao hotel. Os 
canais digitais do hotel têm que ser uma montra das experiên-
cias satélite do destino – quer seja campo, quer seja praia, quer 
sejam passeios pedestres – e essa jornada individual é toda 
no digital, tomando o telefone como hub dessas experiências, 
através do qual se poderão fazer, por exemplo, através da app 
do hotel, marcações de passeios, jantares, massagens, aluguer 
de bicicletas, etc. Responder ao Turista 4.0 significa oferecer no 
digital muito mais do que uma dormida num quarto. Os hotéis 
terão que alinhar com uma tendência slow tourism, em que as 
pessoas preferem explorar um destino a colecionar destinos, 
portanto terão que criar um storytelling no ambiente digital.”

↘  JOÃO FREITAS
Startup Braga

“Tenho a certeza de que os 
investimentos em tecnolo-
gia vão ser cada vez maiores 
na hotelaria, mas o maior 
desafio da digitalização é 
a dispersão de dados, que 
sempre foram focados nas 
reservas e não no perfil dos 
consumidores.  Queremos 
saber onde está toda essa 
informação que terá que 

estar num só sítio. Porque com o perfil do Turista 4.0 a tendên-
cia é a da ‘hiperpersonalização’: a resposta do Hotel 4.0 será a 
de personalizar cada jornada para cada cliente, mas para isso 

precisa de ter dados estruturados para poder proporcionar essa 
resposta personalizada. A sustentabilidade é outro desafio a 
que a tecnologia vai responder.” 

↘  DELFIM FILHO
Hotel Meliá

“O mercado está a voltar 
com força e temos que 
apostar na qualidade e, 
falando de Braga, temos um 
produto turístico muito bom, 
e acho que os hotéis locais 
terão que fazer um esforço 
para trabalhar em sinergia 
e divulgar a envolvente e as 
experiências de que os turis-
tas podem desfrutar neste 

destino. O maior problema com que nos vamos debater é com a 
escassez de trabalhadores e a sua retenção. É essencial ter bons 
colaboradores e retirar-lhes a carga de stresse laboral com a 
ajuda da tecnologia.”

↘  PEDRO 
MESQUITA SOUSA
Presidente da Comissão 
Diretiva Distrital da 
AHRESP do Porto 

“Ficou hoje clara a impor-
tância da aceleração digital 
para a hotelaria portuguesa: 
já não é o futuro, é o pre-
sente; já não é uma opção, 
é uma obrigação. Depois de 
dois anos de pandemia, que 
muitos obstáculos trouxe 

ao setor, e a viver uma situação de guerra que vai afetar o setor, 
as empresas estarão a dar o seu testemunho de resiliência com 
o apoio do AHRESP, que tem também os olhos postos no pre-
sente e no futuro, sempre com uma postura de apoio aos seus 
associados. A AHRESP estará sempre disponível para ajudar, 
no contexto deste ou de outros projetos que lançamos para 
o desenvolvimento dos setores do alojamento turístico e da 
restauração e similares.”

↘  RICARDO RIO 
Presidente da Câmara Municipal de Braga

“A digitalização é fundamental da nossa Sociedade e é estra-
tégica para o turismo: seja do ponto de vista da promoção, da 
comercialização ou da gestão de cada negócio, a componente 
digital vai ser crescente no setor da hotelaria e permitir-nos-á 
percorrer caminhos que temos estado a trilhar, mas de forma 
mais eficiente, o que nos colocará num patamar superior ao que 
nos encontramos.”

↘  INÁCIO RIBEIRO
Vice-presidente 
Turismo do Porto e 
Norte de Portugal

“Continuaremos a apoiar 
e a investir em Braga e 
Minho, porque quanto 
mais e melhores produtos 
tivermos para apresentar, 
mais e melhores ferra-
mentas teremos para pro-
mover o território. O tema 
da transição digital será o 
caminho obrigatório para 
chegarmos aos nossos 
objetivos de forma mais 
rápida e eficiente.”

↘  LUÍS FERREIRA
Birds & Trees 

“O Hotel 4.0 significa trazer os dados e a informação para o 
centro da gestão hoteleira e há quatro fatores essenciais a con-
siderar: o Hotel 4.0 está focado numa experiência personaliza-
da, o que só é possível conhecendo o consumidor; precisamos 
de dados, que são os sensores modernos, o ‘ouro’ do século 
XXI, e nós temos que saber trata-los e extrair valor; o Hotel 4.0 
é emocional e as marcas têm um papel vital nas propostas de 
valor; por fim, é um hotel de interfaces, que se relaciona com 
exterior. E foi este o ponto de partida do Programa Hotel 4.0. 
A questão já não é se queremos, ou não, um hotel mais digital, 
porque inevitavelmente vai-se tornar mais digital. A questão 
que se põe é como acelerar essa transição digital e priorizar as 
ferramentas nas quais os negócios devem apostar. 

O projeto tem três grandes objetivos, sendo o primeiro dese-
nhar um roadmap estratégico que possa ajudar os hoteleiros a 
fazer esta transição da era 3.0, que é onde estamos hoje, para 
a era 4.0; segundo objetivo, qualificar os hotéis e facilitar a 
internacionalização das empresas portuguesas num mercado 
global, com reforço de estratégias de captação e presença em 
novos mercados, apoiadas em facilitadores e aceleradores 
digitais; por último, o foco na interligação e cooperação, talvez 
o objetivo mais difícil de conseguir,  que é o de envolver todos 
os agentes no terreno, e que passa por apoiar o desenvolvimen-
to de processos colaborativos de construção de oferta inte-
grada, troca de experiências e dinamização de atividades de 
prospeção, conhecimento, atração de novos clientes e acesso 
a mercados.”
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Especialista em marketing 
digital, comportamento 
do consumidor e 
comunicação, Beatriz 
Casais partilha a sua 
visão sobre o turista 
digital e a adaptação 
do setor da hotelaria 
e turismo à economia 
digital. De acordo com a 
docente da Universidade 
do Minho, o caminho das 
unidades de hotelaria 
para responder ao 
Turista 4.0 é a “adoção 
de ferramentas digitais, 
que envolvam a 
inteligência artificial, de 
modo a acompanhar 
a jornada do turista 
em pontos de contacto 
cruciais e desenhar a 
experiência com base em 
dados que permitam a 
customização”.

1. Que características 
destaca de um turista 4.0, 
profundamente digital, 

interativo e cada vez mais 
autónomo?  E, neste contexto, 
o que significa a crescente 
valorização da experiência em 
detrimento do produto turístico: 
que desafios traz ao marketing e 
à estratégia?

Um turista 4.0 está permanen-
temente online, usa dispositivos 
móveis para múltiplas funções da 
sua experiência turística, e está 
permanentemente conectado em 
mobile apps e redes sociais, fazendo 
uso de reviews de outros turistas 
para guiar a sua experiência. Por 
outro lado, produz também con-
teúdos online como reporte da sua 
experiência, co-criando valor para 
os destinos e para outros turistas. 
Procura, compara e produz infor-
mação, influencia e gera valor para 
os produtos turísticos. Nesta lógica, 
os operadores turísticos devem 
determinar uma estratégica de 
marketing assente na personaliza-
ção e relacionamento, por meio de 
ferramentas digitais que produzam 
uma experiência imersiva, única e 

memorável, com foco na qualidade 
e facilmente partilhável.

2. As recentes evoluções no 
marketing e na estratégia 
têm acompanhado esta 

grande dinâmica de mercado? 
Nestes domínios, que tendências 
destaca para um futuro 
próximo?

Cada vez mais, as empresas estão 
a adotar ferramentas digitais, que 
envolvam a inteligência artificial, de 
modo a acompanhar a jornada do tu-
rista em pontos de contacto cruciais. 
É importante conhecer melhor essa 
jornada e desenhar a experiência 
com base em dados que permitam 
essa customização. Assim, é preciso 
que as empresas se preparem para a 
inteligência artificial, para a pesqui-
sa por voz, para a integração de bots 
nos seus sistemas de relacionamen-
to com o cliente. Um turista procura 
num hotel um conforto igual ou 
superior ao que tem em sua casa. Se 
em casa tem um sistema de inteli-
gência artificial, é esperado poder 
chegar ao hotel e poder falar com 
a Alexa ou com o Google Assistant 
como o faz na própria casa. 

3. É frequente ouvirmos 
que um dos calcanhares 
de Aquiles deste setor 

é a falta de especialistas 
qualificados, capazes de 
apoiar estratégias mais 
robustas de abordagem ao 
mercado, concretamente na 
transformação digital, no 
comércio eletrónico e nos 
negócios internacionais, por 
exemplo.... Enquanto docente, 
que panorama pode partilhar 
connosco sobre as qualificações 
disponíveis no mercado?

A formação tem de estar presente 
ao longo da nossa vida de forma 

permanente. Vivemos num mundo 
de constante transformação e os 
profissionais têm de acompanhar 
as mudanças para gerarem valor e 
acompanharem as exigências do 
mercado. Por isso, as escolas de exe-
cutivos desenvolvem produtos de 
formação adaptadas a essas novas 
exigências, como é o caso da sus-
tentabilidade e da transformação 
digital, da adaptação ao e-commerce 
à internacionalização, etc.. Tam-
bém nós, nas escolas de executivos, 
temos de ter uma constante orien-
tação para mercado e antecipar as 
competências necessárias no futuro, 
para formarmos hoje os gestores do 
futuro.

4. E no que toca a 
empresários e gestores, 
acha que interagem 

facilmente com o novo contexto 
da economia digital, ou 
ainda falta uma revolução de 
mentalidades?
A revolução começa com a perce-
ção de que o mercado está cada vez 
mais digital e exige dos empresários 
uma digitalização equivalente à do 
consumidor. Assim, os empresá-
rios precisam de acompanhar este 
processo, começando por investir 
em formação e na transformação 
dos seus negócios. Chama-se a isso 
orientação para o mercado.

5. Na sua perspetiva,  
o que poderia/ deveria 
ser feito para acelerar 

a transformação digital da 
hotelaria portuguesa?  
Quais são as áreas prioritárias 
para o sucesso?

Como disse, primeiro é preciso in-
vestir na formação, quer de gestores 
quer de operacionais. Depois investir 
nos sistemas de informação que 
permitam acompanhar a jornada 
do turista digital desde o momento 
da escolha do destino ao momento 
da influência e criação de conteúdos 
para outros turistas, normalmente 
em forma de reviews. Por outro lado, 
acompanhar toda essa jornada e o 
processo de co-criação para inovar. 
Por fim, acompanhar os hábitos 
digitais dos turistas. Se há uns anos 
atrás isso implicava simplesmente 
criar perfis nas redes sociais e ter um 
website, hoje é preciso acompanhar o 
turista digital na sua interação mobile 
e na sua experiência com dispositivos 
de inteligência artificial.

5 Questões a:

BEATRIZ CASAIS
Diretora da UMinhoExec e Vice-Presidente Escola de Economia  
e Gestão da Universidade do Minho
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João Freitas tem uma 
perspetiva privilegiada 
sobre o papel da inovação 
na hotelaria, fruto do seu 
envolvimento na Host Hotel 
Systems, empresa líder  
na digitalização no setor. 
Após o seu contributo 
no Painel ‘Turista 4.0 
- Impactos e desafios 
no futuro da hotelaria’, 
promovido no âmbito do 
roadshow da iniciativa 
Hotel 4.0, o Entrepreneur 
in Residence da Startup 
Braga partilha a sua 
visão sobre o contributo 
da inovação e do 
empreendedorismo na 
transformação digital 
da hotelaria e turismo. 
Apostar na agregação 
e integração de dados e 
focar no perfil do turista 
ao invés da reserva é o 
caminho para responder 
aos desafios do Turista 4.0.

1. Tem contribuído  
– seja como especialista 
em empresas tecnológicas 

de referência, seja com 
Entrepreneur in Residence 
na Startup Braga – para a 
construção de pontes entre a 
procura (o turista) e a oferta  
(os hotéis): qual a sua perspetiva 
sobre a transformação digital  
da hotelaria portuguesa? 

Vemos que a indústria está cada vez 
mais digital, o que é extremamente 
positivo. 

2. O desafio é, sobretudo, 
tecnologia e investimento, 
ou há também 

necessidade de progredir na 
qualificação dos recursos 
humanos e na otimização das 
estratégias empresariais?

Há uma necessidade de qualifica-
ção natural dos recursos humanos. 
Infelizmente, ainda temos visto 
nos últimos anos a tecnologia a ser 
muito analisada como um custo e 
não necessariamente numa perspe-
tiva de investimento. Contudo, é de 
salientar que desde o início de 2020 

tem-se assistido a um investimento 
cada vez superior. Entidades como 
a AHRESP e o Turismo de Portugal 
têm tido um trabalho importantíssi-
mo: por um lado, através de progra-
mas de apoio a incubadoras, como o 
FIT 2.0, mas também apoios à for-
mação, de que é exemplo o Upgrade 
Digital 2.0.

3. Percebemos que parte  
da resposta aos desafios 
do Hotel 4.0 deve surgir 

de novos conceitos, ferramentas 
e de uma nova mentalidade 
– caraterísticas típicas de 
empreendedores e de startups. 
Como estamos a este nível  
em Portugal?

Felizmente, o ecossistema empreen-
dedor em Portugal é cada vez mais 
completo. Nos dias de hoje, um hotel 
consegue, do ponto de vista tecno-
lógico, estar totalmente equipado 
apenas com software made in Portu-
gal. Algumas destas startups têm já 
presença internacional grande, não 
ficam a “dever” nada a outros con-
correntes internacionais. A Startup 
Braga também se encontra neste 
momento a criar um programa que 

vai de encontro a novos conceitos e 
ferramentas para a indústria, através 
do programa iTech Tourism, que 
arrancará já no início de Junho deste 
ano.

4. Foi afirmado que uma 
barreira à adoção de 
novas tecnologias é o 

desconhecimento da sua utilidade 
e impactos, a par do uso isolado 
de tecnologias sem interligação. 
O que sugere para ultrapassar 
este constrangimento?

As diversas entidades instituições 
têm feito um enorme esforço no 
sentido de educar sobre a impor-

tância da tecnologia, como é o caso 
do próprio Turismo de Portugal. 
Através deste booming de startups 
tecnológicas no setor do turismo, 
também esperamos que haja cada 
vez mais espaços para a discussão 
destas temáticas e de como elas se 
poderão ligar. 
Felizmente, muitas das novas tec-
nologias já são desenvolvidas tendo 
APIs pré-estabelecidas, o que acaba 
por permitir cada vez mais sistemas 
mais conectados. Um sistema em-
presarial mais próximo e conectado, 
provavelmente, também ajudará 
imenso a soluções conjuntas e adap-
tadas às necessidades de cada hotel 
ou grupo hoteleiro.

5. Na sua intervenção 
colocou ênfase noutra 
ideia essencial: a 

necessidade de a hotelaria 
alterar o enfoque da reserva 
para o perfil do hóspede. Pode 
explicar melhor o alcance desta 
mudança?

Nos últimos anos, temos vindo a 
adicionar cada vez mais ferramen-
tas de comunicação com o cliente. 
Contudo, toda esta pegada digital 
tem vindo a ficar perdida. Soluções 
agregadoras serão cada vez mais o 
futuro, o conceito da hiperpersona-
lização estará cada vez mais na voga. 
Produtos que consigam enriquecer o 
conhecimento sobre o hóspede se-
rão, certamente, cada vez mais im-
portantes para capitalizar a jornada 
e experiência do turista.

5 Questões a:

JOÃO FREITAS
Entrepreneur in Residence da Startup Braga

SOLUÇÕES 
AGREGADORAS 
SERÃO CADA VEZ 
MAIS O FUTURO, O 
CONCEITO DA HIPER-
PERSONALIZAÇÃO 
ESTARÁ CADA VEZ 
MAIS NA VOGA


