
O Futuro da Nova
Hotelaria 16 DICAS PARA

MELHORAR AS SUAS PRÁTICAS

SYSTEM



GESTÃO DO RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE

Neste momento de baixa nas vendas, causada 
pelos riscos de surtos e de saúde é importante que 
você cultive o relacionamento com seus clientes 
para mostrar o quando se importa. Fazer isso é 
especialmente importante para todos os hoteis.
Você pode usar e-mail, redes sociais e ferramentas 
de remarketing para comunicar-se com seus 
clientes.

Foco em relacionamento e comunicação



HIGIENE SERÁ O NOVO LUXO 
Os riscos relacionados a limpeza e a higiene serão 
especialmente notados. Além de reforçar a limpe-
za de apartamentos, áreas comuns e o uso de EPIs 
para seus colaboradores, também é preciso mos-
trar de antemão o que está sendo feito.

Agora, com maior impacto, é hora de muita 
atenção nos comentários sobre limpeza em sites 
de reviews(e comentários nas agências online).

Você precisa dizer o que está fazendo.



DESCONTOS NÃO
READEQUAÇÃO TARIFÁRIA SIM
A demanda do mercado está interrompida quase 
que completamente. Isso significa que as viagens 
foram colocadas em espera por conta de incerteza 
e, baixar a tarifa não vai fazer com que a demanda 
aumente.

O ideal é esperar que, a medida que o “novo 
normal”(convívio com a pandemia) comece a 
acontecer, o mercado  se ajustará como um todo. 

Este será o momento de rever suas tarifas(e ele 
está chegando).

Não é a hora de guerra tarifária.



O nosso momento de incerteza pede políticas 
flexíveis até que a confiança do viajante seja 
retomada. Hoje temos várias nuances como:
 surtos, decretos e operação aérea incerta. 
Trabalhe a flexibilização das suas tarifas e 
restrições para garantir mais vendas futuras.

Futuro incerto pede medidas mais flexíveis. 

FLEXIBILIZAÇÃO DE POLÍTICAS
DE CANCELAMENTO



Implemente sistemas de cartas de crédito para 
seus hóspedes em caso de eventuais problemas, e 
esteja preparado para comunicar-se com eles 
pró-ativamente em caso de algum contratempo 
com seu hotel ou destino. Mudanças de datas 
devem ser usada para prevenir cancelamentos e 
manter relacionamento.

IMPLEMENTAÇÃO DE
CARTAS DE CRÉDITO



OBSERVE AS MUDANÇAS

2020 será um ano irregular, tanto na demanda 
como na oferta. É possível que você encontre 
alguma oportunidade em momentos que a praça 
tenha uma baixa na oferta de quartos. Muitos 
competidores estão reduzindo custos, com equipe 
em férias ou fazendo adequações(em poucos 
casos, até reformas).

Observe se há possibilidade de atrair novos seg-
mentos para seu hotel.

Movimentação irregular do mercado e concorrentes
podem abrir oportunidades para novos segmentos.



REDUÇÃO DO NÍVEL DE BREAK EVEN 
Sua ocupação mínima para atingir o ponto de 
pagar seus custos deve reduzir, para isso é 
importante saber quais serviços podem ser 
enxugados ou oferecidos a parte para que sua 
tarifa permaneça competitiva. Pense também em 
criar novos serviços que facilitem a vida do seu 
hóspede frente a situação da pandemia.

Hotéis devem regular seu ponto de equilíbrio para seguirem rentáveis.



FOCO NO DIGITAL
Os meios digitais vão se tornar muito importantes 
pois facilitam o isolamento social e são uma forma 
das empresas reduzirem seus custos. Na hotelaria, 
a venda digital já era importante, agora a corrida 
será mais acelerada porque muitos hotéis terão 
uma transformação digital.

É importante ficar nas primeiras posições quando 
houver a largada.

O digital vai acelerar com muita velocidade.



A previsibilidade de demanda será amplamente 
afetada pela confiança dos viajantes e pela 
questão de saúde. O forecast, que é o documento 
de demanda, deve ser revisto com mais 
frequência e considerar fatores intangíveis, como 
a situação da pandeima e confiança do hóspede.

A previsibilidade de demanda  será afetada
DESAFIOS DE FORECASTING



Pequenos eventos deverão se recuperar mais 
rapidamente, porém grandes eventos devem ser 
não só evitados, como devem ser proibidos por 
algum tempo. A adaptação dos seus centros de 
eventos para eventos híbridos pode ser uma 
opção. Outra opção interessante, pode ser 
transformar esses espaços empresariais em 
espaços de trabalhos remotos.

Eventos e grupos são aglomerações
 por definição e terão recuperação lenta.

EVENTOS E GRUPOS



Sua marca deverá se posicionar, desenvolver 
personalidade, demonstrar que se preocupa, e 
gerar empatia com seus hóspedes.  As táticas de 
vendas devem dar lugar a uma abordagem mais 
humana, voltada a qualidade e alinhamento de 
valores. As pessoas vão se preocupar não só como 
estão gastando seu dinheiro, mas também com 
quem.

Levando em conta postura solidária, 
sua marca tem que se posicionar. 

MARKETING 



Ajustes têm que ser feitos em menor cadência de 
tempo, procure saber primeiro como está a 
demanda regional(com seu set competitivo ou 
obtendo informações das OTAs), e também 
observe as informações sobre o seu destino com 
mais agilidade.
As novas estratégias tem que ser validadas com 
muito mais velocidade porque este novo cenário 
não favorece estabilidade.

Com grande concorrência e movimentação de mercado
as estratégias têm que ser ajustadas com muito mais velocidade.

VELOCIDADE E AGILIDADE



Abertura, fechamentos, flutuação de preços, 
surtos de coronavírus, inventário limitado, 
novas regras de limpeza(algumas regiões 
exigindo quartos fechados por 48 horas ou 
mais a cada hospedagem no quarto). Todas 
essas variáveis além das notícias sobre o seu 
destino, deverão compor seu novo forecast.

Olhar os dados de costume não será mais o bastante.
MAIS FONTES DA VERDADE



O e-mail é uma das ferramentas de comunicação 
com o hóspedes mais negligenciadas. Com custo 
marginalmente baixo o email, assim como o 
remarketing ela têm tem um ótimo custo benefício 
para a aquisição de clientes de forma digital. Não 
negligencie as estratégias que já funcionavam 

Se você não utiliza essas ferramentas, é a hora de 
começar.

De volta ao básico que funciona
E-MAIL



Conter os custos de distribuição, flutuar bem 
suas tarifas e ter estratégia ao fazer promoções 
será crucial para manter a rentabilidade do seu 
hotel. Estude como fazer promoções de forma 
opaca, de última hora, ou use cupons de forma 
pontual para que a percepção do seu produto 
não seja comprometida. A ideia é rentabilizar 
hoje, sem comprometer o amanhã.

Com concorrência alta nos canais e diárias médias possívelmente baixando,
conter os custos de distribuição fará toda diferença.

CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO



A jornada do cliente ficará mais complexa, além disso, haverão novos 
compradores digitais. Seu alinhamento em todos os meios que seu hotel se 
comunica será muito importante para efetuar uma venda digital.
Para citar algumas regras, por exemplo:

   -Mobile deve ser otimizado á parte.
   -Seu posicionamento no Google deve ser bom.
   -Seu canal digital deve ter a melhor tarifa.

Otimize todos os canais de comunicação,
não somente os de vendas.

OTIMIZE CANAIS

Estes são outros canais que você deve otimizar o conteúdo:

Sites review - otimizar e responder.
OTAs - Google meu negócio - Tripadvisor

Metabuscadores - criar perfis e melhorar descrições, fotos.
Trivago - Tripadvisor

Sites de local - ajudam a dar veracidade ao endereço da propriedade
Foursquare - Yelp - Google meu negócio

Mídias sociais
Facebook - Instagram - Outros Canais de Nicho.
OTAs, sites de local, Metabuscadores, seu site, mídias sociais, canais de nicho.



Conclusão
O mundo vai começar a desenvolver uma 
nova realidade onde as coisas funcionam 
de forma diferente. Esperamos que este 
material tenha ajudado você a entender 
quais as previsões de mudança, e possa 
usar isso para se antecipar.

Queremos que você, seja o primeiro da 
largada nesta corrida.

Time HSystem


