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Apesar da inflação, da guerra na Ucrânia e dos problemas económicos, tudo leva a 

crer que o setor do turismo não será muito afetado quer em ocupação quer em pre-

ços. Estudos apontam para uma vontade de viajar que não será travada por restrições 

ou inflação.

As viagem MICE vão crescer em 2023 e a reuniões congressos e feiras vão igualmente 

voltar ao seu normal, veja-se por exemplo o sucesso da IDS 2023 (Feira internacional 

de Medicina Dentária) este mês em Colónia; Alemanha que aumentou o número de 

visitante em relação a 2019.

Com o advento do teletrabalho, muitos viajantes passaram a combinar o lazer com o 

trabalho. Por isso, cada vez mais viajantes, principalmente os jovens, optem por viajar 

enquanto trabalham, aproveitando o tempo livre para descobrir novos destinos.

Embora a Europa não seja o principal destino dos turistas chineses começaram este 

ano a viajar e são já uma das maiores fontes emissoras de turistas.

Vai ser necessário também que os hotéis continuem a investir na digitalização e 

aplicações IA e também em sustentabilidade para conseguirem não só reduzir cus-

tos operacionais e de mão de obra como poder prestar um serviço diferente e mais 

personalizado tão do agrado dos  Millennials e da Geração Z, a isto junta-se o com-

promisso com o local. Viver experiências reais é o desejo da maioria dos hóspedes. n

H. M. C. Botelho de Lemos, 
Consultor editorial

2 0 2 3  p o d e r á  v i r  a  s e r  u m  ó t i m o 
a n o  p a r a  o  s e t o r  d o  t u r i s m o
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A IMPORTÂNCIA DE COMUNICAR

COMUNICAÇÃO TOTAL COM O SETOR

Um plano de comunicação eficaz gera maiores possibilidades de venda.

Com todas as suas marcas, a MediaNext e Peldaño é o elo de comunicação entre todos os players do setor. Isso 

significa que a sua marca chegará ao seu público-alvo, graças a todos e a cada um dos nossos canais de comunicação, 

bem como às nossas bases de dados. Sabemos a importância que a sua marca tem para o setor, por isso oferecemos 

-lhe o maior leque de oportunidades para ter presença e relevância dentro do mesmo.

Plano de

comunicação

Marca Clientes

A comunicação eficaz é 20% o que dizemos e 80% como dizemos.

T E C N O H O T E L

http://www.tecnohotelnews.pt


E D I T O R I A L G E S TÃ O

F O R M A Ç Ã O

D I S T R I B U I Ç Ã O

M A R K E T I N G

N O T Í C I A S

R E V E N U E  M A N A G E M E N T N O VA S  T E C N O L O G I A S

n 
2023 poderá vir a  ser um ótimo 
ano para o setor do turismo

n 
Parceria entre o ISAG e a 
DouroAzul promete levar os 
estudantes à descoberta da 
Gestão Hoteleira
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João Borges assume a direção da 
unidade hoteleira localizada em 
Portimão
NAU Morgado Golf & Country Club reabre em fevereiro com nova 
direção no dia 14 de fevereiro para a temporada de 2023 com nova 
liderança.

João Borges, até aqui assistente de direção das unidades NAU Sao Rafael Atlantico e 

NAU Sao Rafael Suites, em Albufeira, assumiu desde o início de fevereiro o cargo de 

diretor da unidade hoteleira do grupo localizada em Portimão.

Formado em Marketing Turístico pela Escola Superior de Turismo e Tecnologias do 

Mar – IPLeiria, o novo diretor do NAU Morgado Golf & Country Club está desde 2015 

no grupo NAU Hotels & Resorts. No grupo, João Borges iniciou funções como night 

auditor no NAU Salgados Dunas Suites, posteriormente exerceu a função de sub-che-

fe de receção do hotel NAU Salgados Palace e mais tarde como assistente de direção 

dos hotéis NAU Sao Rafael Atlantico & NAU Sao Rafael Suites.

De julho de 2018 até início deste ano, João Borges desempenhou funções enquanto 

assistente de direção do polo de Sao Rafael em Albufeira, tendo a seu cargo, com o 

apoio e supervisão do diretor, a gestão operacional e atividades comerciais das uni-

dades NAU Sao Rafael Atlantico (cinco estrelas, 149 quartos) e NAU Sao Rafael Suites 

(cinco estrelas, com 105 suites).

A nomeação de João Borges para o cargo de diretor do NAU Morgado Golf & Country 

Golf reforça a estratégia do grupo de retenção e promoção de talentos, valorizando 

e reconhecendo as competências e skills pessoais e profissionais dos seus colabora-

dores. A evolução de carreira do novo diretor do NAU Morgado Golf & Country Club 

é, entre muitos outros exemplos, um reflexo desta linha orientadora do grupo NAU.

Esta nova nomeação coincide com a reabertura oficial do hotel NAU Morgado Golf & 

Country Club, unidade que, a partir de 14 de fevereiro, está pronta para acolher com 

a máxima comodidade clientes e hóspedes neste arranque de 2023.

Situado num dos mais bonitos vales do interior da região do Algarve, entre as praias 

de Portimão e a serra de Monchique, o NAU Morgado Golf & Country Club, é ideal 

para casais e famílias que querem partir à descoberta do Algarve interior, mas ainda 

assim ficar suficientemente próximo das afamadas praias algarvias.

Este hotel conta com 98 unidades de alojamento, com a possibilidade de serem co-

municantes, com varandas e terraços com amplas vistas para os fairways, e tem nos 
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seus dois campos de golfe um dos grandes elementos distintivos da sua oferta, espe-

cialmente procurado por fãs e praticantes de golfe que encontram no Morgado Golf 

Course e no Alamos Golf Course campos desafiantes para os seus treinos e provas.

O NAU Morgado Golf & Country Club conta ainda com quatro piscinas, duas para 

crianças, dois bares e um restaurante, e um Kids Club.

João Borges, até aqui assistente de direção das unidades NAU Sao Rafael Atlantico e 

NAU Sao Rafael Suites, em Albufeira, assumiu desde o início de fevereiro o cargo de 

diretor da unidade hoteleira do grupo localizada em Portimão.

Formado em Marketing Turístico pela Escola Superior de Turismo e Tecnologias do 

Mar – IPLeiria, o novo diretor do NAU Morgado Golf & Country Club está desde 2015 

no grupo NAU Hotels & Resorts. No grupo, João Borges iniciou funções como night 

auditor no NAU Salgados Dunas Suites, posteriormente exerceu a função de sub-che-

fe de receção do hotel NAU Salgados Palace e mais tarde como assistente de direção 

dos hotéis NAU Sao Rafael Atlantico & NAU Sao Rafael Suites.

De julho de 2018 até início deste ano, João Borges desempenhou funções enquanto 

assistente de direção do polo de Sao Rafael em Albufeira, tendo a seu cargo, com o 

apoio e supervisão do diretor, a gestão operacional e atividades comerciais das uni-

dades NAU Sao Rafael Atlantico (cinco estrelas, 149 quartos) e NAU Sao Rafael Suites 

(cinco estrelas, com 105 suites).

A nomeação de João Borges para o cargo de diretor do NAU Morgado Golf & Country 

Golf reforça a estratégia do grupo de retenção e promoção de talentos, valorizando 

e reconhecendo as competências e skills pessoais e profissionais dos seus colabora-

dores. A evolução de carreira do novo diretor do NAU Morgado Golf & Country Club 

é, entre muitos outros exemplos, um reflexo desta linha orientadora do grupo NAU.

Esta nova nomeação coincide com a reabertura oficial do hotel NAU Morgado Golf & 

Country Club, unidade que, a partir de 14 de fevereiro, está pronta para acolher com 

a máxima comodidade clientes e hóspedes neste arranque de 2023.

Situado num dos mais bonitos vales do interior da região do Algarve, entre as praias 

de Portimão e a serra de Monchique, o NAU Morgado Golf & Country Club, é ideal 

para casais e famílias que querem partir à descoberta do Algarve interior, mas ainda 

assim ficar suficientemente próximo das afamadas praias algarvias.

Este hotel conta com 98 unidades de alojamento, com a possibilidade de serem co-

municantes, com varandas e terraços com amplas vistas para os fairways, e tem nos 

seus dois campos de golfe um dos grandes elementos distintivos da sua oferta, espe-

cialmente procurado por fãs e praticantes de golfe que encontram no Morgado Golf 

Course e no Alamos Golf Course campos desafiantes para os seus treinos e provas.

O NAU Morgado Golf & Country Club conta ainda com quatro piscinas, duas para 

crianças, dois bares e um restaurante, e um Kids Club. n
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O SHe Travel Club é dedicado às mulheres viajantes, 

promovendo a classificação de hotéis com base nas 

necessidades e expectativas das mulheres. Ao receber 

esta certificação, o InterContinental Lisbon junta-se a 

um leque exclusivo de 200 hotéis, que são considerados 

seguros para mulheres e torna-se o único em Lisboa a 

exibir o selo.

“Não poderíamos estar mais orgulhosos de receber 

esta certificação. Temos o prazer de sermos parceiros 

do SHe Travel Club e apoiar a iniciativa de melhorar a 

experiência de viagens para as mulheres. Esta é a prova 

que o InterContinental Lisbon é um hotel inclusivo e 

para nós é importante que todos os nossos hóspedes 

se sintam seguros e confortáveis durante as suas esta-

dias”, refere Maarten P. Drenth, Area General Manager 

da IHG em Portugal.

De referir que para chegar a esta certificação o SHe Travel 

Club, que tem como objetivo promover a igualdade 

de sexos na hotelaria, realiza estudos em vários países, 

para descobrir quais as necessidades e expetativas das 

mulheres viajantes. Além disso, trabalham com profis-

sionais do setor, no sentido de recomendar a melhoria 

dos serviços, no que diz respeito a segurança, confor-

to, serviços e amenities, refeições e entretenimento, de 

forma a estes estarem mais aptos a receber hóspedes 

de todo o mundo. n

InterContinental Lisbon é o primeiro hotel da 
capital com o selo SHe Travel Club
A unidade hoteleira é agora reconhecida 
como um local seguro e confortável para 
mulheres. Apenas 200 hotéis no mundo têm 
este reconhecimento.
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Sofitel Lisbon Liberdade distinguido pelo Forbes Travel Guide

O Forbes Travel Guide, que todos os anos avalia e escolhe as melhores e mais luxuosas 

unidades hoteleiras, restaurantes, spas e cruzeiros de todo mundo, incluiu no ranking 

de 2023 o hotel Sofitel Lisbon Liberdade, considerando-o assim um dos melhores em 

Portugal. 

O hotel de cinco estrelas Sofitel Lisbon Liberdade foi reconhecido no 
Forbes Travel Guide Recommended Rating de 2023.

O Forbes Travel Guide é a autoridade mundial em hospitalidade de luxo. Os seus ins-

petores profissionais viajam pelo mundo para fazer avaliações com base em centenas 

de normas exigentes que determinam as classificações anuais. Inspecionam pessoal-

mente cada hotel, restaurante, spa e cruzeiro, visitando anonimamente como um 

cliente. Cada Star Rating é obtido através de um processo objetivo e independente. 

“A indústria da hotelaria tem enfrentado nos últimos dois anos desafios sem prece-

dentes e o empenho da vossa equipa em prestarem um serviço de excelência, ape-

sar das circunstâncias, torna a atribuição deste prémio ainda mais louvável”, afirmou 

a Vice-Presidente Sénior do Forbes Travel Guide, Gina Taylor.   

“É extremamente gratificante vermos o nosso hotel ser reconhecido pelas melho-

res razões e pelas melhores entidades. O Sofitel Lisbon Liberdade é um exemplo de 

como as unidades hoteleiras podem preservar o luxo e o glamour enquanto se com-

prometem com o melhor serviço oferecido aos seus clientes”, diz Mayka Rodriguez, 

Diretora do Sofitel Lisbon Liberdade.  

 

Inovação e requinte em plena Avenida da Liberdade 
O Sofitel Lisbon Liberdade, em plena Avenida da Liberdade, evoca uma sensação 

cosmopolita e de requinte, convidando à imersão numa Lisboa repleta de luz e cor. 

O hotel, renovado em 2021, e o seu novo restaurante, o Matiz Lisboa, aliam o melhor 

da história e da tradição portuguesas com a inovação e a modernidade, sempre com 

uma inspiração francesa ao estilo inimitável do Live The French Way. n
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XIX Congresso Nacional da ADHP
ADHP anuncia detalhes do XIX Congresso Nacional e abre candidaturas 
para os Prémios Xénios 2023.

“Gerir na incerteza. Rethink the future” é o tema da 19.a edição do encontro anual, 

que decorrerá sob espírito de comemoração uma vez que 2023 marca o 50.o aniver-

sário da associação.

Este anúncio acompanha o lançamento do novo website da ADHP. Com uma imagem 

renovada e um layout otimizado, o website foi desenvolvido para oferecer aos asso-

ciados um espaço mais funcional, acessível e organizado, onde poderão encontrar 

todos os recursos e novidades sobre a associação – desde a formação às iniciativas 

que a ADHP desenvolve ao longo do ano.

“Queremos celebrar os 50 anos da ADHP em grande. E, por isso, este ano viajamos 

até ao sul, para um espaço muito especial que acolherá um Congresso Nacional de 

destaque na história da associação. Ao longo dos anos, os nossos encontros anuais 

têm constituído verdadeiros fóruns de debate e troca de ideias entre players de refe-

rência no turismo e na hotelaria. Este ano não será diferente. Vamos juntar a esse di-

namismo o espírito de comemoração do nosso 50.o aniversário, e esperamos fazê-lo 

na companhia dos nossos associados, parceiros e dos stakeholders que, durante este 

meio século, têm participado ativamente na vida da ADHP”, refere Fernando Garrido, 

presidente da ADHP.

Candidaturas para os Xénios 2023 abertas
O XIX Congresso Nacional voltará a acolher a cerimónia de atribuição dos Prémios 

Xénios 2023 – Excelência na Hotelaria.

Os Xénios 2023 vão distinguir os profissionais portugueses da direção hoteleira que se 

tenham destacado no ano de 2022. Os galardões são atribuídos segundo um conjun-

No ano em que a associação comemora o seu 50.o aniversário, o XIX Congresso 

Nacional vai juntar o setor num grande encontro em Albufeira. As candidaturas para 

os Prémios Xénios 2023 encontram-se abertas até 12 de fevereiro.

A ADHP lançou um novo website, com imagem e layout renovados, para melhorar a 

experiência dos associados.

O XIX Congresso Nacional da ADHP – Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal 

irá decorrer nos dias 30 e 31 de março de 2023 no NAU Salgados Palace, em Albufeira.
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to de diferentes categorias: Melhor Diretor de Hotel, Melhor Diretor de Alojamentos, 

Melhor Diretor de F&B, Melhor Diretor Comercial/Marketing e Vendas, Melhor Jovem 

Diretor, Melhor Gestor de Potencial Humano e Melhor Parceiro de Negócios. À se-

melhança das edições anteriores, a ADHP voltará a atribuir o Prémio Carreira a uma 

individualidade de destaque no setor.

As candidaturas aos Xénios 2023 estarão abertas de 31 de janeiro a 12 de fevereiro, 

devendo ser enviadas por e-mail para geral@adhp.org, juntamente com um texto 

justificativo, resumindo o motivo da proposta, bem como um curriculum vitae que 

descreva e comprove a experiência profissional ou as ações desenvolvidas em 2022. 

Além das candidaturas autónomas, os associados da ADHP poderão também propor 

candidatos para qualquer categoria. Apenas serão aceites as candidaturas de profis-

sionais que tenham estado ao serviço durante a maior parte do ano de 2022.

“Os Xénios são sempre um ponto alto dos congressos da ADHP. Permitem-nos estar 

com amigos e companheiros de setor, mas, ainda mais importante, são uma oportu-

nidade de reconhecer os melhores profissionais e o melhor parceiro de negócio que 

se destacaram no ano transato, na hotelaria nacional. Essa é, afinal, uma das missões 

da ADHP – e os Xénios 2023 voltarão a distinguir os profissionais que contribuem 

diretamente para a posição de referência que a hotelaria portuguesa ocupa a nível 

internacional”, afirma Fernando Garrido, presidente da ADHP.

A cerimónia de entrega dos Xénios 2023 terá lugar durante um jantar no final o pri-

meiro dia do XIX Congresso da ADHP. n

Sobre a ADHP
A Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal (ADHP) é uma associação pú-

blica com o objetivo de defender, representar e promover os diretores de hotéis 

associados, procurando dar voz e reconhecimento público a estes profissionais e 

ao setor turístico.

Sobre a AHETA
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) é um 

órgão associativo que integra os interesses dos hotéis e dos estabelecimentos 

turísticos da região, dando assim expressão à diversidade da oferta e ao amadure-

cimento dos interesses empresariais do turismo algarvio e da unidade para a sua 

afirmação e defesa.
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Branding e identidade local em 
projetos hoteleiros
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O objetivo é contar a história de cada edifício, contextualizado na sua 

localização, e de cada marca, dando vida ao tandem da marca hote-

leira, de modo que, independentemente da localização do estabe-

lecimento no globo, seja nas Caraíbas ou na cidade de Madrid, o hóspede seja claro 

sobre o que esperar e qual a empresa que o acolhe.

Para começar a trabalhar com uma marca de hotel e num local específico, a primeira 

coisa que temos que fazer é colocar-nos no contexto particular. Por um lado, a iden-

tidade da marca e o que os proprietários do hotel querem transmitir nesse espaço e 

o tipo de hóspedes que esperam acolher.

Quanto a qualquer empresa, é importante conhecer o alvo, mas, no caso de um ho-

tel, como qualquer negócio onde a experiência do cliente é procurada, tem que ir 

mais longe e também estudar e analisar os elementos característicos do local onde 

se vai desenvolver.

A fase inicial consiste em observar: Investigamos as raízes, a história do edifício se 

não for nova, a entidade do lugar, o clima, a paisagem natural e tentar compreender 

o caráter humano que identifica aquela área.

Temos também de considerar que outros elementos influenciam, como a natureza 

que rodeia o espaço hoteleiro, a arquitetura tradicional e os seus elementos arte-

sanais: tudo isto fornece orientações para poder começar a esboçar a imagem do 

projeto.

Analisar todo este contexto também serve de inspiração, mas não é só isso... A identi-

dade corporativa da empresa é uma pedra angular nestes projetos. Aponte os passos 

a seguir para que o design ande de mãos dadas com a imagem da empresa hoteleira.

É verdade que a maioria das marcas de hotéis tem algum tipo de especialização e, 

como o público é muito claro, também conhecem o tipo de experiência que querem 

oferecer.

Por isso, temos de estudar a marca, inspirar-nos na sua história e identidade, conhecer 

o seu público, e ser claro sobre a experiência que procura e quer proporcionar. Estas 

são fundamentais para depois podermos trabalhar no design sendo fiéis à imagem 

corporativa e integrá-lo no ambiente: na REQUENA Y PLAZA temos a capacidade de 

nos adaptarmos a todas as marcas e o nosso trabalho tornou-se um selo de garantia 

de qualidade no setor.

Elementos como tons corporativos, mobiliário, tipo de carpintaria, revestimentos, 

pavimentos, têxteis ou espaços para comodidades e serviços, podem não ser capa-

zes de variar em algumas marcas, ou pode ser que possamos ser licenciados para 

Realizar o design de interiores de um hotel acompanhado por 
uma marca reconhecida implica o grande desafio de melhorar 
a sua identidade, compreendendo o seu caráter e, por sua vez, 
singularizando o projeto e focando-o na experiência do cliente.
Uan Luis Requena, sócio fundador da REQUENA Y PLAZA
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oferecer sugestões que personalizem esse estabelecimento e tenham um caráter 

“semelhante, mas não igual ao resto”, por exemplo, podendo utilizar materiais na-

turais característicos da área (madeira,  pedras...) ou produtos típicos de artesanato 

local (têxteis, cerâmica...).

Uma vez que todos os elementos são claros, o espaço começa a ser projetado. Um 

aspeto muito desafiante é geralmente que, esse “casamento” entre a marca e o am-

biente, tem que ser equilibrado e também atraente, e de acordo com as expectativas 

do cliente.

Deve ter o seu próprio estilo de acordo com a intencionalidade do design, e ser capaz 

de mostrar estes elementos a partir do momento em que o cliente acede através da 

entrada - ou mesmo da garagem -, e isso é sem dúvida evidente em todas as áreas 

comuns e, claro, nos quartos onde as cadeias de hotéis normalmente definiram os 

seus diferentes tipos de quartos,  com distribuição, imagem e acabamentos seme-

lhantes, para que o hóspede tenha uma experiência homogénea onde quer que 

esteja hospedado: a marca sempre presente.

Tudo isto, complementado por elementos do ambiente e identidade local definidos 

após este bom e exaustivo trabalho de pesquisa e análise da localização onde vamos 

desenvolver o nosso design, e juntamente com a vasta experiência do nosso estúdio 

no setor hoteleiro, dá-nos uma base sólida para alcançar o sucesso de cada projeto,  

seguindo as diretrizes definidas pela imagem da marca hoteleira em particular. n

«É verdade que a maioria das marcas de hotéis tem algum 
tipo de especialização e, como o público é muito claro, também 

conhecem o tipo de experiência que querem oferecer»
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Clientes fidelizados geram mais 29% no ADR*

O paradigma do sector hoteleiro mudou. No cenário atual, o canal direto tornou-se vital 
para manter (e, por que não dizê-lo, tornar rentável) a relação com o cliente é obrigatória.
Ana Ortiz, Gestora de Estratégia de Fidelização da Roiback e autora de “Pienso, luego fidelizo”
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Hoje todos falamos de lfidelização. 

Estamos convencidos de que quere-

mos trabalhar nesse sentido, mas é 

importante interiorizar que uma boa estratégia de fi-

delização é muito mais do que lançar um programa de 

pontos.

Os nossos dados mostram que, nas cadeias hoteleiras 

que gerem o marketing de relacionamento correta-

mente, as vendas geradas pelo canal de e-mail cres-

ceram mais de 200% em relação ao ano anterior. Além 

disso, aumentaram a quota do canal, um dos mais ren-

táveis, entre 5% e 12%.

A nível tecnológico, fomos pioneiros e em 2017 lan-

çámos a Loyalty, uma solução que permite aos utiliza-

dores registarem-se de forma muito ágil e oferecerem 

a estes membros um desconto direto na sua estadia e 

uma série de benefícios que têm visibilidade ao longo 

do processo de reserva.

A receção foi tal que em 2019 lançámos o Loyalty 

Advance, oferecendo a possibilidade de configurar pro-

gramas de fidelização com níveis de adesão, podendo 

assim desenhar um programa baseado no Customer 

Centric, oferecendo melhores vantagens aos clientes 

que trazem maior valor à cadeia.

Mas, apesar de termos soluções de que nos orgulha-

mos, nem tudo é tecnologia. É por isso que, em 2021, 

lançámos o nosso serviço de Consultoria Estratégica 

de Fidelização para ajudar as cadeias a trabalhar na fi-

delização do cliente de forma transversal.

Um ano depois, temos dados tão satisfatórios como os 

que os programas lançados após a Consultoria estão 

a gerar 39% mais reservas do que os programas ante-

riores, que os membros dos programas que foram lan-

çados estão a gerar um preço médio 29% superior ao 

dos não membros ou que os membros dos programas 

que foram lançados estão a gerar uma estadia média 

26% superior à dos utilizadores não membros.

Em suma, dados irrefutáveis que mostram que o foco 

na fidelização do cliente e no marketing de relaciona-

mentos, sendo uma grande cadeia ou um hotel inde-

pendente, não pode mais esperar pelo amanhã. n

* ADR - Tarifa média da diária

«Em suma, dados irrefutáveis 
que mostram que o foco na 
fidelização do cliente e no 

marketing de relacionamentos, 
sendo uma grande cadeia ou um 

hotel independente, não pode 
mais esperar pelo amanhã»
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De volta ao ChatGPT: 
Oportunidade 
ou ameaça para viajar?
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1. Isso afetará a procura por viagens
Oana Savu, Diretora de Estratégia da Dohop, especialista em tecnologia de conecti-

vidade de viagens, vê o potencial de ser um divisor de águas para viagens:

“O que o ChatGPT destaca e nos lembra mais do que tudo é que a tecnologia con-

tinua a  desenvolver-se cada vez mais rápido e que o processamento de linguagem 

natural, as tecnologias de aprendizagem de máquina e a IA estão a ser cada vez mais 

adotadas e terão repercussões massivas em muitos setores, incluindo o das viagens.

Juntos, trarão uma abordagem multimodal mais conveniente e integrada para o pla-

neamento de viagens, além de oferecer recomendações de viagens personalizadas 

com base no perfil, histórico e preferências do viajante. Consequentemente, isso 

também pode ter um impacto e aumentar a procura por viagens, pois mais pessoas 

podem estar dispostas a viajar com mais frequência”.

2. Resultados padronizados
Rob Goldsmith, COO da InterLnkd, vê o acesso a dados como o maior desafio para o 

ChatGPT ter impacto nas viagens:

“A IA trabalha no setor de compras há muitos anos; pense em como é fácil para a 

Amazon fazer previsões quase assustadoramente precisas sobre o que você deseja 

e quando o deseja. Qual é o segredo? Todos os dados que eles têm sobre suas com-

pras e pesquisas anteriores.

Sem acesso a esses dados, o ChatGPT, embora seja um grande avanço em inteligên-

cia artificial, não poderá fazer sugestões personalizadas: todos obterão um resultado 

padronizado. É essa personalização e relevância que impulsionam a conversão de 

uma perspectiva de venda cruzada.”

3. Chamou a atenção dos investidores
Com relação à confiança do investidor na indústria de viagens, Morgann Lesné, do 

banco de investimentos Cambon Partners, comenta:

“Alguns meses atrás, dizer que te uma solução de IA era interessante para potenciais 

compradores de negócios, é claro, especialmente se eles estivessem procurando ad-

quirir um negócio para integrar a sua tecnologia. Mas estava longe de estar no topo 

da lista de compras, por assim dizer, especialmente em um ambiente onde a lucrati-

vidade conta muito mais do que o potencial de crescimento.

Sete especialistas em tecnologia de viagens avaliam 
como o ChatGPT pode impactar a indústria de viagens, 
para o bem ou para o mal. E é que se 2021 foi o ano do 
bitcoin e 2022 o do metaverso, não há dúvida de que 
2023 está sendo o ano do ChatGPT.

17

T E C N O H O T E l  /  novas tecnologias



O ChatGPT, no entanto, chamou a atenção dos investi-

dores e tenho certeza de que as empresas de viagens 

que podem fazer uma afirmação convincente de que 

ao fazer isso de alguma forma serão facilmente finan-

ciadas ou adquiridas, mesmo que ainda não sejam lu-

crativas. Todo mundo está à procura da vantagem do 

pioneirismo.”

4. Faltam dados atualizados
Mark Ross-Smith, do provedor de tecnologia de fidelida-

de StatusMatch, não acha ainda que o ChatGPT venha 

a atingir o setor de fidelização de passageiro frequente 

ainda:

“Muitas das vantagens de ser membro de uma com-

panhia aérea com status de passageiro frequente é o 

acesso a muitas informações e serviços que não estão 

prontamente disponíveis na Internet, pois muitas vezes 

estão localizados em áreas protegidas por senha. Há 

ainda o toque humano da tripulação de cabine, que o 

reconhece e lhe traz a sua bebida preferida, etc.

Eu gostaria que a IA cuidasse de tudo isso nos próxi-

mos anos, mas   acho que não possa; De facto, neste 

momento o ChatGPT baseia-se apenas em dados dis-

poníveis até 2021, pelo que poderá estar a recomendar 

quartos que estão encerrados ou mesmo companhias 

aéreas que não voam há algum tempo.”

5. Liberta muito trabalho para a equipe
Janis Dzenis, gerente de relações públicas do meca-

nismo de metabusca por assinatura WayAway, explica 

como sua empresa já está se beneficiando do uso de 

ferramentas de IA como o ChatGPT:

“De certa forma, isso já é uma realidade em nosso ne-

gócio. Por exemplo, descobrimos que o ChatGPT pode 

produzir imagens para uso em campanhas de marke-

ting que não apenas economizam o custo de um de-

signer gráfico, mas também criam imagens que obtêm 

volumes de cliques significativamente maiores, e que-

ro dizer múltiplos mais altos, não apenas um modesto 

aumento de 20% (o que teríamos achado ótimo antes!).

No futuro, planeamos usar o ChatGPT e ferramentas se-

melhantes para assumir os aspectos de nosso suporte 

ao cliente que agora são executados por humanos, li-

berando-os para se concentrar em tarefas que somen-

te eles podem fazer.”

6. Hoje falta precisão
Emilie Dumont, CEO do provedor de tecnologia de via-

gens B2B Digitrips, vê um enorme potencial a longo 

prazo, com algum potencial já para o próximo ano, mas 

também algumas limitações:

“Certamente estamos a testemunhar o nascimento de 

uma nova forma de procurar informações, processá-las 

e obter uma resposta: daqui a dez anos provavelmente 

estaremos a perguntar nos como poderíamos organi-

zar qualquer coisa antes da existência da “busca de IA”, 

assim como qualquer pessoa nascida antes de 1980, 

ele fala sobre a era pré-internet.

Será o ChatGPT uma outra empresa ou um conceito? O 

vencedor provavelmente será aquele com maior capa-

cidade financeira para investir rapidamente. Quando se 

trata de inspiração para viagens, estou quase conven-

cido de que no próximo ano alguns jogadores serão 

capazes de desenvolver IA “aprendizagem/personali-

«Embora levante muitas questões sem resposta, aqueles que não conhecem esta 
tecnologia podem ser deixados para trás»
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zada” para seus próprios clientes, a fim de oferecer recomendações personalizadas 

bastante precisas e detalhadas que sejam convincentes.

Da mesma forma, vejo potencial no suporte ao cliente para ChatGPT e evoluções 

semelhantes de IA, respondendo a todas as perguntas, menos as mais difíceis, e pro-

vavelmente há usos potenciais que ainda nem imaginamos (talvez a IA nos indique 

os usos !).

No entanto, até hoje, o ChatGPT não pode fazer recomendações de viagens preci-

sas, entre outras coisas porque depende apenas de dados até 2021. O turismo é um 

mundo em rápida mudança: companhias aéreas fecham rotas, empresas fecham, 

destinos mudam, e se transformam em zonas de guerra de um dia para o outro, e os 

preços mudam frequentemente a cada minuto.

No entanto, tudo isso eventualmente será viável para o ChatGPT ou qualquer que 

seja a próxima grande Open IA. A questão é quando.”

7. Aqueles que o ignorarem ficarão para trás
Por fim, James Jin, CTO da DidaTravel vê isso como um divisor de águas para o qual 

outras indústrias podem estar mais bem preparadas, deixando as viagens abertas a 

mudanças ainda maiores:

“Assim como quando surgiram os motores de procura, quem controlar o acesso às 

supervias de informação que o ChatGPT e seus concorrentes vão criar poderá mo-

netizá-las e em breve veremos anúncios dentro da experiência. Nesse sentido, toda 

uma nova indústria surgirá dedicada a ajudar as pessoas a gamificar algoritmos para 

garantir que suas marcas não percam organicamente, assim como a otimização de 

mecanismos de pesquisa. Talvez seja chamado de “otimização do ChatGPT” para lhe 

dar um nome.

Não há dúvida de que a legislação, regulamentação, órgãos de controle do consu-

midor, etc., entrarão em vigor muito em breve. Embora levante muitas questões sem 

resposta, aqueles que não conhecem esta tecnologia podem ser deixados para trás, 

lentamente no início, mas cada vez mais rápido antes que seja tarde demais para 

alcançá-la.

A indústria de viagens não será diferente e, como sempre esteve um pouco atrasada 

tecnologicamente, pode estar prestes a sofrer uma mudança ainda maior do que 

outras indústrias que podem ter previsto: basta ver o quanto a personalização me-

lhorou a venda de mercadorias em comparação com viagens”. n
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Como usar a Inteligência Artificial 
e o ChatGPT para responder a avaliações

Nos últimos tempos, o mundo das 
ferramentas digitais avançou aos trancos e 
barrancos. Desde o aparecimento do ChatGPT 
e da Inteligência Artificial, surgiram várias 
opções para otimizar e agilizar o nosso 
trabalho diário.

E entre eles, destaca-se um que pode nos 

ajudar a responder de forma inteligente 

às avaliações de nossos clientes.

Quer saber do que se trata? Hoje falarei sobre como 

pode usar uma tecnologia simples para implementá-la 

no seu negócio. Este é o Mara, uma ferramenta que 

permite responder automaticamente aos comentários 
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de seus clientes com frases personalizadas e inteligentes. Vou explicar passo a passo 

como  pode fazer isso.

Mara, sua assistente pessoal de Inteligência Artificial
Especificamente, o Mara é uma ferramenta que funciona como um chatbot para 

responder aos comentários dos hóspedes. Esta aplicação é muito eficaz para econo-

mizar tempo e agilizar o processo de resposta. Especificamente, oferece respostas 

personalizadas com base no conteúdo que o hóspede forneceu em sua avaliação, 

usando a tecnologia de conversação GPT-3.

Para usar Mara,  deve primeiro  registrar-se no seu site. Depois de criara  sua conta, 

poderá acessar o painel de controle. A partir daí,  pode copiar e colar os comentários 

dos hóspedes e gerar respostas personalizadas.

A ferramenta fornece um resumo do comentário e depois gera a resposta em inglês, 

que é traduzida automaticamente para o idioma em que o hóspede escreveu.

Além disso, a ferramenta Mara permite automatizar as respostas de forma inteligente 

com o auxílio da inteligência artificial. Embora isso possa parecer impessoal, a ferra-

menta sempre procurará mil e uma maneiras de não oferecer respostas repetitivas 

ou padronizadas.

Clique em:  https://www.mara-solutions.com para experimentar gratuitamente

E quanto custa?
O Mara, permite um período de teste gratuito, oferece uma secção de pagamento 

com duas opções: 200 revisões mensais por 50 euros por mês, e 500 revisões por 100 

euros por mês. Embora isso possa parecer uma despesa adicional,  deve considerar 

a economia de tempo e dinheiro que obterá.
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Porque quanto tempo e recursos a sua equipe precisa 

para responder a 500 avaliações por mês? E que quali-

dade de resposta eles oferecem? É provável que o uso 

de IA melhore significativamente a qualidade das suas 

avaliações, evitando respostas repetitivas, além de eco-

nomizar recursos valiosos.

No entanto, é importante observar que a automação 

nem sempre é a melhor opção. É importante manter um 

toque pessoal e humano em todas as respostas. Assim, 

pode configurar um filtro para que a equipe analise as 

respostas antes de enviar e adicionar um toque pessoal 

à resposta para que o hóspede se sinta valorizado.

 

E o que o OpenAI ChatGPT acha disso tudo?
Perguntei ao famoso OpenAI chatGPT o que ê  que acha 

do Mara quando se trata de responder a comentários. 

E foi isso que ele respondeu: «Como chatbot, também 

posso ajudar os hoteleiros a responder às críticas dos 

«A ferramenta fornece um resumo do comentário e depois gera a 
resposta em inglês, que é traduzida automaticamente para o idioma em 

que o hóspede escreveu»

seus hóspedes. Assim como o Mara, posso analisar o 

conteúdo das perguntas e oferecer respostas persona-

lizadas com base no contexto da pergunta. Além disso, 

posso personalizar minhas respostas para refletir a voz 

e a imagem do seu hotel”, explicou.

E ainda acrescenta que a vantagem de usar o OpenAI é 

que não há custo adicional. “Sou uma ferramenta gra-

tuita que você pode usar a qualquer hora, em qualquer 

lugar. No entanto, como chatbot, não tenho acesso à 

mesma tecnologia avançada de Mara. Embora eu pos-

sa fornecer respostas personalizadas e relevantes, mi-

nhas respostas podem não ser tão sofisticadas quanto 

aquelas geradas com a ajuda da tecnologia de conver-

sação GPT-3.” É que o Mara foi criado com o propósito 

específico de responder às críticas.

Em resumo, tanto Mara quanto o chatbot OpenAi po-

dem ajudar os hoteleiros a responder às avaliações dos 

seus hóspedes de maneira inteligente e personaliza-

da. Mas enquanto Mara usa padrões avançados de IA e 

oferece opções de automação, o  OpenAI pode ajudar 

de graça, mesmo que não possa ser automatizado ou 

tenha acesso à mesma tecnologia. n
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Parceria entre o ISAG e a DouroAzul 
promete levar os estudantes à descoberta 
da Gestão Hoteleira
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O protocolo de colaboração permitirá o desenvolvimento de diversas 

ações de formação gratuitas, promovidas em conjunto por ambas as 

instituições. 

Partindo da vontade do ISAG – European Business School (ISAG – EBS) consolidar 

a sua estratégia através do modelo “InSchoolBusiness”, onde a empresa é parte in-

tegrante da escola, a instituição assina agora um protocolo de colaboração com a 

Douro Azul, unindo, assim, sinergias das duas áreas distintas, cooperando no trabalho 

de formação e recrutamento de profissionais ao longo de 2023.

As atividades começaram no início do ano, com a promoção de um conjunto de 

masterclasses que têm por base a capacitação de profissionais no ativo ou que que-

rem integrar a área da Gestão Hoteleira, desde workshops práticos de cozinha, a for-

mações sobre a liderança de equipas.

Para Elvira Vieira, Diretora Geral do ISAG – EBS, “a parceria entre o ISAG e a DouroAzul 

irá, não só, promover a formação dos estudantes e formandos, mas também permi-

tirá a atualização e o aprofundamento dos conhecimentos de todos os membros, 

colaboradores e associados que farão parte desta colaboração. Para além disso, no 

Com o objetivo de reforçar uma relação próxima com o tecido 
empresarial, a nível nacional e internacional, o ISAG – European 
Business School abre portas a 2023 com uma nova parceria 
empresarial com a DouroAzul, empresa líder de cruzeiros fluviais do 
rio Douro, em Portugal.
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ISAG, acreditamos que mais importante do que apenas a teoria, está a prática, e com 

este tipo de iniciativas conseguimos proporcionar aos nossos estudantes um con-

tacto direto e real com o mundo profissional, tornando o percurso académico mais 

rico e em concordância com o que vão encontrar após terminarem os seus estudos”.

Para Manuel Marques, Vice-Presidente DouroAzul, “a aposta nas sinergias entre for-

mação interna e formação externa com entidades de referência como o ISAG – EBS, 

reforça o compromisso assumido pela DouroAzul na formação contínua dos seus 

colaboradores, como um importante veículo de valorização das pessoas do Grupo. 

Neste caso em particular, permitirá alavancar a qualificação e desenvolver competên-

cias dos colaboradores da empresa, bem como promover a eventual reintrodução 

no mercado de trabalho de pessoas em situação de desemprego.”

Sobre o ISAG – European Business School
O ISAG - Instituto Superior de Administração e Gestão, também designado ISAG 

– European Business School (ISAG-EBS), localizado no Porto, é uma instituição de 

ensino superior politécnico particular. A sua missão centra-se na formação técni-

ca, científica e cultural de nível superior nas áreas das Ciências Empresariais, do 

Turismo e da Gestão Hoteleira.  

O ISAG-EBS ministra cinco licenciaturas (Management, Gestão de Empresas, Gestão 

Hoteleira, Relações Empresariais e Turismo) e mestrados (Gestão de Empresas e 

Direção Comercial e Marketing). Atua ainda na área dos Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais e da formação executiva, desenvolvendo programas de MBA, Pós-

Graduação, Cursos de Especialização e Formação In-Company.   

A excelência da formação superior assenta numa equipa de docentes e profissio-

nais altamente qualificados, que alia a elevada formação académica à competência 

empresarial, mas também na vocação internacional, que confere uma dimensão 

global à experiência de aprendizagem dos estudantes. 

Até ao final de 2023, o ISAG – EBS e a DouroAzul estão a desenhar uma agenda de 

eventos que proporcionará a realização de diversos workshops, masterclasses, se-

minários e conferências que permitirá, alavancar o conhecimento e capacitação de 

profissionais através de formação contínua. n
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Revenue no Metaverso: 
uma nova forma de reservar
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Imaginemos que este cliente percorra virtual-

mente a sala e possa interagir com os elemen-

tos que nela se encontram: por exemplo, se se-

lecionar uma toalha pode adquirir uma sessão de spa e 

se clicar na bicicleta pode adquirir um percurso guiado 

pela serra ...

As opções são infinitas quando se trata de oferecer 

serviços, atividades ou pedidos especiais. E é que no 

thinkIN temos clareza, o metaverso vai mudar as re-

gras do jogo no setor hoteleiro, já que está sendo uma 

das indústrias que aposta totalmente nessa tecnologia, 

Se olharmos os dados, em 2020 o valor do metaverso 

era de 478,7 bilhões de dólares e em 2022 chegava a 

650 bilhões. No final de 2022, o número de usuários de 

realidade aumentada era de 1,1 bilhão.

As regiões mais ativas no metaverso são: América do 

Norte (45,3%), Europa e Ásia-Pacífico, de acordo com um 

estudo recente da Emergen Research. Ao aplicar esta 

nova tecnologia ao setor da gestão de receitas, procu-

ramos inovar no processo de distribuição dos nossos 

hotéis, por exemplo, na hora de reservar ou conhecer 

as características do estabelecimento de alojamento, 

algo que os hóspedes já exigem há bastante tempo. 

tempo. n

Imaginemos que um cliente, antes de fazer 
uma reserva, tenha a oportunidade de 
visitar as instalações do hotel e o quarto que 
pretende em ambiente digital, a partir do sofá 
de casa.
Marisa Cervillera, Revenue Manager

SOBRE O AUTOR

Marisa Cervillera - Revenue 
Manager - 10 anos de 
experiência em Revenue. 
Graduada em Administração de 
Empresas pela Universidade de Sevilha

«As regiões mais ativas no metaverso 
são: América do Norte (45,3%), Europa e 
Ásia-Pacífico, de acordo com um estudo 

recente da Emergen Research»

considerando-a como mais um canal de venda direta.

63% das pessoas dizem conhecer e se interessar pelo 

metaverso, segundo estudo realizado pela Ipsos em 

colaboração com o Fórum Económico Mundial em 29 

países, entre 22 de abril e 6 de maio de 2022 por meio 

de sua plataforma Global.

Já existem algumas empresas hoteleiras comprometi-

das com o metaverso. Sem ir mais longe, em Espanha, 

cadeias como a Riu transferiram para o metaverso ho-

téis tão emblemáticos como o Riu Plaza de España de 

Madrid, sendo uma das primeiras a atingir esta marca 

no nosso país.
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Principais tendências 
hoteleiras para 2023

O aumento da digitalização, o regresso das viagens de negócios, a evolução imparável 
do bleisure e o crescimento significativo dos ADR são algumas das principais tendências 

que a hotelaria viveu em 2022. Ainda assim, e apesar de muitos mercados terem 
regressado a números semelhantes aos de 2019 em termos de preços e ocupação, a 

incerteza paira sobre este 2023.
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Mas como encarar o ano que acaba 

de começar? Onde estão as opor-

tunidades? E as ameaças? Vários 

hoteleiros europeus reuniram-se com a Phocuswire 

e apresentaram conclusões que foram, no mínimo, 

interessantes.

Empresas como a STR acreditam que a recuperação 

é lenta, mas constante, especialmente em termos de 

viagens corporativas, já que a demanda por viagens 

de lazer está muito mais estabilizada. Por isso, os hotéis 

têm de ter calma e esperar calmamente que os níveis 

de 2019 recuperem, mesmo assim, temos de aprovei-

tar uma série de lições que a pandemia nos deu para 

2023.

1. Incorpore dados preditivos em sua estratégia: 
os dados históricos não são mais suficientes para 
elaborar uma estratégia de receita do hotel.

2. A procura continuará a ser variável, especialmen-
te porque o mundo continuará a viver repetidas cri-
ses. Por isso, os hotéis devem apostar em modelos 
de preços muito mais flexíveis, principalmente em 
destinos com grande volume de viajantes.

3. Os preços devem ser dinâmicos e flexíveis. Ou 
seja, os hotéis têm que se afastar das tarifas fixas, 
especialmente se quiserem atrair a nova geração 
de viajantes.

Com tudo isto, o que esperamos neste novo ano? A 

tecnologia continuará, sem dúvida, a ser adotada à 

medida que os hotéis continuarem a aprender a fazer 

mais por menos. Além disso, as viagens de negócios 

retornarão, mas com uma aparência diferente, já que 

são prefeitas.

A SAS está tomando medidas para reduzir os gastos 

com viagens agora que as soluções virtuais se conso-

lidaram. E, evidentemente, temos de esquecer as re-

servas a longo prazo; A visão de curto prazo parece ter 

vindo para ficar.

1. Reservas de curta duração
O último Relatório Pulse da Duetto mostra que as re-

servas de curto prazo não vão desaparecer, então as 

equipes de Receita e Vendas precisarão se adaptar a 

elas. Na maioria dos mercados, as reservas são feitas 

com apenas três meses de antecedência, enquanto a 

reserva entre 8 e 12 semanas antes da viagem é a que 

se destaca. Ainda assim, como Chris Crowley, diretor de 

receita da Duetto, relata, isso não precisa ser uma coi-

sa ruim. “As reservas de curto prazo dão aos hoteleiros 

a oportunidade de alcançar um viajante mais móvel 

e engajado, mudando perfeitamente do lazer para o 

negócio.”

A boa notícia é que ainda há uma grande demanda 

reprimida por viagens, embora já esteja começando a 

diminuir drasticamente. Ainda assim, as margens estão 

a diminuir tanto para os operadores hoteleiros como 

para os viajantes. Portanto, a estratégia de Revenue 

nunca foi tão importante como agora, uma vez que o 

preço ainda é uma das alavancas mais importantes na 

decisão de compra do cliente.

2. Lazer e teletrabalho, muito atual
As três tendências de consumo que os hoteleiros de-

vem estar atentos em 2023 são: bleisure, nômades di-

gitais e staycation. À medida que as viagens se tornam 

mais caras, as pessoas que viajam a trabalho também 

pedem para integrar algum lazer nelas. Esta tendência 

manter-se-á muito ativa ao longo deste ano. Além dis-

so, o teletrabalho continua na ordem do dia e a abrir 

novas oportunidades de negócio. As pessoas estão 
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percebendo as vantagens de trabalhar de qualquer lugar, algo que lhes permite ex-

plorar novos destinos após seu dia de trabalho. E, finalmente, o staycation ganha po-

pularidade. Com viagens cada vez mais caras, muitas pessoas decidem ficar em casa 

para aproveitar parte de suas férias e, assim, conhecer seu ambiente mais próximo 

sem ter que fazer longas escapadinhas. Muitos destes viajantes preferem mesmo ser 

“turistas” na sua própria cidade, descobrindo museus e experiências que, apesar de 

estarem ao lado de casa, não conseguem conhecer ou desfrutar no seu dia a dia.

3. As viagens de negócios estão de volta
Já parece não haver margem para dúvidas. Os Estados Unidos e a Europa estão ansio-

sos para o retorno das viagens de negócios em 2023. De facto, alguns hotéis focados 

neste segmento MICE já recuperaram os dados de ocupação que tinham em 2019, 

embora neste novo ano esperem mesmo ultrapassá-los.

Na verdade, a Expedia espera que 38% das viagens de negócios ocorram a cada dois 

ou três meses, 32% uma ou duas vezes por mês, 20% uma vez entre quatro e seis me-

ses e apenas 10% dessas viagens ocorram uma vez por ano. Além disso, a Geração Z 

começará a viajar a negócios, embora, como dissemos acima, adote um perfil mais 

bleisure ou teletrabalho. Mas os hoteleiros devem estar atentos, pois assim como es-

ses viajantes buscam misturar lazer com negócios, eles também apostam com mais 

frequência em outras acomodações que não hotéis, procurando encontrar uma casa 

em vez de um hotel.

4. Os grupos recuperam a sua essência
O crescimento do ADR devido ao aumento das reservas, especialmente no segmento 

de lazer, e também por causa da inflação que assola a Europa será uma tônica neste 

2023. Mesmo assim, os grupos estão voltando e começam a reservar com mais força 

do que em 2022. Os departamentos de receita têm que ser inteligentes para enfrentar 

o Total Revenue Management de uma vez por todas e fazer com que esses grandes 

grupos deixem o máximo de renda possível no hotel. Por exemplo, podemos usar 

os menus de restaurantes digitais para fazer receita de preços de acordo com a de-

manda ou preço da matéria-prima. Isto é algo impossível de realizar com uma carta 

impressa, pelo que devemos apostar neste tipo de iniciativa.

5. Em Espanha, desporto e lazer
A Helios Hotels, proprietária de vários hotéis de férias no Mediterrâneo e nas Ilhas 

Baleares, participou neste relatório da Phocuswire afirmando que o segmento de la-

zer continuará a crescer no nosso país. “Nossos números preveem um início de ano 

melhor do que 2022. Se tivermos em conta que o ano passado fechou com números 

melhores do que os obtidos em 2019, só podemos regozijar-nos com isso”, salientam.

Mas também é preciso notar como o segmento de lazer e esportes também estão 

muito unidos. Em destinos como Maiorca, os ciclistas reservam cada vez mais, diz 

Kris Vanaerschot, diretor comercial da empresa hoteleira. n

«As viagens de negócios retornarão, mas com uma 
aparência diferente, já que as empresas estão tomando 

medidas para reduzir esse tipo de despesa»
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Como é que os hotéis medem o índice de 
satisfação dos hóspedes?
O índice de satisfação do hóspede pode ser 
medido? Como gerimos a reputação do nosso 
hotel? Sem dúvida, o papel dos especialistas 
em experiência do cliente está a crescer na 
hotelaria e por isso devem estar cada vez mais 
presentes.

Na última edição da Fitur, o BEONx or-

ganizou uma mesa redonda intitulada 

“O hóspede no coração”. Lola Buendía, 

Diretora de Marketing da empresa, moderou o debate, 

do qual participaram três representantes de alto nível 

do setor turístico: Reyes Mañeru, CBGO de Hotelatelier; 

Carmen Bernabéu, Senior Revenue Manager da UMusic 

Hotels; e David López, Diretor de Gestão de Receitas da 

Ilunion Hotels.
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Durante a mesa redonda, Carmen Bernabéu apresentou o UMusic Hotels, um hotel 

experiencial que oferece uma experiência mais holística de alojamento, gastronomia 

e entretenimento. A marca é focada em música, com uma programação de peças e 

uma experiência integrada de teatro e hotel. Atualmente,  têm apenas um hotel em 

Madri, mas planeiam abrir no México e em outros países em breve.

Por sua vez, Reyes Mañeru apresentou o Hotelatelier, uma cadeia de hotéis boutique 

principalmente urbanos que se concentram em oferecer uma experiência de pe-

queno almoço de qualidade. Têm feito testes-piloto para incluir obrigatoriamente o 

pequeno-almoço com resultados muito bons em termos de conversão de reservas e 

otimização de custos.

Por outro lado, David López da Ilunion Hotels explicou que a sua cadeia utiliza preços 

dinâmicos em todos os quartos, segmentos e regimes de acordo com a época do 

ano, com o objetivo de aumentar a receita hoteleira. Eles também estão a investigar 

como fidelizar por meio de restaurantes e gerar novas linhas de rendimento com 

experiências.

 

Como gerimos a big data?
Em relação à gestão e tecnologia de big data, todos os representantes afirmaram 

que possuem muitos dados, mas a complexidade está em reunir os dados de todos 

os serviços em uma única plataforma. “Evoluímos muito na extração de dados, a pon-

to de termos até um excesso de dados, mas os modelos preditivos são limitados na 

hora de alinhar diferentes áreas do estabelecimento e consolidar dados”, diz Carmen 

Bernabéu.

Reyes Mañeru, do Hotelatelier, acrescenta: “Utilizamos muitos sistemas diferentes e 

não analisamos apenas receitas e despesas, mas também temos que analisar o nível 

de experiência do cliente. Para isso, é necessária uma tecnologia que permita o uso 

de toda essa informação com o objetivo de melhorar a receita e ter uma estratégia 

de máxima customização de preços para cada cliente de acordo com os serviços que 

ele precisa”.

Falando dessa personalização para cada cliente, David da Ilunion afirma: “O ciclo de 

vida do cliente deve ser o foco ao criar ofertas em pacote para personalizar a oferta.”

 

Como medimos o índice de satisfação?
Como se mede a experiência do cliente e o índice de satisfação,  estamos ainda a fa-

lar de um processo bastante manual. Nesse sentido, Reyes da Hotelatelier comentou 

que a sua empresa passou por uma transformação: a cultura da reputação e a cultura 

da receita devem andar de mãos dadas, se o preço sobe muito, a reputação pode cair 

e vice-versa.

Em 2022, houve recordes de ADR em muitos hotéis sem afetar a sua reputação, mas 

o meio ambiente deve ser levado em consideração, pois a concorrência também me-

lhorou os tarifas e os clientes internacionais também são fundamentais para manter 

a reputação.
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No Hotelatelier eles incentivam as avaliações, envolvendo toda a equipe para obter 

muitos comentários. As pessoas que estiveram em contato com o cliente podem 

inserir todas as preferências de cada cliente no CRM para ter o máximo de informa-

ção possível e poder oferecer experiências personalizadas, embora ainda estejamos 

falando de um processo bastante manual e falta automação neste aspecto.

Por seu turno, Carmen da UMusic refere que o departamento de experiência do hós-

pede recolhe dados de todas as pessoas que ficam, com o objetivo de fazer com que 

o cliente se sinta ouvido nas suas necessidades e poder personalizar a experiência. 

Tenha em mente que eles são um produto de 5 estrelas.

E como gerimos a reputação?
Quanto à gestão da reputação, mantêm-na um pouco afastada do departamento de 

receitas e a gestão da experiência é feita desde a receção.

Da satisfação passamos à fidelização, outro ponto de vital importância quando fala-

mos de experiência do hóspede. No Hotelatelier procuram desviar tudo o que podem 

para o canal direto, promovendo o programa de fidelização (programa tripster) para 

aumentar a base de clientes fidelizados, com resultados muito bons na rentabilização 

dos quartos.

O cliente fidelizado tem custo de aquisição zero e está mais propenso a repetir e 

agregar serviços à sua estada.

No Ilunion, em 2023, ambicionam implementar um programa de fidelização, valori-

zando ainda os canais digitais como a sua própria app e agregando serviços de res-

tauração e outros negócios do grupo. Têm ainda como objetivo aumentar não só o 

preço médio, mas também o ticket médio que inclui todos os acessórios. O desejo é 

que o departamento de Revenue Management tenha impacto em todas as áreas do 

hotel.

Por sua vez, na UMusic a questão da fidelização, sendo um estabelecimento novo, 

não tem história e o objetivo é a consolidação num mercado de 5 estrelas muito forte 

em Madrid, e que antevê um crescimento exponencial, com novas aberturas.

Por outro lado, estão de olho no mercado internacional, filtrando não só o país de 

origem, mas também a região para fazer estratégias de atração de clientes de acordo 

com: quem é o cliente, o que procura, quando procura , etc O desafio é filtrar os dados 

específicos para poder ativá-los e realizar estratégias que melhorem os resultados. n

«O ciclo de vida do cliente deve ser o foco ao 
criar ofertas em pacote para personalizar a 

oferta»
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Novos indicadores: 
custo de oportunidade 
e detecção das últimas 
unidades
A pandemia do coronavírus deixou-nos a todos uma enorme sede de reservas que agora 
tentamos saciar sofregamente, com o consequente risco de nos engasgar com sucesso. Mas 
Steve Heapy já o dizia no seu tempo: O caminho para restabelecer a velha normalidade 
deve ser cozinhada em lume brando, porque as emergências não são boas conselheiras.
Cindy Johansson

O ano de 2022 foi o ano da recuperação. Ou talvez não... Depende muito da leitura que se faz. 

Tudo parece indicar que estamos diante de um panorama díspar dependendo de onde fo-

camos, nem todos os segmentos, cidades e categorias de estabelecimentos evoluíram de 

forma homogénea.

34

T E C N O H O T E l  /  gestão / revenue management



Para citar alguns exemplos, os hotéis de quatro estrelas estão na vanguarda, sendo 

o turismo familiar e de casais o mais difundido. As viagens avulsas de caráter pro-

fissional também foram consideravelmente reativadas, e a estada média e o ADR 

aumentaram.

Mas mesmo este último dado deve ser visto à lupa. Porque, embora seja verdade que 

o aumento atende parcialmente à procura, há outros fatores que estão a compor os 

preços, fazendo-os parecer o que não são, feliz inflação...

A pandemia do Coronavírus deixou-nos a todos uma sede insuportável de reservas 

que agora tentamos saciar,  com o consequente risco de nos engasgarmos com o 

sucesso.

Steve Heapy já o dizia no seu tempo: O caminho para restabelecer a velha normali-

dade deve ser cozinhada em lume brando, porque as emergências nunca são bons 

conselheiros. Talvez ele não soubesse prever a guerra na Ucrânia, a crise energética, 

a revolta das transportadoras, o aumento das taxas de juros e a queda geral do poder 

de compra. Nem ele, nem ninguém, claro.

Todos esses eventos se tornaram nossos companheiros de viagem inesperados. E, 

com eles, a competição acabou por se  soltar. Entre destinos, mercados, canais, seg-

mentos, etc. Assim, os indicadores tradicionais continuam a manter seu papel de 

liderança, mas surgiram outros apelos para compartilhar um papel e um painel.

Qual é o custo da ausência de controle?
Depende. Depende do quê? Tudo depende de como  olhamos para isso. O malfada-

do Pau Donés já o disse. Por  outras palavras, regras de estratégia. Os contratos que 

assinou, o tamanho de sua rede de distribuição, a sua abordagem de receita, etc. 

Obviamente, do nosso ponto de vista, chama a atenção o fato de nem todos os es-

tabelecimentos priorizarem o canal direto. Mas a casuística de cada hotel é diferente 

e essa heterogeneidade faz com que ela continue acontecendo. Dizemos sem meias 

palavras: há quem só se preocupe em vender, e quem lute para otimizar a rentabili-

dade. Para este último, a ausência de controle não é uma opção.

Você não sabe o quanto  dói  um soco até ser atingido. O mesmo se aplica às dispa-

ridades. Porque saber que existem canais que os geram não é o mesmo que saber o 

custo real de não corrigi-los. Precisamente, esta tem sido uma das nossas preocupa-

ções recorrentes e, também, um argumento de peso na hora de sensibilizar os ho-

teleiros. E é que, sob a proteção de uma afirmação de carácter duvidoso, que vem a 

dizer que a paridade de preços é uma utopia, um certo perfil de hoteleiro, resignado, 

tende a descurar esta parte do seu marketing. Eles precisam ver para crer.

Assim, a última versão do nosso rate shopper, Price Seeker v4, inclui como novidade 

o indicador “Custo de oportunidade”. 

Primeiro, a ferramenta deteta as disparidades e, posteriormente, um algoritmo da sua 

própria criação, que leva em consideração variáveis   como a comissão do canal que 

«Saber quando um determinado hotel da sua 
concorrência tem poucos quartos disponíveis é 
uma vantagem competitiva muito importante»
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gerou a disparidade e o diferencial com o canal direto, 

calcula quanto da receita está a ser perdida devido a 

eles.

Últimos quartos disponíveis: uma vantagem 
competitiva
Todos olham para quem está ao lado. Por exemplo, no 

mundo do e-commerce, a inteligência de catálogo for-

nece dados sobre o seu próprio estoque e sortimento, 

comparando-os com os dos conjuntos competitivos, 

pois entendem que saber o seu status é uma informa-

ção de grande valor. Transferindo esse critério para o 

mundo dos hotéis, poderíamos falar de inteligência de 

disponibilidade.

Como sabemos, as OTAs há muito incentivam a com-

pra por impulso com mensagens como “últimos quar-

tos disponíveis”, “apenas 2 quartos disponíveis” ou “x 

pessoas estão olhando para este hotel”. Uma estratégia 

que também tem ecoado nos sites oficiais dos hotéis.

Saber quando uma determinada hospedagem da sua 

concorrência está com poucos quartos vagos é uma 

vantagem competitiva muito importante. Por exemplo, 

pode significar saber que só você já possui quartos de 

um determinado tipo num determinado destino, o que 

automaticamente permitiria aumentar os preços. O in-

dicador FRA (Few Rooms Available), também incluído 

no Price Seeker v4, é capaz de detectar esse tipo de 

mensagem e informá-lo para que possa agir em con-

formidade. Essas informações, juntamente com outras 

típicas do mercado, ajuda-lo-ão  a ajustar ao máximo 

sua estratégia de precificação.

Fitur 2023, a data perfeita para update
Aprende-se muito com situações difíceis. As nossas 

soluções foram adaptadas às novas necessidades dos 

hotéis e redes hoteleiras e, após dois anos, tivemos o 

prazer de retornar à Fitur para apresentar todas as nos-

sas novidades. n

SOBRE O AUTOR

Cindy Johansson, Sales & 
Project Manager da Price Seeker 
en Paraty Tech. 
www.paratytech.com
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Como defender contra hackers 
os dados dos hotéis
As violações de dados são uma grande preocupação para os hoteleiros no mundo digital de 
hoje. Com os hackers cada vez mais sofisticados e o enorme custo dos dados roubados, é 
importante do que nunca que os hoteleiros protejam as informações pessoais de seus hóspedes.
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Infelizmente, hotéis de pequeno e médio por-

te geralmente carecem de recursos suficientes 

para combater essas ameaças cibernéticas.

Neste artigo, analisamos as maneiras pelas quais os ho-

teleiros independentes podem combater as violações 

de dados do hotel para fornecer aos hóspedes uma 

experiência segura.

Implemente um sistema de autenticação insondável

A implementação de sistemas de autenticação impe-

netráveis é essencial para os hoteleiros que procuram 

manter seus hóspedes e suas informações pessoais 

seguras.

Técnicas de autenticação fortes, como biometria, se-

nhas, pinos e tokens, facilitam entender melhor quem 

está tentando invadir o sistema.

Dependendo do seu sistema, essas medidas de au-

tenticação também podem automatizar totalmente 

os sistemas de entrada sem chave, otimizando assim a 

experiência do hóspede.

Este sistema automatizado pode também aumentar 

os níveis de conforto e satisfação dos hóspedes, uma 

vez que não precisam de esperar nem de se preocupar 

em levar consigo chaves físicas que, afinal, podem ser 

perdidas ou roubadas.

Tecnologia de criptografia
O uso de tecnologias avançadas de criptografia per-

mite proteger os dados dos hóspedes contra possíveis 

vazamentos. A criptografia é uma maneira de manter 

as informações seguras, transformando-as em códigos 

que apenas algumas pessoas podem ler.

Isso significa que, mesmo que alguém tente acessar as 

informações, não poderá fazer uso delas, pois não faria 

sentido, a menos que tivesse a chave ou código corre-

to para descriptografá-las.

Sistema de firewall
Hoteleiros independentes devem investir em firewalls 

fortes e em um sistema de segurança abrangente. Os 

firewalls são como paredes que protegem as informa-

ções online do hotel. Eles tornam mais difícil para os 

hackers entrarem no sistema e coletarem dados.

O sistema de segurança inclui:

– Senhas

– Autenticação de dois fatores.

– Criptografia.

– Outras medidas de segurança.

Dessa forma, os hoteleiros independentes podem ter 

certeza de que as informações pessoais de seus hós-

pedes estão protegidas contra violações de dados.

De acordo com Mark Pierce, CEO da Colorado LLC 

Attorney, “a segurança de dados é um desafio em cons-

tante evolução, e as medidas que você toma para se 

proteger mudarão à medida que a tecnologia avança”.

Educar os funcionários sobre as melhores prá-
ticas de segurança de dados
Ensinar os hoteleiros sobre a importância das melhores 

práticas de segurança de dados pode ser complicado.

Ainda assim, felizmente, existem várias opções dispo-

níveis para ajudar a tornar as coisas um pouco mais 

fáceis para os hoteleiros independentes ocupados.
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Criar uma apresentação tutorial informativa e envol-

vente sobre os fundamentos da segurança de dados 

é uma maneira fácil de educar sua equipe. Também 

pode ser útil abrir um fórum que permita à equipe de 

staff fazer perguntas e obter respostas de outros cole-

gas com mais experiência em determinadas áreas.

“A segurança dos dados é um processo contínuo e os 

hoteleiros precisam estar cientes de que não é uma 

correção única, mas sim um esforço contínuo”, diz Ben 

Michael, advogado praticante e fundador da Michael & 

Associates.

Mantenha o sistema constantemente atualizado
Tendemos a subestimar a importância de verificar re-

gularmente as atualizações de software do hotel, es-

pecialmente para hotéis independentes.

É um processo que às vezes pode levar muito tempo 

e se tornar tedioso, mas se não for realizado, o siste-

ma suportará tecnologia obsoleta que, a curto prazo, 

resultará em desperdício de recursos, insatisfação do 

cliente e perda de vendas.

É por isso que é tão importante ter um sistema para 

rastrear quais versões de software estão sendo execu-

tadas em vários dispositivos e garantir que estejam to-

das atualizadas. Uma maneira de fazer isso é configurar 

atualizações automáticas para que novas versões sejam 

instaladas assim que estiverem disponíveis.

A criação de um programa de manutenção e controle 

de software garante que as atualizações críticas não 

sejam negligenciadas, desde as máquinas de venda 

automática até o CRS e o próprio site do hotel.

A configuração desses sistemas permite que um hotel 

controle seus sistemas de dados gerenciando os pri-

vilégios do usuário, monitorando quem tem acesso a 

quais partes do sistema e limitando outras atividades 

que possam ameaçar a segurança ou a integridade dos 

dados.

Gateways de pagamento on-line
Essas soluções são projetadas para tornar o processo 

de reserva mais fácil e eficiente, mantendo os dados do 

cliente confidenciais e criptografando as informações 

confidenciais do cartão bancário.

Os hóspedes não apenas se beneficiam de pagamentos 

on-line mais seguros, mas os hoteleiros independentes 

terão mais tranquilidade sabendo que as transações 

são processadas com segurança.

Informações atualizadas para processamento 
de pagamentos
Como hoteleiro independente, é essencial garantir que 

você tenha as informações mais recentes e seguras do 

cliente. Isso inclui dados pessoais atualizados, como 

seu endereço e informações de pagamento.

«Segundo a IBM, o custo médio global de uma violação de dados em 
2022 foi de mais de US$ 4 milhões, valor que não há como ignorar»

39

T E C N O H O T E l  /  cibersegurança 



Se não garantirmos que os hóspedes atualizem suas 

informações pessoais sempre que fizerem o pagamen-

to, existe o risco de usar dados desatualizados ou im-

precisos, o que causará atrasos no processamento do 

pagamento.

De acordo com Shawn Plummer, CEO da The Annuity 

Expert, “é essencial que os hoteleiros independentes 

tomem as precauções necessárias para proteger seus 

dados e garantir operações tranquilas. Seguindo essas 

dicas e adotando uma abordagem proativa em rela-

ção à segurança, os hoteleiros podem ter certeza de 

que seus negócios estão seguros e protegidos contra 

violações de dados.”

Proteja as informações pessoais dos hóspedes
As violações de dados são um problema cada vez mais 

comum para os hoteleiros independentes. Ainda as-

sim, com as ferramentas e estratégias certas, é possível 

proteger as informações pessoais dos hóspedes contra 

hackers.

Implementar estratégias de acesso verificado, usar 

soluções seguras de pagamento online e manter as 

informações pessoais dos hóspedes atualizadas aju-

dam a garantir que seus dados estejam seguros e pro-

tegidos. n
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TECNOHOTEL PORTUGAL 
A REVISTA PARA ADMINISTRADORES, GESTORES, DIRETORES DOS 
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