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 1ª Sessão do Opiniões em Debate debateu a importância da gestão 
dos comentários online 

 Hoteleiros, Agentes de Viagens e Entidades Institucionais 
estiveram presentes no evento 

 A 2ª sessão do evento irá decorrer no mês de Dezembro e conta 
com a moderação de Fernando Bessa (AirFrance/KLM) 

 
 
Lisboa, 11 de novembro de 2015: 
 
Realizou-se ontem ao final do dia a 1ª sessão do Opiniões em Debate organizado pelo Fórum 
Turismo 2.1. O evento decorreu no Lisboa Plaza Hotel pelas 18h30 e teve como objetivo 
analisar e debater estratégias e mecanismo utilizados na gestão dos comentários dos clientes 
online.  
 
O evento contou com a moderação de Gonçalo Rebelo de Almeida, que teve um papel 
preponderante ao extrair o máximo de informação dos outros convidados, onde acabou 
também por expor a o case dos Hotéis Vila Galé no tratamento deste assunto. 
 
Rita Alves Machado, responsável pelo Marketing nos Tivoli Hotels & Resorts começou por 
comentar a importância dos comentários dos clientes no seio da empresa, levando à criação 
de um departamento de customer care (gestão dos clientes antes, durante e despois da sua 
estadia) que envolve a empresa na totalidade. 
Rita Alves Machado afirmou também que dentro da sua organização seria humanamente 
impossível utilizar uma estratégia de personalização na resposta ao comentário do cliente, 
uma vez que são mais de 34 mil reviews anuais que o grupo recebe. 
 
Kevin Cavaco, Director of Marketing do Sheraton Lisboa Hotel & Spa diz que o grupo Starwood 
Hotels & Resorts possui uma estratégia consolidada no que respeita à gestão das opiniões 
online sobre as suas unidades hoteleiras, através do acompanhamento e envolvimento 
constantes da equipa. Assume também os receios relativamente ao impacto e repercussão das 
opiniões negativas online e de como se deve trabalhar no tratamento desses dados. Perante 
essa situação Kevin diz que é uma ótima oportunidade de retomar o contacto com o cliente 
insatisfeito e reverter a sua opinião através de uma resposta personalizada, honesta e 
transparente. 
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Oliver Soares, Regional Manager na Hotel Digital Strategy refere que os comentários de 
clientes, são hoje o “sentimento de confiança que o cliente recebe no momento em que 
escolhe o seu alojamento”, tornando-se num dos principais fatores de decisão dos turistas na 
escolha. Assim sendo, os comentários online devem forçosamente fazer parte integrante das 
responsabilidades de gestão dos hoteleiros ou gerentes de restauração. 
Oliver Soares falou ainda sobre a potencialização comercial desses mesmos comentários, onde 
refere a importância do foco e atenção na gestão de reputação.   
 
 
A organização do evento faz questão de agradecer publicamente a todos os presentes, 
oradores e empresas parceiras, bem como ao Lisboa Plaza Hotel pela disponibilidade do 
espaço.  
 
O próximo Opiniões em Debate irá realizar-se no próximo mês de dezembro e conta com a 
moderação de Fernando Bessa Country Manager Portugal da Air France/KLM.

 
 

NOTA EDITORIAL 

Sobre o Fórum Turismo 2.1: O Fórum Turismo 2.1 pretende ser uma plataforma de debate do setor do 

Turismo. Em conjunto com os diversos agentes económicos do Turismo, pretendemos dar voz ativa às 

opiniões dos profissionais, defendendo os direitos e interesses do seu setor de atividade. 

A Associação Fórum Turismo 2.1 tem como objetivos: 

Promover o acesso a diferentes fontes de informação bem como o desenvolvimento e aplicação de 

pesquisa profissional no campo das viagens e turismo; apoiar os esforços de investigação das diferentes 

temáticas do setor ao nível do planeamento e enquadramento técnico-jurídico fomentando redes de 

conhecimento e publicações sobre temas da atualidade; Criar oportunidades para a interação dos 

diferentes stakeholders através da realização de conferências, congressos e outros eventos de âmbito 

nacional e internacional; Articular e promover estudos e parcerias de âmbito profissional com as 

universidades. 

Para mais informações: António Marto | t. 918976852| e. amarto@forumturismo21.org | Fórum 

Turismo 2.1, Rua Fialho de Almeida, n14 2ª Esq 1070-129 Lisboa | www.forumturismo21.org 

 


