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O Buzz marketing ou também conhe-
cido como marketing boca a boca, 
sempre foi uma das ferramentas 
mais eficazes de marketing para 
qualquer marca. Quando o online 
surgiu, o marketing de consumidor 
para consumidor, assumiu uma 
relevância completamente nova.
 
Estudos demonstram que mais de 
81% dos viajantes têm em considera-
ção as opiniões  (ou reviews) de 
outros viajantes, 46% publica 
reviews sobre hotéis e 49% não 
arrisca reservar um hotel que não 
possua quaisquer reviews, transfor-
mando-as assim, numa das ferra-
mentas com um maior impacto de 
conversão nos hotéis.
 
E como conseguimos controlar os 
comentários dos clientes online? 
Obviamente, disponibilizando um 
serviço de excelência, capaz de 
influenciá-los positivamente, contu-
do, não é possível controlar total-
mente os comentários, mas podemos 
e devemos geri-los. 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 – e sempre 
que a plataforma o permite –, de 
colaboradores especializados.
 

Quando as classificações são eleva-
das tudo corre na perfeição, no 
entanto, muitos são os receios relati-
vamente ao impacto e repercussão 
das opiniões negativas online e, 
embora nenhuma marca o deseje, de 
vez em quando, elas surgem. O 
Grupo Starwood Hotels & Resorts 
tem em extrema consideração a 
opinião dos seus clientes e encara 
uma opinião negativa como uma 
oportunidade de retomar o contacto 
com o cliente insatisfeito e reverter a 
sua opinião através de uma resposta 
personalizada, honesta e transpa-
rente. De salientar que um estudo 
publicado pela Forrester Research 
revela que a boa gestão de uma 
opinião online negativa reassegura 4 
em cada 5 clientes.
 
O Grupo Starwood Hotels & Resorts 
orgulha-se de ter sido pioneiro na 
introdução de ferramentas próprias 
de avaliação, através da criação da 
plataforma SW Ratings & Reviews, 
em 2011. SW Ratings & Reviews 
consiste numa plataforma que 
permite aos hóspedes do Programa 
de fidelidade Starwood Preferred 
Guest (SPG), partilhar a sua experi-
ência em cada uma das unidades 
hoteleiras do Grupo. Entretanto 
acessível a todos os nossos hóspedes, 
a plataforma permite igualmente 
classificar diversos aspetos da esta-
dia considerados relevantes, no 
sentido de aperfeiçoar ainda mais a 
experiência do cliente com cada uma 
das nossas marcas e em todos os 
momentos.
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