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Mais do que “gestão de opiniões de 
clientes”, ou de “gerir a reputação de 
uma marca” trata-se de estar com o 
nosso cliente, no momento que ele quer 
interagir connosco (antes, durante e 
depois da sua estadia); onde ele está 
(nos sites ou plataformas que ele utili-
za); e da forma em que ele quer comuni-
car connosco (online, em vez de face to 
face, ou por telefone).

Por toda esta lógica, é que na Tivoli 
Hotels & Resorts, este projecto e a nossa 
estratégia para o abordar, foi nomeado 
Customer Care. Se tratamos dos nossos 
clientes, se asseguramos que a sua 
experiência connosco é a melhor que nos 
é possível, se lemos ou ouvimos o que 
tem a dizer sobre nós e somos transpa-
rentes e verdadeiros na nossa relação 
com o cliente, o resto decorre de si.

A perfeição, em permanência, não existe 
nas indústrias de serviço. Mas a  hones-
tidade do prestador de serviço relativa-
mente ao seu produto face às expectati-
vas que criou; a autenticidade das 
pessoas; a vontade de bem servir o 
cliente – são qualidades reconhecidas e 
valorizadas pelo cliente.

Esta abordagem traz vários desafios:

- Mais do que uma área de marketing 
(ou, pior ainda, uma ferramenta per se), 
é um desígnio da empresa toda: há que 
envolver toda a equipa do hotel e mesmo 
da empresa, explicando a todos, que 
esta realidade veio para ficar e aumen-
tar. Temos é que saber tirar o máximo 
de partido possível.

- Ao ouvir o cliente, as decisões de 
investimento, recrutamento, desenvolvi-
mento de produto, entre outras, passam 
a considerar esta fonte de informação 
como “a” fonte mais relevante – é a voz 
do cliente. 

- Para além do tradicional inquérito 
“pós-estadia” onde não é possível 
recuperar serviço atempadamente, cada 
vez mais, o cliente está a comunicar 
a(s)sua(s) opinião(ões) em tempo real, 
durante a sua estadia. A própria Expe-
dia lançou agora uma aplicação para os 
seus clientes a incentivar avaliação em 
tempo real. Nós encaramos isto como 
oportunidade – reagir imediatamente, 
abordar o cliente, agradecer ou corrigir. 
Desafio, também, porque pressupõe 
equipas e equipamentos totalmente, 
permanentemente online. 

- Funções das pessoas no hotel: reconhe-
çamos que estamos desactualizados – a 
Recepção faz mais do que receber. Na 
minha visão do hotel do futuro, toda a 
Recepção será Customer Care, dedicada 
aos clientes in-house, desde a sua 
chegada até à sua saída. Online, sim. 
Com “mobile devices” e não com os 
nossos PMS tradicionais, sim. Revolu-
ção, sim. Desafio, sim. Mas é o caminho 
do Customer Care.
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