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As tarifas promocionais são utilizadas 
pelos hotéis porque estes sabem perfei-
tamente a importância que uma “pro-
moção”, um “desconto” ou uma “oferta” 
têm como argumentos de venda. Ou, 
vendo pelo lado do cliente, o valor 
acrescentado que estas tarifas repre-
sentam como factor de decisão na hora 
de escolher um hotel em comparação 
com outro.

As Reviews, ou vulgos comentários de 
clientes, tornaram-se de facto num dos 
principais factores de decisão dos 
turistas na escolha de hotéis, compa-
nhias aéreas ou restaurantes.  Poucos 
factores são tão decisivos, estudos 
chegam a indicar que a maioria dos 
viajantes (76%) não hesitam em pagar 
mais por hotéis que tenham um score de 
reviews superior. 

O tema é portanto relevante, nem que 
seja pelo impacto directo no bottom 
line.

Sendo relevante, deve forçosamente 
fazer parte integrante das responsabili-
dades de gestão dos hoteleiros ou 
gerentes de restauração.  O busílis da 
questão é que esta gestão é complexa 
tanto pelas dimensões de intervenção 
(comerciais, operacionais e marketing), 
como pelo reduzido elemento de contro-

le e de actuação directa.  Convenhamos, 
excepto via prácticas pouco recomendá-
veis e claramente antiéticas, estamos 
dependentes de opiniões de outrem com 
toda a subjectividade associada.

Por outro lado, felizmente, existem 
factores gerenciáveis e controláveis que 
devem ser dominados, os quais terão 
impacto decisivo na melhoria do 
ranking de comentários e consequente-
mente na maior capacidade de venda 
dos produtos.

Vários temas devem ser percebidos, 
aprofundados e geridos nesta temática, 
e pretende-se neste fórum abordar e 
discutí-los.  Nomeadamente, como 
dinamizar o volume de reviews, em que 
canais e como fazê-lo de maneira eficaz 
e consistente.  Todos temos a consciên-
cia que os comentários merecem, e 
devem, ter a sua resposta, fundamental 
é entender como fazê-lo para reforçar 
políticas de qualidade, e com que 
critérios.  Da mesma forma, e aí nem 
todos o fazem, torna-se crítico aprovei-
tar ao máximo o potencial “comercial” 
destes comentários a nosso favor; da 
mesma forma que os turistas já apren-
deram , e com quem seguramente 
podemos aprender.

Na realidade, se investimos hoje em dia 
seriamente na criação de promoções e 
tarifas, na gestão das mesmas e na sua 
publicação em vários canais, a nossa 
tese é que temos de fazer precisamente o 
mesmo em relação aos reviews.  Da 
mesma forma que existe revenue mana-
gement e E-commerce, deve existir foco 
e atenção na gestão de reputação do seu 
hotel.
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