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“Ir além das expectativas” é uma 
expressão que é usada tipicamente por 
aqueles que prestam serviços de 
excelência. Mas como isso se traduz em 
termos práticos, vantagem competitiva, 
e visão de futuro? Aqui, listamos as 
tendências e mudanças mais latentes 
para que você se antecipe e não deixe 
seu hotel para trás no ano de 2021.

Vamos lá?



Para que seu hotel tenha sucesso no próximo ano, é 
importante que você saiba expandir seus nichos de 
mercado. Talvez seja necessário pivotar seu produto 
hoteleiro para um novo público de maior demanda 
(algumas vezes momentânea), ou mesmo chegar 
naqueles que ainda não tenham conhecido seu hotel.
Uma ótima opção é buscar novas fontes de tráfego, 
que podem vir de: novas OTAs, operadoras que 
atendem seu destino, Metabuscadores e mídias 
sociais ainda não exploradas. 
Um exemplo interessante de canal de vendas por 
exemplo, é o Airbnb, que conta com uma 
segmentação de público por vezes diferente das 
OTAs e, neste momento, entra para o mercado de 
hotelaria.

1. Novos nichos e personas (Airbnb).



Contactless é o conceito de prestar o serviço com o 
mínimo de contato ou o máximo de distanciamento 
social possível, e é uma das ações que, atualmente, 
geram segurança aos seus hóspedes. 
Além de imaginar como inovar prestando seus 
serviços de forma contactless, é importante que você 
tenha um novo protocolo sanitário de limpeza.

2. Prestação de serviços de forma 
contactless (sem contato).



Fique de olho na reputação de limpeza do seu hotel 
nos sites de reviews. Caso tenha algum item 
recorrente, ou nota mediana, trabalhe imediatamente 
para que este item seja resolvido. Sites como 
Tripadvisor, Trivago e OTAs estão em constante 
mudança e alguns já destacam os protocolos de 
limpeza das propriedades, além também dos 
algoritmos de ranqueamento que devem mudar para 
priorizar os hotéis mais flexíveis e seguros de se 
hospedar. 
Se você melhorou protocolos de higiene 
recentemente, crie um programa de incentivos a 
reviews para melhorar suas avaliações.

3. Protocolos de limpeza agora são 
novos artigos de luxo.



Para hotéis de negócio, é interessante ficar de olho na 
crescente tendência dos nômades digitais e dos 
chamados room o�ice. O home o�ice nas empresas 
veio para ficar, ao menos em partes, o que vai resultar
numa escala de trabalhadores remotos que podem 
estar em constante movimento, por não ser
necessário estarem mais fisicamente nas sedes das 
suas empresas. Isso faz com que a demanda por locais 
de trabalho e salas de reuniões remotas possa 
aumentar. Este pode ser o começo de um novo e 
interessante nicho de mercado que pode ajudar 
também você a explorar seus espaços de eventos com 
segurança, mesmo em momentos mais restritivos.

4. Nômades digitais e room o�ice.



O cenário atual criou uma situação onde a compra 
online é muito mais segura e favorável, mas não só 
isso: também criou novos entrantes para a compra 
digital, aquelas pessoas que nunca haviam feito uma 
compra online antes.

Se a sua presença digital não está 100%, é bem 
provável que sua prática comercial já esteja bem 
defasada para o momento.

Por presença digital, entendemos como:

Seu site – e o quão bem ele está indexado.
Sua ferramenta de reservas.
Suas redes sociais (Facebook, Instagram e TikTok).
Sua prática de e-mail.
Seus anúncios online.
Suas promoções para a web.

5. Presença digital e customer 
experience.



Duas tendências surgiram neste ano pela necessidade 
de que as viagens sejam mais curtas e seguras:

1 - O aumento da demanda do turismo doméstico, 
que ocorre em destinos próximos que têm 
viabilidade terrestre  e em viagens típicas de finais de 
semana, datas especiais e feriados. Essas viagens 
são feitas com carro próprio por conta das questões 
de segurança.

2 - Staycation: São viagens, tipicamente de final de 
semana, em que as pessoas se hospedam no mesmo 
destino, mas numa localidade diferente. Seu hotel é 
especialmente elegível a estadas de staycation se 
tiver um produto diferenciado, que ofereça 
experiência diferente de estar em casa (que vá além 
do tradicional “cama/chuveiro”).

6. Staycation e turismo doméstico.

SÃOPAULO.COM



As vendas diretas ganharam força, mas é preciso 
manter a tração deste movimento. Para tal, é 
importante que você não deixe sua máquina de 
vendas morrer.

Na hotelaria é muito comum que os canais de venda 
direta operem sem investimentos consistentes de 
marketing digital, diferentemente do que acontece 
com os demais canais.

Isso cria um grande problema.

Por ser um campo muito democrático, o campo online 
te permite anunciar nos mesmos locais que os canais 
de vendas indiretos anunciam seu hotel. Levando isso 
em consideração, é fácil entender por que muitos  
deles têm maior desempenho que os próprios hotéis A 
maioria dos hotéis investe em mídia própria menos 
que os canais indiretos investem neles mesmos. Por 
isso, é normal esperar um menor desempenho dos 
canais próprios.

É hora de virar esse jogo.

7. Cuidados com sua máquina de 
vendas.

https://www.hsystem.com.br/produtos/hbook-motor-de-reservas?lang=en


Existem uma série de automações que podem ser 
colocadas em prática no seu hotel que aumentam os 
pontos de engajamento com o hóspede, e por 
consequência, a conversão de vendas.

Entre alguns exemplos, podemos citar:

Respostas automáticas.
Fluxos de nutrição de leads por e-mail (automação de 
marketing).
Auto respostas do seu motor de reservas
Remarketing por e-mail.
Follow-ups de propostas.
Anúncios automatizados para quem te visitou (retargeting).
Automação de pedidos de avaliação em sites (Tripadvisor, 
Trivago) aos hóspedes.
Automação do relacionamento com o cliente (base já 
instalada).

8.  Automação, personalização e 
oportunidades de engajamento
(coletar e-mails e consentimento).

https://www.hsystem.com.br/produtos/hbook-motor-de-reservas?lang=en


As leis de privacidade de dados entraram em vigor em 
2020. Elas têm como objetivo garantir que o cidadão 
tenha transparência de como os dados pessoais são 
usados pelas empresas. De forma alguma é objetivo 
da LGPD dificultar o desenvolvimento dos negócios. 
Ela, por sua vez, reforça que você trate dados pessoais 
com transparência, responsabilidade e segurança. 
Para isso, no mínimo, é preciso que você faça o 
mapeamento de como os dados pessoais transitam 
pelo seu hotel, que tenha uma política de privacidade 
adequada, e que sua governança de TI esteja 
funcionando. 

A partir do momento em que a lei entrou em vigor, é 
uma boa prática sempre pedir explicitamente 
consentimento ao hóspede se quiser enviar 
informativos, promoções, entre outras coisas. 
E lembre-se: só utilize o dado do hóspede da forma 
que você o informou. 

As leis de privacidade são uma tendência mundial, e, 
sendo a hotelaria um negócio globalizado, é bom que 
os hotéis se adequem rapidamente à questão.

9. Segurança digital (LGPD).



Vender é relativamente fácil – vender bem é um pouco 
mais difícil.
Esta é a nova realidade do mercado. Com abundância 
de oferta, restrições nos destinos, grande 
concorrência e pouca previsibilidade de receita, 
flutuar sua tarifa estrategicamente e no momento 
certo pode ser a diferença entre o empate e o lucro.

Existem algumas situações onde você deve flutuar seu 
preço para baixo, para viabilizar uma venda em datas 
com pouca demanda e outras onde você deve 
aumentar sua tarifa para garantir lucratividade mais 
alta em datas de grande demanda. 

Para conseguir isso, é bom ficar de olho no 
mercado

10. Flutuação de tarifas e reação ao 
mercado.

https://www.hsystem.com.br/produtos/hprice-inteligencia-tarifaria?lang=en


Acreditamos que ficar de olho nas mudanças é 
importante para que 2021 seja um ano de sucesso. 
Estamos num momento de trabalhar 
estrategicamente, antecipando riscos e 
oportunidades.

Fique atento aos seus custos, diária média, ocupação, 
e especialmente no Revpar e Net Revpar. Eles indicam 
com boa fidelidade a saúde do negócio.

Se você precisa de ajuda para calcular estes índices, 
conheça nossa calculadora hoteleira.

Obrigado, e boas vendas!

Conclusão.

https://www.hsystem.com.br/calculadora-hoteleira



