
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARA 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA 

 

 

 

 

LETÍCIA MENDES ROMÃO 

 

 

O SISTEMA DE RESERVAS HOTELEIRO: O MARKETING E A ATUAÇÃO DAS 

AGÊNCIAS INTERMEDIADORAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2018 

 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARA 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA 

 

 

 

LETÍCIA MENDES ROMÃO 

 

O SISTEMA DE RESERVAS HOTELEIRO: O MARKETING E A ATUAÇÃO DAS 

AGÊNCIAS INTERMEDIADORAS.  

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, Apresentado ao 
Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da 
Universidade Federal Fluminense como requisito 
parcial à obtenção do título de Tecnóloga em 
Hotelaria. 

Orientador: M. Sc. José Carlos de Souza Dantas. 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2018 

 

 



 
 

LETÍCIA MENDES ROMÃO 

 

 

 

O SISTEMA DE RESERVAS HOTELEIRO: O MARKETING E A ATUAÇÃO DAS 

AGÊNCIAS INTERMEDIADORAS 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da 
Universidade Federal Fluminense como requisito 
parcial à obtenção do título de Tecnóloga em 
Hotelaria. 

Orientador: José Carlos de Souza Dantas. 

 

 

Aprovado em      /     /      .  

BANCA EXAMINADORA 

 

_________________________________________ 

José Carlos de Souza Dantas 

Instituição: Universidade Federal Fluminense 

 

________________________________________ 

Leandra Serrano de Marins Astulla  

Instituição: Universidade Federal Fluminense 

 

________________________________________ 

Jurema Hughes Sento-Sé 

Instituição: Universidade Federal Fluminense 



 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO............................................................................................................ 5 

1 A ATUAÇÃO DO MARKETING NA HOTELARIA................................................... 7 

1.1 MARKETING: CONCEITOS, RELAÇÕES E SERVIÇOS..................................... 7 

1.2  O MARKETING DIRETO E DIGITAL.................................................................. 10 

1.3 A DIVULGAÇÃO E O INVESTIMENTO EM SISTEMAS HOTELEIROS............. 13 

1.4 A HOTELARIA E AS PARCERIAS COM OS CANAIS DE VENDA.................... 15 

2 A NECESSIDADE DE INDEPENDÊNCIA DO SETOR DE RESERVAS 

HOTELEIRO.............................................................................................................. 17 

2.1 HOTÉIS E A DEPENDÊNCIA DAS AGÊNCIAS INTERMEDIADORAS.............. 17 

2.2 O SISTEMA DE RESERVAS HOTELEIRO: OTAs X RESERVAS DIRETAS..... 19 

2.3 O DIA NACIONAL DAS RESERVAS DIRETAS.................................................. 22 

3 COMPARATIVO DE DADOS RESULTANTES DO DIA NACIONAL DE 

RESERVAS DIRETAS.............................................................................................. 23 

3.1 AS QUESTÕES ABORDADAS............................................................................ 23 

3.2 ANÁLISE E COMPARATIVO DOS DADOS........................................................ 25 

CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................................... 28 

REFERÊNCIAS......................................................................................................... 31 

 

 
  

 

 

 

 



 
 

O SISTEMA DE RESERVAS HOTELEIRO: O MARKETING E A ATUAÇÃO DAS 

AGÊNCIAS INTERMEDIADORAS.  

Letícia Mendes Romão       

RESUMO 

As parcerias dos meios de hospedagens com os diversos canais de vendas, como 

as OTAs (Online Travel Agencies), são etapas essenciais para a divulgação dos 

serviços oferecidos, porém podem se tornar prejudiciais ao se analisar a 

dependência de vendas que hotéis se encontram e o aumento das comissões 

destinadas às agências intermediadoras. Para que esse cenário se modifique, o 

setor de marketing e seu planejamento são destacados no âmbito digital e suas 

campanhas se tornam essenciais para divulgação dos serviços hoteleiros e 

benefícios destinados aos clientes diretos. Desta forma, este artigo conta com 

pesquisas realizadas com a empresa de marketing hoteleiro responsável pelo Dia 

Nacional das Reservas Diretas e alguns meios de hospedagens participantes, sendo 

notório o crescimento do marketing digital nas plataformas de vendas e nas mídias 

sociais, e percebe-se a necessidade de aumento de investimento em seus próprios 

sistemas de reservas e com isso, a busca pelos resultados positivos na lucratividade 

final dos hotéis.  

Palavras-chave: Meios de Hospedagem, Turismo, Reservas Diretas, OTAs, 
Marketing Digital. 

ABSTRACT 

The partnerships of the means of hosting with the various sales channels, such as 

Online Travel Agencies (OTAs), are essential steps for the dissemination of the 

offered, but they can become detrimental when analyzing the dependence on sales 

that hotels find themselves and the increase of commissions for intermediary 

agencies. To change this scenario, the marketing sector and its planning are 

highlighted in the digital media and its campaigns become essential for the 

dissemination of hotel services and benefits to direct customers. In this way, this 

article counts on researches carried out with the hotel marketing company 

responsible for the National Day of Direct Reservations and some participants, being 

notable the growth of digital marketing in the sales platforms and in the social media, 

and it is perceived the necessity to increase investment in their own reservation 

systems and with that, the search for positive results in the final profitability of hotels. 

Key-words: Means of Hosting, Tourism, Direct Reservations, OTAs, Digital 

Marketing. 
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INTRODUÇÃO 

O marketing possui extrema importância em todos os setores empresariais e 

como Kotler (2000) destaca é essencial para satisfação de necessidades do seu 

público alvo, promovendo ações benéficas para os clientes e para as organizações. 

No setor turístico e hoteleiro, é responsável por toda a divulgação, um bom 

relacionamento com os clientes e toda a inovação e análise de mercado para atrair 

novos usuários e especificamente, atua em conjunto com o sistema de reservas nas 

ações e canais de vendas.  

Em suas definições, o marketing direto e o digital atuam em conjunto para 

crescimento empresarial e divulgação do serviço. Segundo a Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC), no ano de 2017 a Conferência das Nações Unidas divulgou 

que cerca de 60% da população brasileira é usuária da internet, sendo o quarto país 

do mundo com mais pessoas conectadas1. Assim, percebe-se a necessidade da 

utilização e do investimento neste meio para a captação de novos clientes e 

fidelização dos já existentes, e com isso possibilitar o aumento de ocupação nos 

hotéis que conseguem se diferenciar da concorrência. Cruz e Gândara (2003) 

explicam ainda que a web está modificando o setor hoteleiro, pois proporciona 

oportunidades para hotéis de todos os portes. 

Em conjunto com esse elevado índice de uso da tecnologia e seus inúmeros 

benefícios para o fortalecimento empresarial, surgiram vários canais, sites e 

aplicativos de diferentes tipos que realizam o intermédio das ações de compra e 

venda no setor de turismo e hotelaria com as agências de viagens e operadoras 

turísticas. Essas parcerias têm grande importância para o sistema de reservas, visto 

que possibilitam aos clientes uma maior divulgação e escolha do serviço comprado, 

com segurança e planos promocionais.  Entretanto, esse investimento deve ser 

realizado de forma equilibrada e pensado a longo prazo, para que não haja reservas 

feitas somente por canais terceirizados, ou seja, uma dependência, prejudicando o 

lucro dos meios de hospedagem com o excesso de comissão destinas à eles. Otto 

(2010) destaca que o custo do marketing em próprios canais de reservas hoteleiros 

é oito vezes menor do que a divulgação pelas agências online.  

                                                           
1 Disponível em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-10/relatorio-aponta-brasil-como-

quarto-pais-em-numero-de-usuarios-de-internet>. Acesso: 11 jan 2018. 



6 
 

Integrando o marketing e o sistema de reservas hoteleiro, o tema foi 

escolhido a partir da necessidade de levantamento de dados para comprovação das 

teorias estudadas anteriormente e com isso, conseguir promover o conhecimento 

acerca dos dois setores de extrema importância na hotelaria e, principalmente, em 

suas questões atuais. Sendo assim, levanta-se como questão norteadora: em que 

medida as campanhas de marketing adotadas pelos hotéis auxiliam no aumento de 

vendas para o sistema de reservas hoteleiro?  

Com isso, o objetivo geral desta pesquisa é realizar um estudo sobre a 

importância das campanhas de marketing e da divulgação direta para as reservas 

hoteleiras. Com os objetivos específicos, o artigo irá primeiramente demonstrar a 

atuação do marketing e o relacionar com a hotelaria e a sua atualidade nas 

parcerias com as agências intermediadoras, identificando sua importância e as 

dificuldades enfrentadas. Também irá verificar a atuação da campanha de marketing 

do Dia Nacional das Reservas Diretas e coletar dados referentes às necessidades e 

as complicações vividas pelos meios de hospedagem que dependem dos canais de 

vendas e assim, o último objetivo será analisar os resultados obtidos dos hotéis 

participantes dessa campanha, a fim de se verificar a importância da mesma para o 

setor de reservas hoteleiro. Para isso, foram consideradas pesquisas de caráter 

bibliográfico, relacionando assuntos do marketing com a atualidade da hotelaria e 

seu sistema de reserva. Realizou-se também uma pesquisa explicativa acerca do 

assunto e a pesquisa de campo, com duas etapas de caráter qualitativo que contam 

com entrevistas online com os organizadores desta grande campanha de marketing 

“O Dia Nacional de Reservas Diretas” e relatos de experiências dos hotéis, para 

assim, ser possível analisar os impactos financeiros e as mudanças obtidas nos 

participantes.  
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1 A ATUAÇÃO DO MARKETING NA HOTELARIA 

Nesta seção serão abordados assuntos acerca do marketing e sua 

participação na hotelaria por meio dos canais de venda e divulgação hoteleira. Em 

primeiro tópico, há a definição acerca do tema e sua importância para as empresas 

que buscam um diferencial competitivo e utilizam também o plano de marketing para 

melhor relacionamento com o cliente e o alcance de metas. Em seguida, a definição 

de algumas tipologias de marketing, em destaque o marketing direto e o digital, 

ressaltam a sua atuação online com um maior contato com os consumidores, 

possibilitando assim a explicação da crescente aparição e lucratividade dos canais 

de vendas no meio digital e a importância das parcerias das agências de viagens 

online com os meios de hospedagens. 

1.1 MARKETING: CONCEITOS, RELAÇÕES E SERVIÇOS 

O marketing é uma ferramenta atuante em diversas áreas comerciais, 

participando de todos os processos empresariais desde o plano de criação do 

serviço ou produto até a sua divulgação e captação de recursos e clientes. No 

âmbito turístico e hoteleiro, o marketing tem a capacidade e a grande missão de 

crescimento das vendas e reservas realizadas, seja diretamente ou por meio das 

agências de viagens que participam como intermediárias dos hotéis e seus serviços 

oferecidos. Desta forma, a sua atuação é de suma importância e deve ser 

compreendida corretamente para melhor aproveitamento e realização dos objetivos 

das empresas frente à grande competitividade atual.  

De acordo com Kotler (2000), o marketing se torna uma atividade essencial 

voltada para satisfação de necessidades e desejos por meio da troca, na qual, 

baseando-se em aspectos do marketing, o público alvo é considerado tópico central 

e deve-se conhecê-lo para que todas as ações e estratégias obtenham sucesso. É 

necessário, também, que essas trocas sejam benéficas para a empresa de acordo 

com suas metas, ao mesmo tempo que possam satisfazer seus clientes com suas 

ofertas.  

Ao analisar a realidade das empresas atualmente, percebe-se a grande 

necessidade de inovação e de serviços seguros para atrair e manter seus clientes, 

para que assim sejam capazes de se posicionar e se diferenciar no mercado. Essas 
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ações dependem da correta utilização da divulgação empresarial para o seu público 

alvo.  

O marketing não deve ser entendido no velho sentido de efetuar a venda – 
“mostrar e vender” -, mas no sentido de satisfazer as necessidades dos 
clientes. Se o profissional de marketing entender a necessidade dos 
clientes, desenvolver produtos e serviços que ofereçam valor superior e 
definir preços, distribuir os produtos e promove-los de maneira eficiente, 
esses produtos serão vendidos com facilidade (KOTLER e ARMSTRONG, 
2007, p. 4). 
 

 Os “4 P’s” do marketing, ou Mix do marketing, são: o produto, preço, praça e 

promoção, pilares básicos de todas as estratégias de venda e divulgação. De acordo 

com o livro Fundamentos do Marketing Turístico dos autores Cassar e Dias (2005), o 

produto consiste na adaptação do serviço de acordo com as necessidades dos 

clientes, seguindo estratégias como redução de custo e adequação ao seu mercado 

alvo. O preço refere-se aos custos, sendo insumos, materiais e mão-de-obra 

acrescidos do valor pago pelo cliente para obtenção do seu serviço. A praça é 

também conhecida como os canais de distribuição ao consumidor, o que na 

hotelaria seriam os sites dos hotéis, agências de viagens e operadoras turísticas. Já 

a promoção consiste na maneira como o produto ou serviço é divulgado, ou seja, 

posicionamento da organização, criação da imagem e divulgação de seus serviços.  

A promoção é decisiva para uma boa experiência do turista, pela sua 
capacidade de informar ao consumidor as características do serviço que ele 
está adquirindo. (...) Quanto mais clara e eficiente for a comunicação de 
marketing, mais precisa é a expectativa gerada no cliente – o que garante 
níveis de satisfação aceitáveis ao empreendimento turístico. (CASSAR e 
DIAS, 2005, p.180) 

Após o uso deste mix do marketing, o processo para descrever as ações e 

os componentes empresariais e mercadológicos é necessário e chamado de “4 A’s”. 

Com etapas de análise, adaptação, ativação e avaliação, este processo objetiva 

considerar a melhor decisão a ser tomada de acordo com seus objetivos. De acordo 

com o site Marketing de Conteúdo2, a primeira etapa é a análise de mercado e 

definição do público alvo e seus objetivos de acordo com as variáveis existentes. 

Após a análise, há a adaptação, que ressalta os produtos e serviços oferecidos e 

sua adequação de acordo com as estratégias escolhidas. Com os processos 

adaptados, a ativação compreende a parte prática do plano de marketing 

efetivamente e apresenta os produtos ofertados por meios online, offline e de 

                                                           
2 Disponível em: < https://marketingdeconteudo.com/4-as-do-marketing>. Acesso: 8 jan 2018. 
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distribuição. A última etapa das atividades consiste na avaliação dos resultados após 

as ações de venda e uso, sendo decisória para possíveis modificações necessárias.  

Com todas essas ferramentas, as empresas enfrentam a competitividade 

frente aos produtos e serviços. Os clientes buscam características de segurança, 

inovação e qualidade para a sua escolha e assim, as empresas investem no 

chamado Marketing de Serviço. Segundo o autor Rocha (2005), este tipo de 

marketing consiste em empresas apostarem em estratégias de serviços como a 

busca pelo atendimento em maiores grupos e redução do tempo de atendimento, 

seleção e treinamento pessoal, padronização e monitoramento da satisfação dos 

clientes, diferenciação de preço e sistema de reservas para evitar incertezas no 

mercado. Além disso, o mesmo autor identifica o pacote básico de serviços que 

inclui garantia de qualidade técnica do resultado, o serviço essencial da empresa no 

mercado, bens facilitadores e adicionais necessários para que o cliente use o 

serviço principal e o suporte, correspondente ao diferencial competitivo usado para 

aumentar o valor e diferenciar das empresas concorrentes.  

Outro fator relevante e diferencial é o relacionamento existente entre as 

empresas e os compradores, chamado de marketing de relacionamento ou 

marketing 1 to 1, capazes de gerenciar as relações individuais.  

Em vez de vender para mercados, venderemos para clientes; em vez de 
procurar maior participação no mercado, buscaremos maior participação 
junto ao cliente e, em vez de oferecer descontos para aumentar nossas 
receitas, criaremos vínculos mais fortes com nossos clientes, 
desenvolveremos a fidelidade de nossos clientes mais valiosos e assim 
aumentaremos nossa lucratividade (ROCHA, 2005, p. 22). 

Este relacionamento mais individualizado corresponde às conseqüências 

negativas do marketing em massa, que apesar de aumentar a produtividade e 

benefícios à curto prazo, contribuiu para o crescimento da competitividade global e 

baixa dos preços e da lucratividade que são prejudiciais à longo prazo. O marketing 

de relacionamento é aplicado como forma de diversos programas específicos, como 

o programa de fidelidade e retenção de clientes. As organizações usam ferramentas 

para desenvolver vínculos mais fortes e, na atualidade, muitas empresas oferecem 

programas de marketing de freqüência que premiam quem compra frequentemente 

e em grande quantidade (KOTLER e ARMSTRONG, 2007). 
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Uma grande ajuda para manter essas relações é o uso da tecnologia e a 

interação online. A tecnologia permite que a empresa acompanhe seus clientes de 

forma individualizada, além de permitir o crescimento da força de vendas, conexão 

automática e mais rápida e com isso, resultados e feedbacks individuais e imediatos. 

De acordo com o relatório sobre comércio eletrônico brasileiro Webshoppers 36 da 

Ebit3 (2017), empresa referência em informações sobre o e-commerce brasileiro, o 

mercado de turismo online teve alta de 73% e 30 bilhões em 2016, com crescimento 

anual de 15%. Estes dados abrangem as reservas de hotéis, pacotes turísticos e 

serviços relacionados às agências parceiras, conhecidas como Online Travel 

Agencies (OTAs). Os responsáveis pela pesquisa apontam ainda o planejamento 

mais simples e rápido realizado pela internet nos sites de agências de viagens e a 

necessidade dos consumidores de informações detalhadas sobre o serviço. Para o 

marketing hoteleiro, os entrevistados relatam que os fatores relevantes que 

possibilitam alavancar suas vendas são segurança, preço, localização e facilidade 

de acesso ao transporte, sendo assim, importantes diferenciais competitivos na 

hotelaria.  

1.2 O MARKETING DIRETO E DIGITAL 

Conforme mencionado anteriormente, o Brasil conta com aproximadamente 

60% da população usuárias da internet e além disso, de acordo com uma pesquisa 

realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas4, também no ano de 

2017, 89% dos entrevistados já fizeram compras pela internet pelo uma vez no ano 

e apenas 4% dos seus usuários nunca compraram online. Assim, baseando-se 

nesses dados, é notório que há um grande crescimento de atividades relacionadas à 

internet e suas tecnologias. O marketing digital é uma importante ferramenta para 

contribuir com essas empresas de venda online e para manter um melhor 

relacionamento com os clientes. Portanto, o investimento destinado a essa área é 

imprescindível e caso não for realizado, as empresas hoteleiras poderão perder 

oportunidades de vendas com novos hóspedes e uma comunicação com os já 

existentes. Para Cobra (2005), o marketing digital: 

                                                           
3 Disponível em: < https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mercado-de-turismo-online-cresce-

73-em-4-anos-e-movimenta-r30-bilhoes/>. Acesso: 19 fev 2018. 
4 Disponível em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-06/pesquisa-indica-que-43-dos-

internautas-compraram-online-este-ano>. Acesso: 11 jan 2018. 
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Pode ser definido como uma variação do marketing que combina princípios 
convencionais de marketing com facilidades interativas da Internet. O 
propósito é comercializar produtos e serviços através de um conjunto de 
ações coordenadas pela Internet e no funcionamento das empresas. Em 
ambos os casos, tanto consumidores quanto as organizações passam a 
atuar como parte de um mercado global, onde se percebe um aumento da 
concorrência, um alto grau de informação dos consumidores e a 
necessidade das empresas se adequarem às novas ferramentas surgidas 
das tecnologias de informação e das comunicações (COBRA, 2005, p. 21). 

 

Esse freqüente crescimento tecnológico auxiliou de diversas formas a 

comunicação na era digital. Para as empresas, permite novas formas de interação, 

venda e até mesmo a criação de produtos e serviços de acordo com as 

necessidades individuais dos clientes, notadas mais rapidamente pelo feedback 

quase imediato. Colabora também na distribuição e marketing empresarial, 

possibilitando comunicar-se diretamente de maneira mais generalizada ou com o 

marketing 1 to 1. Porém, com a rapidez da tecnologia e o aumento da concorrência, 

Kotler e Armstrong (2007) ressaltam que “as empresas que não acompanharem as 

mudanças tecnológicas logo verão seus produtos desatualizados e perderão novos 

produtos e oportunidades de mercado.”. 

Torres (2009) afirma que uma grande parcela dos consumidores são 

usuários freqüentes da Internet, portanto, é fundamental acrescentar a Internet ao 

planejamento de marketing das empresas e utilizar da melhor maneira todos os 

recursos disponíveis. E segundo o mesmo autor, a grande diferença entre o 

marketing tradicional e o digital, são as experiências dos internautas, que permitem 

a criação de regras mais informais e os casos de sucesso ou fracasso no meio 

online ressaltam o funcionamento ou não do produto e serviço oferecido.  
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FIGURA 1: DESENVOLVIMENTO DO MARKETING ONLINE. 

                    

FONTE: KOTLER E ARMSTRONG (2007, p. 449). 

Como já mencionado anteriormente, as ferramentas do marketing 

possibilitam uma melhor e mais aprofundada comunicação e interação entre a 

empresa e os clientes. Nesta figura, destacam-se as ligações e os meios de 

comunicação mais utilizados na divulgação digital. O próprio site da empresa 

possibilita a apresentação dos produtos e serviços oferecidos e opções de contato, 

como, também, o e-mail. Para divulgação, a organização pode contar, ainda, com 

comunidades nas redes mais acessadas e anúncios e promoções online em seu 

próprio site ou em canais parceiros. Além disso, no setor hoteleiro, as tecnologias e 

esta divulgação digital possibilitaram as vendas diretas por meio dos sistemas 

digitais de reservas implantados nos hotéis com maior rapidez e eficiência. 

O marketing direto consiste na relação direta das empresas com os 

compradores utilizando os bancos de dados de clientes, ou seja, conjunto que 

contém informações individuais, geográficas e comportamentais, e desta forma, 

ajustando suas ofertas e produtos de acordo com os desejos e necessidades do seu 

público alvo. O marketing digital é uma atividade que compõe o marketing direto - a 

forma de divulgação e contato de maior crescimento - e é utilizado, principalmente, 

por instituições que buscam uma resposta direta e imediata do consumidor.   

Hoje, para muitas empresas o marketing direto é muito mais do que um 
simples canal ou veículo complementar. Para elas, o marketing direto – 
especialmente na sua forma mais recente, o marketing online – constitui um 
modelo completo para a execução de negócios. Mais do que apenas um 
outro canal de marketing, esse novo modelo direto está rapidamente 
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mudando a maneira como as empresas vêem a construção de 
relacionamentos com os clientes. (KOTLER e ARMSTRONG, 2007, p. 433) 

Minadeo (2008) afirma que algumas das vantagens da utilização do 

marketing direto são a rapidez da resposta, conseguir profundidade em diversos 

segmentos do mercado, a capacidade de análise dos resultados mais exata e, 

concordando com os demais autores, o relacionamento e possibilidade de 

personalizar suas vendas e serviços. Sendo assim, possui grande relevância no 

setor turístico e hoteleiro. 

1.3 A DIVULGAÇÃO E O INVESTIMENTO EM SISTEMAS HOTELEIROS 

Com base nos estudos realizados acerca do marketing e implementando-o 

no ambiente de turismo e hotelaria, em que o marketing de relacionamento direto, 

serviços e principalmente digital é utilizado, percebe-se a necessidade de um bom 

planejamento e investimento na divulgação de serviços frente às competitividades 

organizacionais. Castelli (1991) relata que o hotel participa de um contexto sócio-

econômico com novidades a cada dia e por isso, é preciso que o hoteleiro conheça o 

ambiente de atuação da sua empresa através de estudos de mercado, uma das 

funções do marketing. Ou seja, um maior conhecimento dos clientes, dos 

concorrentes e do ambiente que o hotel exerce suas atividades.  

Castelli (2001) menciona também que o marketing hoteleiro é o grande 

responsável pela divulgação do hotel e potencialização das vendas, com um melhor 

atendimento ao hóspede e adaptação dos desejos e necessidades de acordo com 

os segmentos específicos do mercado consumidor do produto hoteleiro. Segundo o 

autor, o marketing hoteleiro possui três pilares fundamentais: orientação para o 

cliente, satisfação do cliente e ação integrada. 

Com a orientação para o cliente, o hotel se adapta e se volta para as 

necessidades e desejos dos hóspedes. Para satisfação do cliente, o hotel supre as 

suas necessidades, ocasionando bem estar e satisfação, nos aspectos físicos e no 

atendimento.  Já na ação integrada, é o momento em que os meios de hospedagem 

buscam parceiros e se articulam com os seus setores empresariais e também com 

outras organizações, criando o chamado marketing integrado, desenvolvendo uma 

visão sistêmica nas ações necessárias para satisfazer seus hóspedes. 
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O plano de marketing é um processo obrigatório para todas as empresas 

que pensam em seu crescimento e em ações futuras. Conforme mencionado por 

Rocha (2005), o plano auxilia na avaliação de mercado e desenvolvimento de 

estratégias, com os objetivos traçados e a apresentação da planilha de orçamento e 

custos de acordo com as atividades e planejamento abordados. Primeiramente, é 

necessário a elaboração de um resumo executivo que contenha diversos dados 

organizacionais para que estes possam ser analisados de acordo com a situação 

atual da empresa, da concorrência e os principais problemas enfrentados. É a partir 

desse ponto que são traçados os objetivos, possibilitando a formação de estratégias 

e programas de ação e por fim, o possível orçamento e as metas futuras. Ainda 

segundo o autor, alguns efeitos do planejamento são observados: as vendas podem 

ser diretas (catálogos ou internet) e indiretas (representantes), e o alcance dos 

objetivos deve aumentá-las no prazo definido, senão devem ser modificados. 

Para conseguir esse aumento das vendas, conforme mencionado 

anteriormente por Castelli (2001) na ação integrada, e também de acordo com Kotler 

e Armstrong (2007), as empresas mudaram e atualizaram a maneira como se 

conectam com os parceiros e até mesmo com os concorrentes e assim, hoje, a 

maioria investe fortemente nas parcerias com outras empresas do ramo. A chamada 

cadeia de suprimento ressalta um canal maior, abrangendo desde a matéria prima 

ao produto final destinados aos compradores e as empresas participantes dessa 

cadeia atuam com os fornecedores e distribuidores na parceria de entrega de valor 

para os consumidores. Os autores destacam que: 

Além do gerenciamento da cadeia de suprimento, as empresas de hoje 
estão descobrindo que precisam de parceiros estratégicos se quiserem ser 
eficientes. No novo e mais competitivo ambiente global, é impossível 
caminhar sozinho. Está havendo uma explosão de alianças estratégicas em 
praticamente todos os setores e serviços. (KOTLER e ARMSTRONG, 2007, 
p.15) 

Essas parcerias permitem o compartilhamento do desejo profissional de 

oferecer o melhor para seus clientes e obter um bom retorno do investimento 

realizado. Grande parte dos acordos na hotelaria é feito com empresas do meio 

digital, como as OTAs, que divulgam para seus clientes na mídia online os serviços 

do meio de hospedagem e auxiliam em possíveis estratégias e negociações. Com 

isso, é notória a estratégia de investimento utilizada pelas empresas, com foco em 
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setores turísticos e nos meios de hospedagem, para lucratividade e divulgação de 

serviços. As agências de viagem e os canais de venda participam ativamente deste 

processo, atuando como os chamados parceiros estratégicos dos hotéis, tornando-

se essencial para complementar o sistema de reserva direto hoteleiro.   

1.4 A HOTELARIA E AS PARCERIAS COM OS CANAIS DE VENDA 

Parte integrante do plano de marketing, o planejamento estratégico é 

obrigatório para o sucesso organizacional à longo prazo. Abordado por Cassar e 

Dias (2005), o planejamento é utilizado como uma ferramenta capaz de direcionar 

ações necessárias para as empresas, seus profissionais e colaboradores para 

atingir os objetivos desejados e os valores esperados em seus resultados. Além 

disso, auxilia no processo decisório, na melhoria da eficiência, nas estratégias de 

competição adequada, no alcance de melhores resultados e no aumento das 

vendas. 

Para Cassar e Dias (2005), “de nada adianta ter o melhor produto ou serviço 

se esse não estiver de acordo com as necessidades e desejos dos clientes ou se 

não for conhecido por eles”, percebe-se assim a necessidade do planejamento, da 

divulgação e das parcerias para melhores vendas dos serviços oferecidos. No 

âmbito hoteleiro, as alianças formadas com agências intermediadoras, operadoras 

turísticas e os canais de vendas realizam este processo, possibilitando influências e 

oportunidades no ambiente externo. 

As operadoras turísticas são responsáveis pela comunicação com os 

fornecedores e criação dos pacotes turísticos. As agências de viagens se 

diferenciam um pouco, pois além das vendas dos pacotes oferecidos pelas 

operadoras, também realizam serviços individualizados e personalizados. Segundo 

o Ministério do Turismo5, “a atividade das agências e operadoras é dependente da 

formação de redes, do relacionamento entre hotéis, agências de viagens, 

restaurantes, entre outros.”.  

O segmento das agências e operadoras de viagens e turismo exerce um 
papel fundamental de intermediação de serviços turísticos, constituindo um 
dos principais elos da cadeia do turismo, entre os provedores de serviços e 

                                                           
5 Disponível em: < 
https://www3.eco.unicamp.br/neit/images/stories/arquivos/O_SEGMENTO_DE_AGENCIAS_E_OPER
ADORAS_DE_VIAGENS_E_TURISMO.pdf>. Acesso: 27 fev 2018. 
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consumidores finais (turistas). As principais transformações no setor de 
turismo internacional têm sido a integração (horizontal e vertical) e a 
formação de alianças estratégicas entre empresas/grupos turísticos. 
(Ministério do Turismo, 2007, p. 5) 

Esta integração foi responsável por grandes mudanças nas estruturas das 

agências, aproximando empresas turísticas. A integração horizontal envolve 

organizações com o mesmo nível de cadeia, como por exemplo, a integração entre 

agências e operadoras ou entre redes hoteleiras. Já na integração vertical, há 

empresas de diferentes níveis, ou seja, a adaptação pode ocorrer entre agências, 

redes hoteleiras e companhias aéreas. Portanto, em ambos os casos, os meios de 

hospedagem são parceiros essências para sua composição e, para os hotéis, 

diferentes formas de divulgação e venda de seus serviços. 

Já os canais de venda online, as Online Travel Agencies (OTAs), são 

agências que utilizam o marketing digital para propagação de serviços de viagens e 

recebem grande investimento devido à sua capacidade de atuação e alcance na 

sociedade. Inicialmente para a hotelaria, as OTAs atendiam, em sua maioria, hotéis 

de pequeno porte e médio porte com o objetivo de divulgação e crescimento das 

reservas, entretanto, atingiram também os meios de hospedagem de grande porte, 

que se adequaram em relação ao crescimento do uso de mídias digitais em todo o 

mundo. Essas agências faturam a partir de propagandas e principalmente, 

comissões por cada produto e serviço vendido em seu canal. Além disso, são 

especialistas em planejamentos, vendas, comentários e facilidades na combinação 

desses fatores para os viajantes (OTTO, 2010). Atualmente, Expedia, Booking.com, 

Decolar, TripAdivisor, Hotels.com, entre outros, são grandes nomes desses portais 

de venda. 

A explicação desse crescimento da distribuição online é fácil de entender. 
Para o cliente final existem ótimas vantagens: possibilidade de comparar 
preços em vários sites, conforto ao efetuar reservas de casa e total 
privacidade e segurança dos seus dados financeiros. Por outro lado, as 
OTAs funcionam melhor para viajantes com programação flexível, pois 
muitas vezes, ficam limitadas ao inventário (disponibilidade e preços que os 
hotéis deixam a sua disposição) previamente estabelecido. (OTTO, 2010) 

Segundo dados coletados pela fundação Hospitality Sales and Marketing 

Association International6 (HSMAI) em uma pesquisa realizada no ano de 2015, 

indicou-se que em média 42% de room nights - Unidades Habitacionais bloqueadas 

                                                           
6 Disponível em: < http://www.revistahoteis.com.br/hoteis-viram-refens-das-agencias-
intermediadoras/>. Acesso: 27 fev 2018. 
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ou ocupadas para reservas em um determinado número de noites solicitadas - dos 

hotéis considerados independentes são realizados por plataformas online, porém, 

dentro dessa porcentagem, apenas 24% são feitos pelos próprios sites de hotéis e 

76% são reservados pelas Online Travel Agencies (OTAs). Ainda, em um estudo 

sobre as vendas da hotelaria nacional realizada pela empresa de consultoria Mapie7, 

especializada em gestão de projetos e hospitalidade, além do crescimento de 

vendas feitas nas agências digitais, os entrevistados afirmam que a escolha dos 

canais de compra são: 95% pela facilidade para efetuar a reserva, mais de 80% para 

a facilidade de contato e as fotos exibidas nos sites e 80% pela confirmação 

imediata da reserva.  

A partir destes dados, percebe-se o crescimento das compras feitas por 

canais de vendas terceirizados devido à facilidade no processo e ao melhor 

relacionamento com os clientes. Assim, os meios de hospedagens enfrentam a 

necessidade de um melhorado plano de marketing, elaboração de estratégias 

competitivas e divulgação correta em seus próprios sistemas.   

2  A NECESSIDADE DE INDEPENDÊNCIA DO SETOR DE RESERVAS 

HOTELEIRO 

Esta seção detalha as necessidades dos meios de hospedagens frente às 

agências intermediadoras, principalmente online. Demonstra, ainda, o investimento 

realizado por muitos hotéis na sua divulgação e reservas realizadas por terceiros, o 

que ocasiona em diminuição do lucro final hoteleiro devido às comissões pagas e a 

dependência dessas agências, visto que possuem expressiva porcentagem de 

vendas no âmbito hoteleiro. Portanto, nestes tópicos relata-se a importância das 

agências de viagens para os hotéis, porém será discutida a necessidade de 

equilíbrio de investimento nos próprios sistemas de reservas hoteleiros para garantia 

de suas independências.  

2.1 HOTÉIS E A DEPENDÊNCIA DAS AGÊNCIAS INTERMEDIADORAS 

Abordado por diversos autores do marketing e do planejamento estratégico, 

é notório a necessidade de parcerias para assim, a empresa alcançar seus objetivos 

e conquistar melhoria nas vendas. Porém, deve-se haver um equilíbrio na aplicação 
                                                           
7 Disponível em: < https://www.revistaeventos.com.br/Turismo/Agencias-de-Viagens-Online-(OTAs)-
crescem-na-preferencia-do-cliente-para-reserva-de-hotel/35446>. Acesso: 18 abr 2018. 
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de capitais de acordo com o hotel, seus serviços e público alvo. Os investimentos no 

marketing digital cresceram e obtiveram amplos resultados para as empresas, o que 

não foi realizado corretamente nas ações do marketing direto visto que muitos meios 

de hospedagens, principalmente de pequeno porte, investiram na divulgação 

somente por agências intermediadoras e atualmente, podem ser considerados 

dependentes destas.  

As agências de viagens, além da possibilidade de ser um tipo de serviço 

terceirizado de divulgação para os hotéis e outros produtos turísticos, também atuam 

com as operadoras na construção de pacotes de acordo com a necessidade e 

demanda da população. Por isso, para contrato com as empresas turísticas, as 

organizações hoteleiras observam aspectos anteriormente analisados para que haja 

vantagens e não prejuízos finais. Neste ponto, os meios de hospedagem devem 

redobrar a atenção para que as vantagens não existam apenas para as operadoras 

e agências, e sim para ambas as partes.  

 As agências de viagens, como empresas intermediárias de produtos 
turísticos entre os clientes e os prestadores de serviços, proporcionam aos 
clientes possibilidades de aquisição desse produto por preços competitivos 
e mais opções. (DANTAS, 2008, p. 24) 

Segundo Otto (2010), os hotéis muitas vezes percebem a necessidade de 

uso do seu orçamento para a divulgação em outros sites do que na mídia tradicional. 

E, além disso, precisa-se, também, da melhoria de conteúdo e marketing do seu 

próprio sistema e da sua própria homepage. Ainda de acordo com a autora, outro 

fator relevante é que esse investimento próprio é o canal de distribuição com o 

menor custo – cerca de oito vezes menor que o custo da divulgação nas agências 

online –, onde a organização possui controle completo das suas vendas e não há o 

pagamento de comissões. “Como conseqüência, vivenciamos uma batalha 

comercial inevitável entre as OTAs e as homepages dos hotéis” (OTTO, 2010) 

Em contraponto às alianças e parcerias para a melhoria da lucratividade dos 

hotéis, há a perda do resultado financeiro final devido ao grande crescimento das 

comissões destinadas para esses canais de vendas. Além disso, a porcentagem de 

reservas realizadas pelas agências, em alguns casos, ultrapassa as vendas diretas 

do sistema hoteleiro, ocasionando um conjunto de empresas dependentes destas 

ações para o possível crescimento organizacional. A grande questão problema 

enfrentada pelos hotéis em todo o mundo gira em torno das diferenças entre 
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dependência e parceria, principalmente com as OTAs, e as conseqüências finais 

para os seus faturamentos.  

Percebe-se, desta forma, a enorme relevância acerca do tema abordado, 

tanto para os meios de hospedagens quanto para as empresas intermediadoras 

dessas vendas. Ambas realizam parcerias e dependem delas para a lucratividade 

final: a grande possibilidade de divulgação para o hotel que não possui suficiente 

capacidade de crescimento do próprio sistema sozinho, até mesmo por falta de 

conhecimento e as reservas para montagem dos pacotes e vendas pelas agências. 

Esta necessidade de adaptação dos meios de hospedagens frente às 

competitividades e dependências é tema de diversos debates mundiais, 

considerando e analisando os melhores planejamentos e aplicações para a 

hotelaria.  

2.2 O SISTEMA DE RESERVAS HOTELEIRO: OTAs x RESERVAS DIRETAS 

As comissões destinadas às agências de turismo são regulamentadas pela 

Lei nº 11.771 de 2008 do Ministério do Turismo8, que pontua:  

Subseção III - Das Agências de Turismo 
(...) § 2o  O preço do serviço de intermediação é a comissão recebida dos 
fornecedores ou o valor que agregar ao preço de custo desses 
fornecedores, facultando-se à agência de turismo cobrar taxa de serviço do 
consumidor pelos serviços prestados. 
§ 3o  As atividades de intermediação de agências de turismo compreendem 
a oferta, a reserva e a venda a consumidores de um ou mais dos seguintes 
serviços turísticos fornecidos por terceiros: 
I - passagens; 
II - acomodações e outros serviços em meios de hospedagem; e 
III - programas educacionais e de aprimoramento profissional. (...) 

 

Desta forma, esta ação de lucratividade é confirmada e legalizada, sendo 

papel do meio do hospedagem e dos demais serviços turísticos apontados, exerce-

los para as agências parceiras na intermediação de vendas realizadas.  

As agências de viagens indicam os prestadores de serviços turísticos aos 
clientes e, no ato da comercialização, recebem uma remuneração 
estipulada pelo mercado, em virtude do sérvio prestado, ou seja, da 
intermediação. Essa remuneração denomina-se comissão. (...) Os 
prestadores de serviço turísticos só terão custo, ou seja, a comissão das 
agências, quando existir a intermediação, pois ela já está embutida no preço 
do produto. (DANTAS, 2008, p.22) 

                                                           
8 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11771.htm>. Acesso: 

14 mar 2018. 
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Para melhor entendimento da questão do aumento gradativo de comissões 

pagas aos canais de venda digitais, é importante verificar a história das OTAs. 

Segundo um artigo publicado no site PanRotas, Janize Colaço (2016) explica que na 

década de 90 as agências online surgiram com a criação da Booking.com e Expedia. 

Apesar de serem na época novos canais de distribuição, em meados do ano 2000, 

os hotéis perceberam a necessidade de investimento em reservas realizadas na 

web, quando houve o aumento dos problemas com as comissões, domínio dos 

clientes e paridade tarifária. Essa paridade é a maneira de manter equilíbrio entre os 

meios de distribuição com o mesmo preço da tarifa, independente da comissão 

negociada e de acordo com Otto (2013) “ incentiva consumidores à reserva direta, 

sem a possibilidade de encontrarem vantagens com terceiros”.  

Até 2003, Otto (2010) destaca também que a hotelaria tratava as OTAs 

como operadoras comuns e permitiam tarifas similares. Porém, no mesmo ano, um 

artigo publicado pela Smith Travel Research estimou uma perda de 1 bilhão de 

dólares na hotelaria americana devido à sua dependência, na qual as comissões 

ultrapassam 25% das vendas. A partir deste ponto, a hotelaria internacional investiu 

na reeducação de mercado e nos programas de recompensas para atrair hóspedes 

não somente pelas agências e sim pelas reservas diretas. Otto (2010) ressalta em 

sua pesquisa que entre 2004 e 2007, grandes meios de hospedagens retomaram o 

controle de suas vendas e investiram fortemente em seus próprios canais diretos e 

menos custosos, com o Best rate garantee (garantia de melhor e menor taxa de 

serviço), a paridade tarifária como norma, o aumento do marketing online e 

estabelecimento de um departamento de e-commerce para comunicação e contratos 

com as OTAs. Assim, diminuiu-se a dependência e houve um grande fortalecimento 

das homepages dos hotéis.  

Entretanto, com a crise econômica mundial entre os anos 2008 e 2010, a 

indústria hoteleira, na necessidade de vendas, voltou com as ações e pagamentos 

de altas comissões aos canais digitais e as reservas que no ano anterior diminuíam 

para 23% feitas indiretamente, cresceram para quase 29% no ano seguinte, com 

enormes oportunidades de aumento. Em continuação a esse segmento, com o 

mercado oscilando em altas e baixas e frente à grande concorrência existente, em 

2014 a rede Accor de hotéis investiu cerca de 225 milhões de euros em estratégia 

digital direto, possibilitando a volta dos hóspedes independentes. No começo de 
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2015, a Triptease – plataforma americana voltada para vendas diretas dos hotéis – 

lançou o pricecheck a fim de comprovar que as opiniões de clientes que afirmavam 

que os preços nas OTAs são sempre mais baixos é equivocada. (COLAÇO, 2016) 

Além de todas essas informações abordadas, Colaço (2016) apontou ainda 

o dobro de cancelamento de reservas feitas por agências em comparado com as 

feitas diretamente, com hotéis até 53% mais baratos que OTAs e paridade de até 

23% em 2016. Dados de vendas até 2016 estão representados na tabela a seguir:  

FIGURA 2: COMPRA DE HOSPEDAGEM – OTAS X HOTÉIS

 

FONTE: PANROTAS, SANTIAGO (2016). 
 

As porcentagens indicadas na figura acerca das compras das unidades 

habitacionais demonstram a extrema diferença existente entre os dois segmentos de 

vendas: realizadas por meio das OTAs ou pelos sites dos hotéis. No Brasil, 

observou-se uma média de quase 80% nas reservas feitas pelas agências, em 

contraponto à cerca de apenas 20% em sistemas diretos do hotel, confirmando a 

dependência ainda vivida em alguns países. 

Devido a essas diferenças, iniciaram-se campanhas de marketing com 

alcances globais para conscientização dos hóspedes acerca das reservas diretas e 

divulgação dos meios de hospedagens e seus diferenciais competitivos. Em 2015, 

os hotéis Marriott lançaram uma campanha de marketing global chamada It pays to 

book direct (Vale a pena reservar diretamente) e em 2016, a rede Hilton criou sua 

maior campanha internacional: Stop Clicking Around, como uma maneira de dizer 

para que os clientes parem de clicar e pesquisar em sites de terceiros e que reserve 
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diretamente com o próprio hotel. Esta foi uma das maiores campanhas de marketing 

da história e a maior da rede que, objetivava, além de atrair novamente 

consumidores dispostos à comprar diretamente com o hotel, também conscientizá-

los sobre os benefícios e mudar as percepções erradas de que sempre encontra-se 

preços melhores nas OTAs. Com 10 meses gerou um aumento de 90% de 

inscrições e por isso, serviu de base para o “Dia Nacional de Reservas Diretas” no 

Brasil.  

2.3 O DIA NACIONAL DAS RESERVAS DIRETAS 

O dia nacional das reservas diretas9 é uma ação nacional criada pela Info-

Tickets Hotel Marketing10, empresa especializada em gestão e marketing hoteleiro 

com foco principal em auxiliar e criar soluções para aumentar as reservas diretas 

dos hotéis, e possui apoio de instituições como: Assessoria de imprensa 

especializada em turismo, viagem e hotelaria (ASSIMPTUR); BrandMaster 

consultoria, marketing e design; HospedIn sistema de gestão; entre outros. Esta 

relevante campanha de marketing teve sua primeira edição no ano de 2017, 

baseando-se em campanhas internacionais – mencionadas no tópico anterior, e já 

está com a próxima edição sendo divulgada em seu site.  

Em 2017, teve início no dia 15 de setembro, e de acordo com os 

organizadores, esta data foi escolhida para representar o valor médio (15%) das 

comissões pagas às agências digitais. Apesar do nome da campanha, muitas 

divulgações e planos promocionais foram oferecidos durante toda a semana de 

atuação. Os meios de hospedagens de todo o Brasil cadastrados na campanha e 

parceiros apresentaram, além de descontos, expressivas vantagens para os clientes 

em seus sites e canais de reserva direta. Para facilitar ainda mais o acesso para os 

consumidores, todos os hotéis participantes estavam disponíveis em uma homepage 

da campanha com seus cupons promocionais (www.diretonohotel.com). 

Contando com o apoio de associações brasileiras de hotéis, assessoria de 

imprensa para assuntos turísticos e empresas responsáveis sobre consultoria de 

marketing, este evento hoteleiro surgiu com os objetivos de tornar a data uma 

grande fonte de receita e lucro direto para os hotéis, levar conhecimento para os 

                                                           
9 Disponível em: < http://www.diadasreservasdiretas.com.br/>. Acesso: 22 mar 2018. 
10 Disponível em: < http://www.info-tickets.com/>. Acesso: 19 mar 2018. 
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hoteleiros acerca do tema e suas tecnologias e práticas para torná-la possível, além 

de conscientizar os consumidores sobre as reservas diretas e assim conseguir 

fortalecer esta prática. Segundo os realizadores desta campanha, esta é uma ação 

que beneficia ambos os lados, tanto do hotel quanto do cliente. Para os hoteleiros, é 

uma oportunidade gratuita de divulgação sobre os benefícios das reservas diretas e 

crescimento das suas vendas. Para os viajantes, a grande chance de encontrar 

ótimos meios de hospedagens com vantagens e ofertas únicas, com no mínimo 15% 

off nas tarifas.  

Os organizadores, responsáveis da Info-Tickets, ressaltam, ainda, a 

importância das agências intermediadoras para as vendas e divulgação dos hotéis, 

porém, a necessidade de um sistema direto para que não haja tanta dependência 

das agências de viagens. O fundador Rodrigo Teixeira destaca que “embora as 

agências online sejam parceiras importantes e indispensáveis do setor hoteleiro, é 

necessário agir para fortalecer os canais de reservas diretas dos hotéis e evitar a 

dependência”. A partir das explicações acerca da campanha nacional do Dia de 

Reservas Diretas, duas pesquisas de campo de caráter qualitativo foram utilizadas 

para identificar a importância de um correto planejamento de marketing para os 

meios de hospedagens e suas conseqüências no setor de reservas. 

3 COMPARATIVO DE DADOS RESULTANTES DO DIA NACIONAL DE 

RESERVAS DIRETAS 

Nesta seção detalham-se as pesquisas de campo realizadas com os 

organizadores e fundadores da empresa de marketing hoteleiro Info-Tickets e sua 

campanha de marketing voltada para as reservas diretas e com os hotéis 

participantes. Ao analisar os investimentos realizados e os resultados obtidos, o 

tópico conta, ainda, com uma comparação entre as vendas anteriormente realizadas 

e as suas possíveis mudanças a partir do uso de uma correta campanha de 

marketing hoteleira.  

3.1 AS QUESTÕES ABORDADAS 

A fim de se coletar alguns dados correspondentes às criações e 

participações de campanhas planejadas para a divulgação hoteleira e as 

necessidades dos hotéis participantes, as entrevistas iniciaram-se com os primeiros 
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contatos feitos no final do mês de abril deste ano. Em formato de entrevista 

estruturada realizada via e-mail para melhor adequação de ambas as partes, Gil 

(2002) destaca que este tipo de entrevista “se desenvolve a partir de relação fixa de 

perguntas e neste caso, a entrevista confunde-se com um formulário”.  

Desta forma, na primeira etapa da pesquisa, em contato com a empresa de 

marketing hoteleiro Info-Tickets, o proprietário e organizador da campanha Rodrigo 

Teixeira interessou-se em responder as questões apresentadas e autorizou a 

divulgação das mesmas para fins acadêmicos. A entrevista abordou questões atuais 

sobre o investimento em marketing hoteleiro, direto e digital, sendo destacado como 

a principal maneira de divulgação, seguidos de questionamentos e explicações 

sobre as campanhas voltadas para o crescimento das vendas diretas. Foi discutido, 

também, a primeira edição do Dia Nacional das Reservas Diretas, seus objetivos e 

resultados alcançados tanto para a empresa quanto para os participantes.  

A partir da necessidade de maiores dados para conclusão do trabalho, a 

segunda etapa da pesquisa contou com tentativas de contatos com alguns hotéis 

participantes desta campanha com o objetivo de conseguir uma análise mais 

aprofundada e detalhada acerca dos setores de reservas e do marketing hoteleiro e 

suas atuações em conjunto. Esta segunda entrevista, também estruturada e 

realizada via e-mail, tratou principalmente de relatos de experiências hoteleiras e de 

questões voltadas para a necessidade e a importância do adequado uso do 

marketing para aumento da divulgação, das vendas e da fidelização dos hóspedes 

frente às parcerias com as agências de viagens e com as OTAs.  

Conforme mencionado, foram escolhidos seis meios de hospedagens 

instalados em todo o país e participantes da campanha com propostas e promoções 

para os clientes que reservassem diretamente em suas plataformas. Entretanto, 

devido à falta de interesse e contato para divulgação de dados para fins 

acadêmicos, apenas duas hospedagens foram estudadas mais detalhadamente: 

Pousada Toca da Praia, localizada em Maresias (São Paulo) com divulgação das 

respostas autorizada pela Niuara Helena Tedesco, responsável pelo setor de 

diretoria e o Hotel X, no qual é preferível não divulgar o nome devido a falta de 

autorização, localizado em Florianópolis (Santa Catarina).  
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As questões estruturadas e respondidas durante o mês de maio de 2018, 

correspondiam à existência de um próprio setor de marketing, a principal forma de 

divulgação hoteleira utilizada e a necessidade de participação ou criação de planos 

de marketing direto. Além disso, o caso das porcentagens das comissões destinadas 

às agências e seus canais de venda e as conseqüências para a lucratividade dos 

hotéis também foram analisadas.  

3.2 ANÁLISE E COMPARATIVO DOS DADOS  

As primeiras perguntas feitas ao principal organizador da campanha visavam 

compreender o atual momento de reservas hoteleiras e a grande necessidade de 

investimento na área. Segundo Rodrigo Teixeira, os meios de hospedagens estão 

cada vez mais buscando investir em marketing e em tecnologia, com o objetivo de 

conseguir um aumento das vendas diretas. Ele ressalta que a maior parte desse 

investimento é destinada as mídias sociais, especialmente o Instagram que 

atualmente já ultrapassou o Facebook no retorno para os hotéis. Conforme 

abordado por Torres (2009), uma grande parcela da população utiliza a Internet 

frequentemente e por isso as empresas devem utilizá-la da melhor maneira possível 

e aproveitar todos os seus recursos em seu planejamento de marketing. 

Apesar desta grande busca pelo crescimento das reservas realizadas por 

meio de suas próprias plataformas, Rodrigo destacou que a forma mais utilizada 

como canal de venda e possibilidade de atrair clientes ainda são as OTAs, parceiros 

indispensáveis apesar do alto valor das comissões. O desafio, de acordo com o 

organizador, é “fidelizar este cliente que chegou por uma reserva via OTA em um 

cliente que retorne reservando direto”. Kotler (2001) afirma que a conquista por 

novos clientes pode custar até cinco vezes mais do que manter os usuários já 

existentes. Portanto, é realizado um investimento para permanecer com os 

hóspedes, garantia de diminuição das despesas e crescimento das vendas. 

Outro fato apontado por Rodrigo Teixeira corresponde à fidelização e a 

necessidade de atrair hóspedes nas plataformas digitais: os sites dos hotéis estão 

recebendo mais atenção e atendimento para reservas online durante 24 horas, além 

dos chatsbots, um tipo de software de inteligência artificial capaz de responder as 

questões e prestar informações aos clientes, também com atendimento ininterrupto. 

Concordando com os autores estudados Kotler e Armstrong (2007), esse 



26 
 

investimento em tecnologia é uma forma essencial de se destacar perante seu 

público alvo, visto que “as empresas que não acompanharem as mudanças 

tecnológicas logo verão seus produtos desatualizados e perderão novos produtos e 

oportunidades de mercado”, além de serem ferramentas primordiais para 

desenvolver vínculos mais fortes com seus clientes, como os programas de 

marketing de frequência oferecidos para quem compra frequentemente e em grande 

quantidade.  

A partir dos dados apresentados, a entrevista voltou-se para questões 

relacionadas à campanha realizada pela Info-Tickets. A empresa de marketing 

hoteleiro divulgou que 120 hotéis participaram do Dia Nacional de Reservas Diretas 

em sua primeira edição e contou com 80 ofertas cadastradas no dia 15 de setembro 

e durante a semana, chamada por eles de Black Week. Nesses dias também foi 

oferecido um manual para os meios de hospedagens participantes com o objetivo de 

auxiliar na divulgação e aumentar o alcance das ofertas.  

De maneira geral, a empresa e seu responsável compartilharam que 

obtiveram ótimos resultados para a primeira edição e ressaltam: 

Foram mais de 30 inserções na mídia e mais de 50 mil viajantes 
cadastrados para receber ofertas da ação. Calculamos que ao menos 500 
mil pessoas foram impactadas pela mensagem da campanha. Como o 
propósito era aumentar o número de reservas diretas e conscientizar o 
consumidor das vantagens de se reservar pelo site, e levando em conta que 
essa foi a primeira edição, então sim, foi um bom resultado. (TEIXEIRA, 
2018) 

Conscientizar os clientes de que muitas vezes se encontra pacotes e preços 

mais vantajosos nos sites dos hotéis e nas reservas diretas, e auxiliar os hotéis para 

alcançar o aumento destas, foram destacados como os principais objetivos da 

campanha. A partir deste levantamento, fez-se necessário a segunda etapa da 

pesquisa: o contato com os hotéis participantes.  

A pousada Toca da Praia e sua representante Niuara Tedesco relatam que 

contam com sua própria equipe de marketing, com foco principal na divulgação 

realizada pelo marketing digital. Ao ser questionada sobre a existência de marketing 

direto na empresa, Niuara destaca que é uma grande necessidade o investimento 

nessa área para o hotel, juntamente com as campanhas de marketing e o 

investimento em seus sistemas próprios de reservas.  
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Apesar dessa grande necessidade, a pousada possui maior parte das 

vendas realizadas por meio de suas plataformas, em principal às mídias sociais e a 

sua homepage, que recebem grande atenção de sua equipe com seus serviços 

detalhados, promoções e se enquadram na questão dos chatsbots em sua 

plataforma, conforme mencionado anteriormente pela Info-Tickets e ilustradas nas 

imagens a seguir.  

FIGURA 3: REDE SOCIAL DO HOTEL

 

FONTE:POUSADA TOCA DA PRAIA 

 

FIGURA 4: SITE DO HOTEL 

 

FONTE: POUSADA TOCA DA PRAIA 

A Toca da Praia aplica comissões com percentual médio entre 10% e 15% 

tanto para as agências de viagens quanto para as OTAs, valor já pressuposto e 

confirmado pelo Dia Nacional das Reservas Diretas. Destacou-se, também, que a 
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campanha de marketing, no geral, foi positiva para o meio de hospedagem, apesar 

de não apresentar expressivos aumentos em suas vendas diretas. Eles afirmaram 

que a iniciativa foi excelente e acreditam que deve ser feita mais vezes para obter 

melhores resultados para os hotéis e benefícios para seus clientes: “Acredito que 

deva ser sempre repetida, para que as pessoas passem a conhecer e também à 

utilizarem-se desse dia como um dia especial de descontos, como acontece na 

Black Friday, por exemplo.”. De acordo com o Rodrigo Teixeira, a semana de 

descontos existentes pela campanha foi chamada de Black Week das reservas 

hoteleiras, e, conforme a demanda de criação da segunda edição, pode se tornar 

uma prática de promoções.  

Já de acordo com o outro hotel analisado, não houve muitas informações 

divulgadas. Eles comentam que apesar de apoiarem a idéia de campanhas de 

marketing com esses objetivos para aumentar as vendas diretas e apesar de ser 

muito produtivo para todos os hotéis, eles não possuíam os dados sobre o Dia 

Nacional de Reservas Diretas para divulgação e repasse nos fins acadêmicos. Com 

isso, percebe-se a extrema necessidade do hotel X voltar-se com mais atenção e 

cuidado para seus setores de marketing e seu sistema de reserva. Como o intuito de 

todos os participantes era o crescimento das vendas pelas suas próprias 

plataformas, e conforme mencionado por Rocha (2005) na preparação de um plano 

de marketing, as etapas de análise e preparação de estratégias para elaboração dos 

próximos passos para alcance dos objetivos empresariais não foram seguidos 

corretamente, sendo impossível fazer comparações e pesquisar mais 

profundamente seus resultados.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o propósito de realizar-se uma análise acerca do encaminhamento das 

reservas hoteleiras atuais, em especial a partir do marketing digital, este artigo 

apresentou um breve estudo sobre o marketing, sua importância e sua atuação 

empresarial, conforme mencionado no objetivo teórico. As divulgações e os contatos 

realizados de maneira mais direta são adotados por grande parte das empresas e 

dos meios de hospedagens que buscam a atração e a fidelização dos seus clientes. 

Além disso, é um importante meio de se ajustar as necessidades do público alvo, 

com o uso da tecnologia e das mídias sociais e possibilita um contato personalizado, 
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diferenciando-os das agências de viagens. Desta forma, este trabalho observou o 

atual momento da hotelaria brasileira e suas necessidades de maiores investimentos 

em canais e sistemas próprios, para que sua lucratividade final seja afetada 

positivamente.  

Em conjunto com os objetivos detalhados para as pesquisas de campo, com 

o crescimento das campanhas de marketing, em especial o Dia Nacional de 

Reservas Diretas estudado, se faz notório que os hotéis estão buscando se adaptar 

frente às competitividades, investindo em inovações e praticidades em seus sites e 

mídias sociais, com a atuação do chamado marketing de relacionamento 

principalmente nos canais digitais. Os meios de hospedagem necessitam dessa 

adaptação e, de maneira geral, ainda enfrentam dificuldades para conseguir um 

aumento significativo das vendas diretas e até mesmo na fidelização dos clientes 

que anteriormente reservavam apenas com as agências de viagens. O marketing 

digital e direto possibilita uma maior facilidade e comodidade para realizar as 

vendas, além da apresentação dos benefícios ao se reservar diretamente, muitas 

vezes desconhecidos pelos hóspedes.  

Adequando-se ao último objetivo apresentado, conclui-se que os resultados 

obtidos por meio do estudo de campo demonstram a realidade operacional da 

hotelaria brasileira. A busca por melhorias em suas próprias plataformas de vendas 

e o investimento destinado à sua divulgação são capazes de modificar e melhorar o 

relacionamento com seus clientes e as campanhas se tornam produtivas. Entretanto, 

ao mesmo tempo em que diversos hotéis estão investindo fortemente em sua 

própria plataforma, percebe-se a necessidade de um maior cuidado e empenho em 

sua realização. Um exemplo disto foi destacado na segunda etapa da pesquisa, na 

qual, apesar de considerar a campanha de marketing importante e produtiva para o 

hotel, não houve uma real coleta e análise de dados obtidos por parte do hotel X, 

sendo impossível saber sobre os reais resultados e as ações necessárias 

posteriormente para avanço do crescimento hoteleiro. Outro fator importante 

analisado corresponde à necessidade de campanhas capazes de realmente 

conscientizar os hóspedes acerca de seus benefícios e, conforme sugerido pela 

pousada Toca da Praia, que possam acontecer com mais freqüência para trazer 

resultados positivos para ambas as partes. 
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Portanto, ao finalizar estas pesquisas qualitativas, conclui-se que o 

marketing, de maneira geral, e suas campanhas de divulgação diretas são capazes 

de atuar no sistema de reservas hoteleiro e ser de grande auxilio para as vendas, na 

medida em que a equipe se empenhe em praticá-las com maior freqüência e seguir 

as estratégias empresariais que os inclua no mercado frente às competitividades. É 

notório que as alianças estratégicas têm suma importância para a conclusão das 

etapas do plano de marketing, entretanto não podem ser consideradas as principais. 

É preciso um maior investimento de capital, além de tempo e empenho para se 

adequar aos desejos de seu público alvo e conseguir resultados finais benéficos 

para os hotéis e seus clientes. Como sugestão, conforme o planejamento e a prática 

da segunda edição do Dia Nacional das Reservas Diretas, um estudo acerca da 

campanha e seus resultados para a empresa organizadora e para os hotéis 

participantes, seria essencial para obtenção de dados aprofundados e relevantes 

para a hotelaria nacional, podendo-se observar com maior precisão os efeitos do 

marketing nos meios de hospedagens. 
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