
A hotelaria
e suas transformações

Esse e-book foi elaborado a partir do programa de palestras realizadas por mais
de vinte profissionais para um mercado de viagens mais preparado e competitivo.
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O cliente 5.0 e a indústria de viagens
baseado em megatrends
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O lançamento deste e-book, reforça o posicionamento da Elo 
como apoiadora do turismo nacional e da capacitação de 
profissionais para otimização dos negócios na retomada. A empresa 
já atua em ações voltadas para o turismo no Brasil desde 2016, 
quando lançou o programa Elo Destinos, que investe em melhorias 
e atrativos de regiões turísticas pelo Brasil.

A Elo é uma das principais empresas brasileiras de tecnologia 
de pagamentos. Com dez anos de mercado, tem mais de 140 
milhões de cartões emitidos em parceria com mais de 30 emissores. 
Sua aceitação engloba 14 milhões de estabelecimentos em todo 
o Brasil, além de outros mais 200 países e territórios, resultado 
da parceria com a Discover Global Network, marca global 
de pagamentos da Discover Financial Services.

Mundo em transformação, hora de agir!

Para ajudar os líderes do setor de hotelaria a entender melhor 
os impactos dessas mudanças, a Academia de Viagens Corporativas, 
na sua missão de desenvolver e educar a indústria de viagens, 
preparou uma série de encontros com especialistas de diversas áreas 
que apontaram caminhos e tendências. O desejo e a necessidade 
de viajar sempre existirão e cada vez mais a tecnologia vai impactar 
na experiência dos viajantes.

Venha com a gente e aproveite para colocar em prática várias dicas 
desses especialistas!



O cliente 5.0
e a indústria de viagens1

Palestrante: Tomás Duarte | TrackCo

A Tecnologia proporciona maior poder de escolha e decisão e, devido
a enorme concorrência, o consumidor pode mudar o rumo de sua jornada 
de compra rapidamente. Os fornecedores precisam oferecer soluções 
fluídas, sem estresse.  

HIPERPERSONALIZAÇÃO:  O design da experiência do viajante (ou 
do cliente) deve ser pensado de acordo com as principais “personas” 
consumidoras do seu negócio. Isso significa falar sobre atividades de 
lazer para clientes que buscam por experiências divertidas e ofertas de 
massagem para quem busca wellness, não o contrário. Para conhecer as 
personas é necessário identificar o momento do cliente e isso se dá através 
de interações (questionários, perguntas diretas) e pelos canais de busca de 
informação – posts de mídias sociais, blogs etc.

8 PASSOS PARA PROPORCIONAR UMA EXPERIÊNCIA FELIZ PARA 
O CLIENTE:

1) Diagnóstico: Identificar ações frequentes do cliente e assim promover 
facilidades para as escolhas durante o processo;

2) Convenções de design: Não reinvente a roda, faça uso do que já está 
testado e validado!;

3) Gatilhos inteligentes (triggers): Comunicação feita durante a jornada por 
meio de alertas em email ou SMS, mensagem antes da viagem , promoção 
de ofertas durante a hospedagem etc; 

4) Análise do sentimento / comportamento: Reconhecimento do humor
do cliente pelo tom de voz, expressões faciais, reclamações por escrito etc; 

5) Programar aplicações digitais: A evolução tecnológica precisa fazer parte 
do planejamento das empresas para que elas não se tornem obsoletas;

6) Combinar a experiência do colaborador e do cliente: As ferramentas
do funcionário precisam ser fáceis de usar e permitirem uma tomada 
de decisão rápida e precisa. Menos burocracia e mais ação!;

7) Tecnologia touchless e frictionless: o atendimento “sem contato” 
e sem estresse (uso de reconhecimento facial, QR CODE, Wi-Fi inteligente);

8) Sorrisos: Proporcionar a felicidade para as pessoas! Eliminar 
aborrecimentos diários, provocar efeito HALO (superar expectativas) 
e eliminar efeito HORN (falta de solução). Criar momento WOW através 
de uma alta EFICIÊNCIA OPERACIONAL!

A medida que a tecnologia é usada, seu custo diminui 
resultando em maiores soluções.

A Sociedade 5.0 é uma evolução das gerações anteriores e busca 
um modo de vida mais inteligente, eficiente e sustentável.



Megatrends
em Viagens Corporativas

Palestrante: Greeley Koch | DigiTravel Consulting

1) Viagem Segura e com protocolos Clean and Safe: Passamos 
da hospitalidade limpa para a limpeza hospitalar nos hotéis. É preciso 
fazer valer na operação o que é comunicado; 

2) Valor e Experiência: Veremos mudanças nas preferências dos 
viajantes que não são necessariamente impulsionadas por programas 
de fidelidade e pontos, a motivação se dará pela relação custo vs valor 
agregado + experiêcia durante a jornada. Viajantes mais novos, são 
menos suscetíveis ao apelo de pontuação. Eles estão mais focados 
no impacto dos serviços no ambiente e sociedade (sustentabilidade); 

3) Omnichannel: Existe uma grande tendência de busca por canais 
DIRETOS, isto é, dar aos viajantes de negócios acesso a vários canais 
para reservar seus fornecedores preferenciais; 

4) Transparência nas taxas e custos de distribuição: Hoteleiros 
e compradores buscam reduzir processos e custos que não estão 
agregando valor. A relação e a negociação precisam ser transparentes; 

5)  Novos termos e processos: Veremos termos como blockchain e 
contratos inteligentes, além de  tendências como RFPs, check-in e out 
inteligentes e automatizados.

AGIR RÁPIDO PARA NÃO FICAR
PARA TRÁS COM:

Flexibilidade

Testar e fazer 
programas pilotos 

com novos 
produtos, processos 

e ferramentas

Comunicação
transparente

Executar
o prometido
pela marca

1.

3.

2.

4.



Quem é quem nesse jogo chamado
hotelaria? Como fica a escalação2

Palestrantes: Pedro Cypriano | HotelInvest 
David Pressler | IHG
Gustavo Syllos | B.Homy 

A disrupção tecnológica trouxe à tona novos players de mercado que 
praticam a chamada ECONOMIA COMPARTILHADA. Especificamente 
o Airbnb trouxe aos donos de imóveis residenciais a oportunidade 
de aumentar a rentabilidade de seus investimentos ao ofertar um quarto, 
ou mesmo todo o imóvel, para a locação flexível. Apesar do conceito 
de aluguel de temporada existir há muito tempo, o Airbnb trouxe aos 
investidores uma possibilidade de ganhos com menores riscos e um agente 
que se responsabiliza pelos pagamentos e distribuição das receitas.

Do outro lado, a indústria hoteleira segue se reinventando ao oferecer 
soluções de estadia compartilhada e coworking em suas instalações, além 
da criação de residenciais com serviço, substituindo os antigos apart-hotéis.

Muitas vezes o mesmo hóspede pode utilizar ambas soluções: depende 
do momento e da conveniência!

Tudo indica que há espaço para os dois modelos, sem mencionar o negócio 
de multipropriedade que também está em plena expansão. Veja alguns 
dados relevantes: 



Cultura Digital – Do pensamento
à ação

MANTRA NA CULTURA DIGITAL: 

“O importante é fazer para depois melhorar 
(mudanças, processos e inovações).

Ou seja, FEITO É MELHOR QUE PERFEITO.”

3
Palestrantes: Bernardo Martins| L´Oréal Luxe Brazil
Priscila Erthal | Orgânica Aceleradora Digital
Lilian Faria | Warren
Jorge Della Via Jr | Mabu Hotéis & Resorts 

A virada de chave para uma cultura digital não é só uma questão
de tecnologia, mas também de mudança de pensamento. Entender 
os desafios e mitos para engajar no mundo Phygital é essencial 
para promover a transformação na hotelaria.

Ouvir o cliente, o mantra falado e repetido nos quatro cantos do mundo, 
tem de ir além do óbvio e, no caso da hotelaria, entregar experiências 
que tenham a ver com o desejo do hóspede. Não adianta entregar 
um benefício que o hóspede não quer ou não precisa!

Os gestores de marketing e tecnologia precisam pensar nos próximos
ciclos de negócios, questionar frequentemente os processos e modelos, 
e ter proximidade com o cliente, elegendo de início um público como 
alavanca, uma persona* que irá ser o foco do negócio, para depois ampliar 
para os demais.

*O que são Personas? Personagens fictícios criados para representar os diferentes tipos de clientes para um produto.

É muito importante estruturar  a cultura organizacional para reter talentos 
(e mexer nela é necessário na transformação digital), alinhar o conhecimento 
em toda a empresa e não apenas na liderança e a personalização como um 
dos pilares da relação das corporações com os clientes. É preciso usar 
os dados que já estão no hotel para criar soluções de personalização.

Será que o hotel mantém o cliente realmente no centro do seu 
desenvolvimento tecnológico?

Para os profissionais de TI da empresa, interagir com as várias áreas de 
atendimento ao cliente para entregar produtos e soluções digitais  é mais 
importante que apenas desenvolver os  projetos. 



Inteligência de negócios - 
Como converter seus dados 
em resultados

CASE SHELL BOX4
01 Marca, comunicação e ações promocionais

consumer centric

02 Segmentação e ferramentas de otimização

03 Acompanhamento da performance e testes A/B

Palestrantes: Augusto Rocha | PMWeb 
Carolina Agostin | Raízen  

Ultrapassar as principais barreiras da cultura de análise de dados e 
implementar as melhores táticas podem diferenciar qualquer negócio. Uma 
cultura data driven consiste basicamente em tomar decisões embasadas em 
dados. 

Essa prática existe quando uma empresa organiza seus processos e métricas 
com base em informações reais, criando soluções, inovações e ações que 
tenham maior fit com o cliente, gerando mais receita e, consequentemente, 
mais lealdade e evitando assim decisões pautadas em intuição, exemplos 
passados ou “achismos”. 

Os hotéis têm os dados compulsoriamente, pois todo hóspede precisa 
preencher o cadastro antes do check-in. Esses dados já são suficientes para 
iniciar um trabalho de CRM ou programa de incentivo à recompra!
Em vez de buscar constantemente novos clientes, crie produtos para os 
clientes que você já tem. Inverta o processo. Antes de fechar uma compra na 
Booking, esse cliente vai entrar no seu site, então invista em experiência de 
compra, em CRM, para conquistá-lo. Seu site precisa ter atratividade, então 
siga o modelo de quem já dá certo – como a própria Booking! 

O negócio da hotelaria é receber bem e isso agora inclui receber bem no site 
e nos canais diversos.

Resultado:

4X MAIS
clientes ativos

Liderança
por no número de 

downloads na Play Store 
no segmento de postos

de combustíveis

Resultado:

7X MAIS
transações no app

Top of Mind
em apps de combustíveis
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Em que versão sua empresa está? 
Transformando com marketing digital5

Palestrantes: Bernardo Martins | L´Oréal Luxe Brazil
Flavia Possani | WBG Retail
Michael Nagy | Fairmont Rio

Do dia para noite o marketing digital passou a ser disciplina obrigatória em 
todas as empresas. Ano passado mais de 20 milhões de pessoas quebraram 
a barreira da primeira compra online no Brasil, totalizando 80MM de 
compradores no e-commerce, que esse ano está projetado para crescer 
50% no Brasil. 

Estamos na era da personalização, do Customer Centricity, e vai sobreviver 
quem conhecer melhor seus clientes.

Quando falamos sobre o marketing digital  vemos vendas, engajamento, 
eficiência, sobrevivência, solução, conexão com o mundo, desafio, 
tecnologia, futuro... e todas essas palavras estão relacionadas. Mas, quando 
pensamos em uma definição, de fato, vemos dois pontos: construção de 
marca e geração de venda.

A estratégia digital é construída em cima de quatro pilares, que, juntos, 
formam um ecossistema. Marca – coloca a empresa no mundo; 
Venda – vende o seu negócio; Conteúdo – amplia o repertório; 
Amplificação – amplifica a marca e a mensagem que ela quer passar.

O papel do marketing digital é trabalhar na interseção de todas essas 
frentes.

No entanto, é preciso ter em mente que, sob a ótica do consumidor, 
não existe essa divisão. Para ele, não há marca, amplificação, 
conteúdo e venda. Tudo isso forma uma experiência única. 
O hóspede de um hotel, por exemplo, não percebe que está 
passando pelo funil. É sobre experiência e conseguir integrar esses 
pontos de contato de maneira fluída para que o cliente tenha algo 
único.

Não é sobre online para o offline. É sobre humanos para humanos. 
O O2O (online to offline) passou a ser H2H (human to human). 
Os clientes querem pessoas falando com eles, não marcas. Ele 

quer uma relação de amigo e é por isso que as redes sociais estão 
bombando tanto. As pessoas confiam em pessoas, por isso, a marca 

tem de se comportar como uma pessoa. Quando temos pessoas 
falando de marca, é muito mais fácil o convencimento.



A pandemia paralisou o turismo
e fechou hotéis em todo Brasil.

O Fairmont tinha a maioria dos clientes 
internacionais, corporativos e de eventos 
e precisou se reinventar. Sua solução foi 

desenvolver um kit de comunicação com 
todo conteúdo que existia no hotel e distribuir 
para o mercado. Além disso, deu abertura para 

os clientes criarem produtos e fez parcerias 
com influenciadores não profissionais.

Desenvolveu um novo segmento 
de co-brand e se recriou com 
eventos de marcas de roupas, 

festivais de música 
e outras experiências.

DICAS VALIOSAS!
• Você não vai dar um upgrade na  sua estratégia digital “no Google”.; 

• Não precisa fazer de tudo, mas precisa saber como fazer; 

• Tudo que a sua empresa faz impacta no seu ecossistema digital; 

• Seu ecossistema deve refletir a jornada do seu consumidor; 

• Comece devagar. Todos começaram do zero.

CASE FAIRMONT
RIO DE JANEIRO

MARCA
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Equipe de vendas phygital e a compra 
na era da mobilidade6

Palestrantes: Avinash Chandarana | MCI
Amy Secches | Oracle
Mauricio Reis | Accor Hotels

A transformação que estamos vivendo vai exigir profissionais com habilidades e competências distintas do que a hotelaria estava acostumada. O profissional tem 
que se preparar para um novo mindset para carreira, local de trabalho, formação de equipes phygital e o olhar dos líderes nesse processo. Suas habilidades, que já 
precisavam de atualização constante, têm prazo de validade de menos de cinco anos.

We are here

Human
Adaptability

Digital
Technology
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Organisational
Adaptability

Por isso, para se manter no mercado de trabalho, antenado com as 
melhores práticas, é preciso aprender, desaprender e reaprender em um 
processo constante que envolve upskilling (aprendizado dentro de sua 
função atual) e reskilling (quando mudamos completamente de área, 
setor ou função). Em um ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo 
(tradução para a sigla VUCA), e ainda com os desafios da pandemia, 
investir na carreira também está mais complicado e desafiador.

Os recentes e mais importantes motores de mudança são a quarta 
revolução industrial (a da transformação digital), a economia global 
paralisada, o futuro do trabalho e dos profissionais do mercado, a erosão 
da confiança, as mudanças nos hábitos e tendências do consumidor, 
questões geopolíticas, privacidade de dados e segurança, as mudanças 
climáticas e crescente preocupação com a sustentabilidade.



Os eventos híbridos continuarão por questões de proteção e confiança. 
Os eventos internacionais continuarão usando recursos digitais como formas 
de ampliar o alcance de participantes e reduzir custos. O PHYGITAL 
veio para ficar.

O profissional do futuro é o que combina o melhor do Hi-Tech 
tcom o Hi-Touch.

É preciso estar preparado, saber onde quer chegar e haver uma integração 
(digital) com todas as aéreas da empresa (e não apenas transformar vendas 
em digital). Operação também vende!

Objetividade, compartilhamento das informações disponíveis do cliente com 
toda a empresa (o cliente não é do vendedor e sim da empresa), valorização 
do tempo do cliente e uso das ferramentas a favor do vendedor e não como 
uma etapa burocrática do trabalho.

O melhor sistema de vendas não funcionará se não houver uma pessoa 
preparada e objetivos claros de como seguir.

As novas gerações são menos propensas a ficar muito tempo na mesma 
empresa e por isso é preciso se preparar para obter o melhor das pessoas 
pelo tempo que elas ficarem. 

O FUTURO DOS EVENTOS

HI-TOUCH HI-TECH

IN PERSON
EVENTS

VIRTUAL
EVENTS

H
Y

B
R

ID

Current
Skills

Current Skills
+

New Jobs

A adaptação ao home-office faz com que o trabalho seja repensado:

“Trabalho é uma coisa que você faz, não um lugar 
onde você vai.” 
(Avinash Chandara)
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DIGITALIZAÇÃO
Números da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito 
e Serviços (ABECS), mostram o crescimento da digitalização nos meios 
de pagamento no Brasil (salto de 15% em 2018 para 30% em 2020 para 
compras sem a presença física) e a diversidade do consumidor digital, 
que hoje engloba do jovem da geração Z aos mais maduros, que têm 
sua própria vivência do mundo online

Ferramentas para inovação - Como 
repensar, construir e simplificar 7

Palestrantes: Bruno Giovanni | EMPROTUR
Duda Davidovic | Cartão Elo
Fillipi Nobre | Cartão Elo

Com o aumento das compras online, o consumidor espera cada vez mais 
uma experiência sem fricção e de forma segura. Por isso, fornecedores 
precisam mapear a jornada de seus clientes, inovar, repensar o modelo 
de pagamento e tornar invisível para o cliente esta última etapa.  

O hotéis precisam focar em facilitar os processos da jornada baseado 
no feedback dos seus próprios hospedes! Ter a inovação no DNA de sua 
empresa é o mínimo para que o futuro não a atropele. Simplifique, invista 
em conhecimento e não tenha medo de fazer testes para melhorar seus 
processos e produtos, com transparência e cuidado com o cliente.

Pensar no futuro e ser imaginativo é importante para a estratégia da 
empresa, investindo em conhecimento e inovação. Os sinais de mudança 
e desejos do consumidor podem estar em pequenos detalhes, em exceções 
que de repente podem explodir e virar regra. Podem estar no nicho. Podem 
estar nas diversas disrupções apresentadas pela pandemia.

PERGUNTE APENAS
O NECESSÁRIO!

Peça ao hóspede somente informações que irá utilizar. 
A jornada digital de compra, desde a busca até o 
pagamento, tem de ser fluída e bem sinalizada. 

Abandonar o carrinho de compras, algo comum em mais 
de 50% das transações, tem muito a ver com processos 

complexos, falta de padronização e informação.



Gerenciam suas reservas nos sites 
e apps de OTAs ou diretamente com 
os prestadores de serviços (cias aéreas, 
hotéis e outros).

Contratam serviços de agências
e/ou consultores para realizar reservas 
e organizar sua viagem.

É preciso conhecer bem os processos de pesquisa e compra, que podem mudar de acordo
com o momento do cliente

VIAGEM
“AUTOGUIADA”

PRINCIPAIS MEIOS DE INSPIRAÇÃO: PRINCIPAIS MEIOS DE INSPIRAÇÃO:

Instagram Instagram Facebook

Sites das OTA’s Sites das OTA’s e especializados em turismo

Viaja com cônjuge, que tem influência relativa 
nas decisões e planejamento de viagens

Viaja em família

Tem menor sensibilidade a condições de 
pagamento e autonomia para aquisição
de produtos e serviços.

Mais sensíveis a preços

Preço da passagem é amplamente o fator que mais 
impacta seus planos de viajar de avião.

VIAGEM
“COCRIADA”



v

Como serão as conexões humanas? RH 
superconectado com TECH, em linha
com ESG + T

8
Palestrantes: Priscila Serpa | Quod
Tatiana Oddone | Easy Hub

A hotelaria e as relações humanas mudaram para sempre. O cliente quer 
experiência e acolhimento mesmo no atendimento virtual e a equipe precisa 
ter um novo olhar sobre a maneira de trabalhar. 

E (environmental ou ambiental): São práticas de uma empresa com 
relação à conservação do meio ambiente e sua atuação em temas como 
aquecimento global, biodiversidade, etc.

S (social): Respeito às pessoas e às relações humanas que compõem seu 
ambiente e por extensão o ecossistema em que se encontra.

G (governance ou governança): gestão da empresa com transparência, 
ética e responsabilidade fiscal e jurídica.

T (technology ou tecnologia):  o meio de trabalhar com ESG

NÃO HÁ LUGAR PARA NARRATIVAS 
FALSAS

O Greenwashing é um termo em inglês 
que identifica empresas que usam recursos 

de marketing com narrativas de sustentabilidade, 
porém não são aplicadas na realidade. 

O custo de imagem de empresas que agem 
com greenwashing é muitas vezes fatal para 

os negócios.



“Funcionários mais felizes e 
engajados geram clientes mais 
satisfeitos”
Por isso é preciso pensar na jornada do colaborador, tratá-lo com 
a mesma importância que todo ser humano. O mercado ficou mais 
exigente, demandando maior necessidade de interconexões pessoais.
Toda jornada do colaborador deve ser pensada nessa nova 
integração. 

Novo modelo de remuneração
• Salário emocional
• Benefícios flexíveis
• Employee experience

PROPÓSITO, MARCA, CULTURA

ATRAÇÃO
Recrutar os 

melhores talentos
ENGAJAMENTO
Construir força 

e propósito

CONTRATAÇÃO
Escolher os mais 

adequados
PERFORMANCE

Direcionar 
expectativas

ONBOARDING
Reforçar escolha 
e compromisso

DESENVOLVIMENTO
Conduzir para 
o crescimento

DESLIGAMENTO
Tornar uma 
experiência

positiva

CONEXÃO HUMANA e o RH em linha com o ESG + T
Ao falar de conexão humana, precisamos pensar que somos seres sociais. 
Conectar-se, criar vínculos e socializar nos faz sentir humanos. O sentimento de pertencimento está relacionado a nossa segurança e conforto. 
E é por meio da conexão emocional que geramos um senso de propósito, que nos sentimos dentro de um grupo, um ambiente.

Quando se fala em pertencer, se fala em experiência. Tanto o colaborador que se sente parte da empresa, quanto o hóspede e cliente, que fica com 
a sensação de pertencimento naquele ambiente. Naturalmente eles passam a consumir mais e querem voltar mais vezes. 

É preciso humanizar e individualizar a experiência mesmo em casos em que ela esteja voltada para a tecnologia. É importante conhecer essas pessoas, 
focar na employee experience: tratar o profissional como um indivíduo, com todas as suas particularidades, desejos e demandas.



Considerações finais
Acreditamos que o poder da transformação está nas mãos de cada um dos atores do turismo. 

Entendemos que a educação é uma das formas mais eficientes, eficazes e efetivas para gerar a inovação, a equidade e a sustentabilidade das relações entre todos 
os envolvidos.

Obrigada a todos os profissionais que dividiram seu conhecimento conosco e o Grupo R1 pelo apoio em todos os 8 módulos do Programa
“A Hotelaria e suas Transformações”.

Em parceria com:

Todos os direitos reservados
Copyright Academia de Viagens Corporativas

contato@academiadeviagens.com.br 


