
Do luxo ao simples,
a pedido do cliente!
A indústria de hotelaria se reinventa para conquistar e fidelizar clientes,
em todas as faixas de consumo. O ritmo da renovação - ou inovação -
em todo o processo de relacionamento, é quem indica o sucesso

Da luxuosidade dos cinco
estrelas à praticidade dos
mais econômicos, os ho-

téis no Brasil movimentam hoje
cerca de US$ 8 bilhões ao ano. Se-
gundo a Associação Brasileira da
Industria de Hotéis (ABIH), o seg-
mento apresentou um melhor de-
sempenho em 2007, se compara-
do a 2006, ano em que o turismo
brasileiro foi prejudicado por con-
ta de fatores como o apagão aéreo,
a súbita saída da Varig que atrapa-

lhou o mercado interno e externo,
e a Copa do Mundo, que puxou os
turistas para a Europa.

O bom momento do setor deman-
da um olhar ainda mais cuidadoso
para o cliente. A arquiteta e desig-
ner de interiores especializada em
projetos para a hotelaria, Ana Ma-
ria Wey, entende que os hotéis pre-
cisam tornar a estadia do hóspede a
mais agradável possível, evitando o
aspecto de impessoalidade, ofere-
cendo um atendimento diferencia-

do e exclusivo com a ajuda de ser-
viços automatizados.

E o setor busca a excelência na
qualidade, de acordo com a ABIH,
pois dedica entre 8 e 12% dos in-
vestimentos em tecnologia e mo-
dernização.

Mas tem outro dado que inco-
moda. O consumidor de serviços
em hotelaria não é fiel, principal-
mente no segmento de turismo de
negócios, fortemente controlado
pelas empresas que decidem a lo-
calização, rede hoteleira e valor
das hospedagens para seus funcio-
nários - existe muita pesquisa an-
tes da escolha. A participação das
agências corporativas neste pro-
cesso também é cada vez maior.



A distribuição dos serviços de for-
ma global (hospedagem, locação
de espaço para eventos, etc) tam-
bém evoluiu de forma assustadora,
dando mais agilidade nos proces-
sos de compra. A estratégia, para
aumentar a fidelização e ganhar os
mais distintos clientes, foi dissemi-
nar presença dos produtos (hotéis)
em todos os canais de venda e dis-
tribuição como gds (global distri-
buition system), internet, sites es-
pecializados, operadoras, agências
e central global de reservas (0800),
por exemplo.

BUSCA PELA INOVAÇÃO
Algumas redes investem na ima-

gem para serem reconhecidas ino-

vadoras e reconhecidas como di-
ferenciadas na gestão de clientes.
Que o diga a empresária Chieko
Aoki. Depois de uma carreira in-
ternacional, ela fundou há dez
anos a rede Blue Tree Hotels, que
ficou conhecida pelos produtos e
serviços personalizados por gostar
de inovar e criar tendências, hoje
uma das três maiores redes nacio-
nais em número de hotéis. Agora,
aposta em um novo modelo, o Bu-
tler Service, em que o cliente ha-
bitue recebe atendimento e aten-

ção personalizados, resultante de
acompanhamento direto da equi-
pe, do primeiro contato, durante as
hospedagens e eventos. "O cliente
quer atitude que o surpreenda po-
sitivamente e não apenas contatos
e relacionamentos sem resultados
concretos. De fato, ninguém quer
perder tempo com o que não é re-
almente importante, especialmen-
te os clientes", justifica Chieko.

Quem passa por profunda mudan-
ça global, em direção ao cliente, é
a rede Sofitel, como comenta Yann
Caillère, diretor presidente da mar-
ca Sofitel e membro da diretoria do
Grupo Accor - o maior do País em
número de hotéis. Ele diz que os
hotéis Sofitel estão sendo reavalia-
dos em um programa intensivo para
reconfigurar a rede atual e otimizar
produtos e serviços de cada um dos
hotéis por meio de amplas renova-
ções e reformas. "Lançamos um no-
vo programa de desenvolvimento
que visa a melhoria e o aumento de
nossa presença nas Américas, Euro-
pa, Rússia, África, Oriente Médio
e Ásia. Até 2010, teremos uma re-
de muito consistente com 139 ho-
téis de negócios e resorts em lo-
calizações privilegiadas com três
propostas distintas e claras para
atender as necessidades e expecta-
tivas específicas de nossos hóspe-
des. O nosso objetivo a médio pra-
zo é chegar a 250 hotéis".



ATLÂNTICA - Tem junto com o par-
ceiro PMWeb uma demanda contínua
por inovações no que diz respeito ao
atrativo e retenção do internauta no
website.

BLUE TREE - O novo portal conta com
uma área exclusiva para reservas online
e outros canais específicos para atender
hóspedes, imprensa, agentes de viagens,
colaboradores e investidores.

BOURBON - No site novo o cliente tem
acesso às informações técnicas sobre
eventos de cada hotel da rede, plantas
baixas, capacidade dos espaços para os
eventos, além de solicitar seu orçamento
deforma off-line.

CLUB MED - O hotel inaugurou seu siste-
ma de vendas on-line em fevereiro deste
ano. Desde então, novidades vêm sendo
inseridas na página, como a campanha

Fonte: dados fornecidos pelas empresas

de marketing batizada de "Eleja as 7 ma-
ravilhas do Club Med".

INTERCONTINENTAL - Um dos dife-
renciais do site é o "Web Guru", uma Ou-
vidoria on-line onde os clientes podem
enviar seus comentários e recebem um
retorno em até 48h.

MARRIOTT - Páginas personalizadas
para casamentos, com possibilidade de
reservas on-line para convidados da festa
ou participantes de eventos corporativos
ou de lazer são novidades no site.

PONTA DOS GANCHOS - Lançou um
canal de reservas on-line que oferece a
possibilidade de consultar a disponibili-
dade e realizar a reserva em tempo real.

TRANSAMÉRICA - O site conta com um
tour virtual, umas das ferramentas mais
elogiadas pelos clientes.

A inovação para a Atlântica Ho-
tels Internacional-a segunda maior
do País - está sendo conjugada na
comunicação com os clientes cor-
porativos, sem esquecer a pessoa
física. Marcelo Bicudo, diretor de
marketing, enfatiza o novo proje-
to, o Lobby Mídia. "Estamos insta-
lando 60 TVs de LCD em todas as
recepções dos hotéis com conteú-
do da própria rede Atlântica para
integrar a comunicação com nos-
sos hóspedes e ter todos os dife-.
rencias da rede reforçados. Como1

todo o conteúdo é gerenciado via
internet conseguimos customizar
a grade de mensagens por hotel."
Além de ser referência na hotelaria
nacional e um dos membros Re-
lais & Chateâux no Brasil, o Pon-
ta dos Ganchos Exclusive Resort,
localizado em Santa Catarina, pre-

stive em Tóquio recentemente e aproveitei a opor-
tunidade para visitar alguns hotéis. A cidade es-

tá com vários novos hotéis 5 estrelas, das redes mais
importantes do mundo. É uma guerra de novidades, a
ponto dos melhores hotéis de Tóquio serem destaques
na mídia de todo país.

Os hotéis têm alguns pontos em comum e o que mais
chama a atenção é o foco na individualidade, persona-
lização, bem-estar e qualidade em todos os aspectos.
Um ponto se sobressai - é a humanização dos servi-
ços. É esse de fato o grande diferencial dessa nova ga-
ma de hotéis contemporâneos que surgiram na capi-
tal japonesa. Fiquei satisfeita em perceber que na Blue
Tree Hotels estamos alinhados com essas últimas ten-
dências.

Em minhas visitas aos hotéis, presenciei alguns fatos
e cenas que merecem ser compartilhadas. Todos reme-
tem para um ponto comum: o cliente. A forma como
ele deve ser atendido sempre, não importa o momento.
Afinal de contas, o negócio da hotelaria é estar sempre
a postos para o bem servir.

Tinha marcado hora com um gerente geral para visi-
tar um dos hotéis. Cheguei na hora marcada e o geren-

te me aguardava na porta, mas antes, o capitão portei-
ro veio correndo dar as boas-vindas (estava a pé) e me
acompanhar até o gerente geral.

Sorrindo sempre e com atitude de grande entusiasmo,
o gerente geral foi mostrando o hotel, explicando os
detalhes dos detalhes - como sobre o porquê da insta-
lação de uma lâmpada no lobby e a qualidade da água
que caía do teto para um espelho d'água.

Ao entrarmos no elevador o gerente cruzou com uma
cliente que tinha na mão um pote plástico de doce va-
zio, que ele rapidamente ofereceu-se para pegar e jo-
gar fora. E, dentro do elevador, a cada hóspede que en-
trava, o gerente perguntava como fora o dia trabalho e
coisa do gênero, em gesto gentil de boas-vindas. Para
os japoneses em japonês e para estrangeiros, em inglês.
Para uma senhora que estava com flores na mão, elo-
gios a ela pela escolha das lindas flores. A todo o tem-
po eram pequenas atitudes que davam ao hotel e a seu
gerente um toque humano, um cuidado a mais com os
clientes.

Foi interessante notar como a postura dos colabora-
dores, um item que considero fundamental, era pen-
sada e praticada em cada detalhe da interação com o



za pela inovação. O diretor geral,
Nicolas Peluffo, diz estar ligado às
tendências mundiais.

INEVITÁVEL SEGMENTAÇÃO
A ajuda da indústria de hotelaria

para atender de forma mais eficien-
te o cliente é a segmentação - se-
ja corporativo, pessoa física, idade
ou região. A Rede Bourbon Ho-
téis & Resorts, com 44 anos, mos-
tra novidades. Irá lançar no início
de 2008 o Bourbon Gour-
met Card, um benefício pa-
ra os clientes que recebe-
rão descontos exclusivos na
utilização dos restaurantes
e bares das unidades Bour-
bon em Curitiba, Joinville
e Cataratas. Cristia Cunha,
gerente de marketing, refor-
ça a importância de acom-

panhar as mudanças e as
necessidades ditadas pe-
lo mercado e abranger ca-
da vez mais assuntos de in-
teresse dos seus clientes. "A
tendência é atuar no marke-
ting um a um e no marke-
ting por segmentação para
que com isso possamos de-
senvolver produtos e servi-
ços específicos", explica.

Os japoneses, por exemplo, es-
tão na pauta do InterConti-
nental São Paulo. Eduardo
Camargo, diretor de Vendas
e Marketing, revela que es-
ta é a aposta na prática da
segmentação dos serviços
como tendência. Eles têm

cliente: no jeito de se curvar em esti-
lo japonês, de se aproximar para con-
versar, de se despedir. No restauran-
te, o jeito de conduzir o cliente até a
mesa era cuidadosamente executado.
As colaboradoras mulheres, em esti-
lo muito feminino, e os homens, com
elegância. Através dessa uniformida-
de harmônica, sutil e elegante na ati-
tude e postura, transmitiam paz e um
sentimento de relaxamento, ingre-
dientes muito importantes para uma
estadia ou um jantar.

Também visitei spas dos hotéis. São
maravilhosos e trazem uma mudança
no espaço que ocupam. Estão cada vez mais amplos,
indicando a importância crescente que as pessoas têm
dado para saúde, bem-estar e qualidade de vida. A sen-
sação do conjunto era de total harmonia. A voz em tom
baixo e suave das atendentes respeitava o momento do
cliente e a serenidade que se busca encontrar.

Outro detalhe que me encantou nesses novos hotéis é
a qualidade da vista que oferecem em todos os ambien-
tes, inclusive nos apartamentos. Janelas muito grandes,
que mostram toda a cidade, como se fosse um quadro,
uma pintura. Outro ponto: normalmente, as janelas es-
tão com as cortinas abertas, para que o hóspede, ao

serviços exclusivos. Os hós-
pedes recebem atendimento
no idioma e suítes devida-
mente adaptadas às neces-
sidades (TV e mensagem da
caixa postal em japonês, ba-
nheira e chaleira para chá
verde), além de alimenta-
ção, café da manhã e cardá-
pio específicos. Os equipa-

mentos no business center também
são configurados com teclados e
impressoras em japonês.

No Club Méd, Fabiano Nakamu-
ra, gerente de CRM, destaca a fi-
gura do especialista em "perfil de
clientes", tendência quando se fa-
la em personalização. Trata-se de
um consultor de viagens apto a
conhecer um determinado perfil
de público, com seus hábitos, ne-
cessidades e desejos, que irá ofe-

entrar, seja irnpactado pela beleza da
vista. Igualmente nos restaurantes e
áreas sociais. Isso é possível porque
os hotéis estão optando por instalar
restaurantes, bares e apartamentos
nos andares mais altos e outras faci-
lidades, onde o hóspede fica menos
tempo, nos andares mais baixos. Es-
se conceito reflete, como mencionei
no início, a valorização da integra-
ção com o ambiente, a qualidade de
vida no seu mais profundo significa-
do e a sensação de bem-estar.

Surgem novos hotéis todos os mo-
mentos, em todos os lugares, mas o

que realmente intriga e cria sensação diferente de um
para o outro são os pequenos detalhes na atenção, na
atitude, na postura, na limpeza, nas coisas certas nos
lugares certos. Documentos organizados nas mesas,
impecavelmente limpas. Camas não apenas arruma-
das, mas com visual de qualidade que passa sensação
de serenidade. Essa capacidade de "falar" sem emitir
som, de transmitir sentimento, de oferecer momentos
de pura tranqüilidade e prazer, de proporcionar sen-
sação de estar cercado de perfeição e qualidade - é
o que acredito ser a verdadeira hospitalidade, o que
norteia todo o trabalho na Blue Tree Hotels.



BOURBON - A "ala tower" é dm espaço
do Bourbon Curitiba que dispõe de ser-
viços diferenciados como café da manhã
em espaço reservado, além de amenida-
des especiais que são disponibilizados
nos apartamentos.

BLUE TREE - O hotel cria pacotes espe-
ciais para diferentes expectativas e situa-
ções, como o Butler Service, para clientes
habitues, o Blue Tree Romance e Blue
Tree Núpcias, para celebrar o amor, o Blue
Tree Mulher, para mulheres em viagens
de negócios, o Blue Tree Desenvolvimen-
to para estudantes, o Blue Tree Solidário,
o BlueTree Saúde e outros.

CLUB MED - O hotel acaba de inaugurar
o Village Albion, nas Ilhas Maurícius, que
é a primeira unidade 5 Tridentes da rede.

Fonte: dados fornecidos pelas empresas

recer destinos, opções de lojas e
restaurantes, transportes e outros
serviços personalizados. Segundo
Nakamura, o mercado irá deman-
dar cada vez mais "especialistas
em clientes". "É uma revolução na
visão sobre a prestação do serviço
de turismo, que será potencializa-
do com o suporte da tecnologia e
do CRM", aposta Nakamura. A ge-
rente de comunicação do Marriott

Até então, o grau máximo de conforto ofe-
recido eram 4 Tridentes.

INTERCONTINENTAL - Os benefícios do
serviço de mordomia estão inclusos no
diferencial de atendimento para o cliente
Ambassador (uma categoria de fidelidade
hoteleira) ou Club Floors (andares com ser-
viços exclusivos, como jornal no seu idioma,
passadoria de roupas, etc).

MARRIOTT - No JW Marriott Rio de Janeiro
e Renaissance São Paulo Hotel, os hóspedes
asiáticos têm tratamento especial, com ame-
nidades e serviços diferenciados para atender
aos costumes e preferências deste segmento.

TRANSAMÉRICA - Oferece andar VIP com
check-in e check-out privativos, room ser-
vice exclusivo, sala privativa para reuniões,

internet e wi-fi nos apartamentos e áreas
comuns e sala de estar (onde é servido o
café da manhã, almoço e jantar), além de
mordomo à disposição.

GRUPO PESTANA - No Convento do
Carmo, pertencente ao Grupo, há mimos
como recepção com champagne e água
de coco, menu de travesseiros, amenities
de luxo, enxoval de algodão egípcio, tvs
de LCD e muitos outros.

SOFITEL - Exemplos dos novos hotéis de
luxo incluem o lançamento do Sofitel Je-
quitimar Guarujá, no litoral de São Paulo,
e a inauguração no primeiro semestre de
2008 do Sofitel La Reserva Cardales, o pri-
meiro golf resort & spa da região, localiza-
do a cerca de 60 quilômetros de Buenos
Aires, Argentina.

Brasil, Karen Tookuni, con-
ta que o hotel está investin-
do em novas televisões de
tela plana para os quartos,

LUXO E MORDOMIA
O segmento de luxo con-

centra 55% de toda ofer-

ta do mercado de hotelaria.

"Os hotéis
precisam tornar

a estadia do
hóspede a mais

no great lobby project, no ' Mais que isso: o Advancy
New Bedding, que consis- Ana Maria Wey, arquiteta Consulting Group diz que

te na troca das camas para a população rica do mun-
proporcionar ainda mais conforto

aos clientes, acesso a Internet nas

áreas públicas, além de um busi-
ness center.

BOURBON - No início de 2008 será
lançado o cartão Bourbon Gourmet
Card, elaborado exclusivamente para
os bares e restaurantes dos hotéis
Bourbon. O objetivo é beneficiar os
clientes habitues além de estimular
a freqüência nos bares e restaurantes
dos hotéis.

CLUB MED - Os clientes que possuem
o cartão Club Med Uniques recebem
atenção especial dentro dos Villages
Club Med no Brasil e têm um canal de
comunicação exclusivo através de uma
central de atendimento personalizada e
um website especial.

INTERCONTINENTAL - Um dos pró
gramas de fidelização é o Priority Club
Rewards. Segundo Camargo, o primeiro e
maior programa de fidelidade da indús-
tria hoteleira e que oferece uma série de
benefícios, entre eles pontos que podem

Fonte: dados fornecidos pelas empresas

ser trocados por estadas em 500 mil ho-
téis em todo o mundo.

MARRIOTT - Além do Marriott Rewards,
há o Preference Plus Brasil, um exclusivo
clube de benefícios desenvolvido para
coordenadores de viagens corporativas
que utilizam os serviços de hospedagem
do hotel para seus executivos.

SOFITEL -Entre inúmeros "Compliments",
o Sofitel Privilége Guest oferece ao clien-
te serviços exclusivos na rede Sofitel no
mundo todo como: um apartamento du-
plo pelo preço de um individual,"welcome
drink", pontos Compliments e outros.

TRANSAMÉRICA - O HT Fidelidade Cor-
porate é um programa de incentivo à uti-
lização do hotel que permite às empresas
filiadas o acúmulo de créditos em forma
de pontos adquiridos em função do valor
das diárias individuais.

do continua a crescer. Quem redo-
bra a atenção a este segmento é o
Sofitel, reestruturando-se. "Obser-
vamos uma forte tendência na qual
luxo se resignifica em experiências
e não apenas em bens materiais.
Os consumidores buscam por sen-
sações e prazeres únicos, experiên-
cias cada vez mais memoráveis",
aposta Caillère. Na reestruturação
em busca do cliente, o Sofitel criou
marcas para diferentes nichos do
mercado de luxo: o Sofitel Legend,
com propriedades únicas e serviços
exclusivos para oferecer a máxima
experiência em luxo; e o Só by So-
fitel, posicionada como uma pro-
posta criativa, moderna e cheia de
estilo, dedicada a uma geração de
hóspedes atenta às novidades nes-
te segmento.

Outro modelo de sofisticação é
o Club Med, posicionando mun-
dialmente como opção de viagem
sofisticada, sem perder o viés de
um ambiente de alta interação.
Algumas experiências começaram
a ser desenvolvidas em Villages-



piloto, caso de serviço de conciè-
rge, na unidade Cancun. E acaba
de inaugurar o Village Albion, nas
Ilhas Maurícius, correspondente a
hotel 6 estrelas na hotelaria con-
vencional.

Para Bicudo, do Atlântica, o hós-
pede exige tratamento cada vez
mais customizado, para atender su-
as necessidades específicas, seja do
ponto de vista de serviço ou mes-
mo de custo. "Acreditamos que ofe-
recer boas opções de localização e
padrões de serviço alternativos aos
nossos clientes, do econômico ao
luxuoso, fará com que o Atlântica
se posicione como a rede mais ver-
sátil no mercado da hospitalidade
com o melhor custo benefício".

A visão empresarial é que para
atender a esse novo modo de con-
sumir deve-se, de antemão, focar a
importância de estar cada vez mais
preparado para adequar os serviços

ao perfil do hóspede, com
atendimento diferenciado.
"Luxo é a liberdade de po-
der escolher. Logo, deve-se
oferecer algo diferente sim,
uma experiência, sem dúvida, ori-
ginal, mas sempre com muita qua-
lidade. Nós oferecemos este servi-

ço de mordomia através de nosso
guest relations que é o profissional
que fica à disposição dos hospedes
para atender todas suas necessida-
des. Além disto, dispomos de 100
funcionários para somente 20 ban-
galôs", destaca Peluffo, do Ponta
dos Ganchos. Tookuni, do Marriott,
conta que nos resorts da Costa do
Sauípe o Pool Concierge oferece os
mesmos serviços que um concierge
convencional, mas localizado pró-
ximo à piscina para a comodidade

dos hóspedes.
Na corrida pelo cliente

de alto poder aquisitivo, o
Bourbon Convention Ibira-
puera planeja disponibilizar
em 2008 o Executive Floors,
com 60 apartamentos loca-
lizados nos três últimos an-

dares que serão transformados e te-
rão VIP Lounge com restaurante,
bar, spa, fitness e espaço business.



ATLÂNTICA - Há treinamentos em gru-
po com foco cada vez mais específico
nas áreas de competência como ven-
das, operacional, marketing no formato
presencial até treinamentos individuais
agendados via e-learning.

BLUE TREE-CTGente Excelente"foi ela-
borado para os colaboradores das áreas
de recepção e eventos, visando aperfei-
çoar o atendimento aos hóspedes, apro-
fundar a percepção e responsabilidades
das equipes, além de identificar novos
talentos dentro do grupo.

SOFITEL - O hotel conta com a "Acade-
mie de Serviços Accor" uma universida-
de corporativa cujo foco principal é o
treinamento das equipes com ênfase no
atendimento ao cliente.

PONTA DOS GANCHOS - "Nossa for
mula para o serviço é muito profissiona-

Fonte: dados fornecidos pelas empresas

lismo, respeito às regras e procedimentos
padrões e ao mesmo tempo um grau mui-
to alto de personalização para cada clien-
te, sem perder a simpatia, despojamento e
tranqüilidade.", diz Peluffo.

BOURBON - Cunha explica que, no Bour-
bon, existe um cronograma realizado pelo
departamento de RH de treinamentos téc-
nicos e comportamentais além de recicla-
gem durante todo o ano.

INTERCONTINENTAL - No hotel há
uma equipe especializada em progra-
mas de treinamento dos funcionários e
fidelidade dos hóspedes. Periodicamen-
te, estes profissionais visitam as unida-
des para fazer o treinamento global e
estabelecer metas.

MARRIOTT - Para comprovar a filosofia
do fundador do Marriot, que diz "Cuide
bem de seus associados, que eles cuida-

rão bem de seus clientes e estes sem-
pre retornarão." o hotel investe em 80
treinamentos em serviço e também
de atitude/comportamento para os
associados.

CLUB MED - Na parte operacional,
o Club Med tem um programa de re-
cursos humanos chamado Universi-
dade de Talentos, através do qual os
colaboradores recebem treinamento
periódico nas diferentes tarefas da
hotelaria, reciclando as melhores prá-
ticas e introduzindo novos conceitos
de serviços.

GRUPO PESTANA - Os treinamentos
são uma rotina e comandados pelo de-
partamento de desenvolvimento orga-
nizacional.Todos os níveis hierárquicos
têm suas competências e características
mapeadas e um plano de formação anual
é preparado.

lamento vip, jornal no seu idioma,
passagem de roupas, completo bu-
siness center sem custo adicional,
entre outros benefícios.

O Hotel Transamérica São Paulo
enfatiza desde 1989 oferecer andar
VIP com check-in e check-out pri-
vativos, room service exclusivo, sa-
la privativa para reuniões, internet
e wi-fi nos apartamentos e áreas co-
muns e sala de estar (onde é servi-
do o café da manhã, almoço
e jantar), mordomo à dispo-
sição e amenities especiais.
O Blue Tree por seu lado re-

Rotter, do Grupo Pestana,
não fica atrás. Lembra que
recentemente foram incluí-
dos Spas nos hotéis de Na-
tal, São Luís, Salvador, Angra
dos Reis, Curitiba e Buenos
Aires. Além disso, serviços execu-
tivos com wi-fi, estações de traba-
lho nos apartamentos e business
centers. No Intercontinental, tan-
to o cliente Ambassador (uma cate-
goria exclusiva de fidelidade) como
o cliente que se hospeda no Club
Floors (andares com serviços dife-
renciados) recebem, além de tra-

força oferecer paco-
tes especiais para di-
ferentes expectativas
e situações, como o
Blue Tree Roman-
ce e Blue Tree Núpcias, pa-
ra "celebrar o amor", o Blue
Tree Mulher, para mulhe-

res em viagens de negócios, o Blue
Tree Desenvolvimento para estu-
dantes, o Blue Tree Solidário e o
Blue Tree Saúde, por exemplo.

INDISPENSÁVEL TI
O desafio da informatização é

reunir a base de dados para gerar in-
formações sobre os clientes e gerar

oportunidades de negócios. Uma
grande novidade promete a Atlati-
ca, "nunca antes visto na hotelaria
brasileira", como destaca Marcelo
Bicudo. "A solução nos permitirá
refinar de forma assertiva a comu-
nicação com nossos mais diferen-
tes perfis de clientes corporativos e
pessoas físicas", explica. A ferra-
menta, para o Sofitel, permite aten-
der as necessidades específicas de

clientes, em qualquer canto
do mundo. Roberto Rotter,
diretor geral de Operações
do Pestana Hotels na Améri-
ca do Sul, reforça que leva a



automatização da gestão do cliente
à área de vendas.

Mas a aposta da gestão não f i -
ca apenas do of f l ine . Para Tooku-
ni , do Marriott, o o n l i n e é outro
di ferenc ia l . "Ferramentas interati-
vas como o chat, fac i l i tam não só
o cl iente f i n a l , mas os segmentos
intermediários do setor de tur i s -
mo, como agências e operadoras
de viagem. Mesmo no relaciona-
mento inter-pessoal, ident if icamos
a d i m i n u i ç ã o de materiais promo-
cionais impressos que estão sen-
do substituídos por mídias e ferra-
mentas eletrônicas." A presdiente
Aoki, do B lue Tree, concorda. "In-
vestimos em ferramentas de ma-
rket ing digi tal , como campanhas
o n l i n e (com ações de e-mail ma-
rketing) e CRM para operacional i-
zar o relacionamento com nossos
clientes e evolu i r com essa visão
estratégica."

Para ter as informações dos clien-
tes à mão e tornar as operações
mais eficientes, o Ponta dos Gan-
chos concluiu investimentos em TI.
"Temos hoje a capacidade de guar-
dar todo tipo de informação co-

ATLANTICA - Opera com um sofis-
ticado sistema de informação que
permite interação permanente com
nossos clientes num nível de custo-
mização interessante em termos de
interação com os públicos-alvo.

BLUE TREE - Os esforços estão
em aproximar nossos hóspedes e
clientes baseados em estratégias
de CRM e marketing digital, con-
tando com a participação do con-
sumidor no processo de comunica-
ção e vendas.

BOURBON - O sistema de vendas e
eventos PmWeb é uma ferramenta
desenvolvida para agilizar e incre-
mentar ainda mais o poder da área
comercial durante todo o processo
de atendimento e negociação de
propostas.

CLUB MED - Todos os bancos de da-
dos da empresa são reunidos de for-
ma a consolidar o máximo de infor-
mações e atualizá-las de forma fácil
e alinhada.

INTERCONTINENTAL - O hotel criou
um sistema que oferece uma conexão
direta de seus clientes com o inven-

Fonte: dados fornecidos pelas empresas

tário do hotel, o que facilita a efeti-
vação das reservas e otimiza o tempo
de execução desta operação.

PONTA DOS GANCHOS - Realizou
recentemente um investimento de
mais de R$100.000 em TI com o ob-
jetivo de tornar as operações mais
eficientes, oferecendo um atendi-
mento de melhor qualidade para os
clientes.

SOFITEL - Em 2007 a empresa iniciou
o desenvolvimento da ferramenta de
CRM que permite atender às neces-
sidades específicas de clientes no
mundo todo.

TRANSAMÉRICA - Em 2008 será im-
plementado na Rede Transamérica
Flats um software de administração
hoteleira que proporcionará uma ges-
tão total no relacionamento com os
clientes, desde a reserva até as ações
de fidelização.

GRUPO PESTANA - "Além dos sof-
twares de CRM e de gestão de vendas,
temos tecnologia mobile, datacenter
único em toda América do Sul, entre
outros.", destaca Rotter.



mo preferências e histórico
de cada cliente, criando um
profile mais completo." Elps
também lançaram um canal
de reservas online que ofe-
rece a possibilidade de consultar
e efetuar a reserva em tempo real.
Já o hotel Intercontinental apostou
em um sistema com conexão dire-
ta (e interface eletrônica) de seus
clientes com o inventário do hotel
para facilitar a efetivação das reser-
vas e otimiza a operação.

A Rede Bourbon implementou
o PmWeb, uma ferramenta desen-
volvida para facilitar o processo de
atendimento e negociação de pro-
postas comerciais com seus clien-
tes corporativos. "Nossa expectati-
va é otimizar recursos da força de
vendas, agilizar os processos co-
merciais, padronizar procedimen-

tos por sistema e alavan-
car as vendas para a rede",
diz Cunha. Já o Transméri-
ca implementou um siste-
ma de gestão hoteleira que

tem proporcionado otimização no
relacionamento com seus clientes,
desde a reserva até as ações de fi-
delização. A partir de 2008, essa
tecnologia será distribuída para to-
dos os empreendimentos da Rede
Transamérica Flats, adianta Cláu-
dio Bonuccelli, diretor.

"O projeto de relaciona-
mento encontra-se em fase
de evolução", avalia Naka-
mura, do Club Méd. Para
ele, assim como as demais
empresas que investem de
forma pioneira nas ferramen-
tas de personalização. "Nes-
te momento, todos os bancos

de dados da empresa são
reunidos de forma a conso-
lidar o máximo de informa-
ções e atualizá-las de forma
fácil e alinhada", completa.

Text Box
Fonte: Revista Cliente S.A.,ano. 7, n. 67, p. 60-68, dez. 2007/jan.2008.




