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Empresa lança sistema internacional de reservas focado em hotelaria de pequeno e médio 
porte. Enquanto grandes cadeias hoteleiras utilizam o sistema de distribuição global conhecido 
como GDS para divulgar seus serviços através de agências de viagens, pequenos e médios 
meios de hospedagem tinham os portais de busca e a propaganda boca-a-boca como seus 
principais canais de divulgação. Neste cenário, a européia Amadeus resolveu trazer para o 
Brasil sua unidade de negócios denominada Hospitality, que permite a hotéis e pousadas de 
duas e três estrelas - que são maioria no País - participar de sistemas internacionais de 
reservas por um valor muito mais acessível.  
 
"No Global Distribution System (GDS) as empresas têm que pagar entre € 30 mil e € 40 mil 
para a conexão com agências de viagens do mundo todo, o que só é viável para redes como 
Marriott, Accor e Sheraton", explica Guillermo Moane, gerente de negócios da Amadeus 
Hospitality.  
 
No sistema da Amadeus, a ferramenta Web Planning permite que as informações dos hotéis 
sejam distribuídas para o sistema de várias agências e de portais nacionais e internacionais. O 
custo anual, segundo o executivo, é de R$ 800 e uma taxa sobre cada reserva efetivada 
através do sistema - R$ 13 para reservas feitas por agências ou portais internacionais, e R$ 
6,50 para canais nacionais.  
 
Além disso, a ferramenta permite definir a melhor estratégia para a distribuição das 
informações. "O hoteleiro pode acompanhar em quais canais acontece a procura por seus 
serviços, o que possibilita um melhor foco em seu processo de vendas", diz Moane.  
 
Apesar do aumento da procura de pacotes e passagens por pessoas físicas na internet, com 
compras efetuadas com cartão de crédito e sem comissão para agências de viagem, Moane 
ressalta que o mundo corporativo ainda é muito ligado ao agente de turismo. "Os executivos 
buscam agências que possam dar informações sobre os meios de hospedagem, efetuar as 
reservas de passagem, providenciar locação de automóveis e seguros de viagem", diz. "É um 
público importante, que os hotéis menores não tinham acesso".  
 
A ferramenta da empresa já é utilizada em mais de 290 terminais em agências de viagem no 
mundo, incluindo portais estrangeiros como Opodo, Expedia, Orbitz, Allhotel.com, Hotel.do e, 
entre os nacionais, a recém-criada Submarino Viagens, do site Submarino.  
 
Concorrentes  
 
No Brasil, a empresa estava concentrada no processo de reservas de passagens aéreas. Nesta 
área, tinha como concorrente o site www.reserve.com.br, criado pela Solid Travel, que reúne 
sistemas de reservas de várias companhias, permitindo comparar preços e serviços. Voltado 
para corporações, a vantagem do Reserve é que ele permite aos gestores de viagens um 
controle sobre as transações no site: alerta, por exemplo, se a menor tarifa não for a 
selecionada e o executivo tem que justificar em tempo real o porquê da escolha.  
 
"A Amadeus se originou de quatro companhias aéreas e tinha esse tipo de serviço como foco 
mas, mas queremos ser provedores de soluções tecnológicas para toda a cadeia de turismo", 
justifica Moane. Segundo o executivo, dentro do setor, a hotelaria é o segmento que mais 
cresce, no Brasil e no mundo. "São 9,5 mil hotéis no País e um crescimento de 4% ao ano em 
número de quartos".  
 
Redução de custos  
 
No Amadeus Hospitality, toda a operação é realizada na web, desde a reserva ao pagamento, 
o que reduz gastos com telefone e fax - para os hotéis e para as agências. "Conforme 
demonstrado na Europa, podemos falar de uma redução de pelo menos 10% nos custos com 
energia", exemplifica.  



 
O hotel não precisa fazer nenhuma instalação de terminal para se conectar ao sistema, ao 
contrário do GDS tradicional. Outra vantagem é que a ferramenta é toda em português e, por 
reivindicação dos hoteleiros, utiliza o Real como moeda. A expectativa da empresa é atingir 
20% do mercado de hotéis no Brasil, num prazo de três anos. "Até o final de 2006, queremos 
ter pelo menos 100 hotéis no sistema", afirma.  
 
Segundo o executivo, no máximo 1,5 mil hotéis no Brasil têm distribuição global, o que indica 
um grande potencial de crescimento. "Os flats, por exemplo, não utilizam esse tipo de 
ferramenta, mas tem grande demanda no mundo executivo."  
 
A empresa tem mais planos para o Brasil. No prazo de um ano, também quer lançar aqui seu 
sistema de gestão de receitas para hotelaria, que já é utilizado na Europa. Pode ser um grande 
filão, já que os sistemas disponíveis no País hoje estão voltados para os executivos em 
trânsito, e não para as empresas de turismo.  
 
O sistema de gerenciamento V.Corp, desenvolvido pela Visanet, é um exemplo. Ele permite às 
empresas controlar desde o tipo de apartamento que o executivo se hospeda aos gastos com 
frigobar. A base do processo é a operação financeira realizada pelo cartão de crédito 
corporativo.  
 
Presença  
 
A experiência da Amadeus no setor hoteleiro veio com a aquisição da Optims, líder européia 
em sistemas de TI para o setor hoteleiro, adquirida pela holding Amadeus IT Group em 
novembro de 2004.  
 
A Amadeus estabeleceu uma presença global, com sedes centrais em Madri, na Espanha, na 
francesa Nice e na alemã Erding. No Brasil, o escritório da Amadeus foi criado em 1999 e está 
hoje entre as dez maiores operações da empresa.  
 
Em 2005, a empresa faturou, no mundo, € 2,4 bilhões, um crescimento de 17,6% em relação 
ao ano anterior.  
 

 
 

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23, 24 e 25 jun. 2006, Administração & Serviços, 
p. C-3. 
 


