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Problema:

Um modelo de gestão precisa ser re inventado 



Modelos comerciais - Pré pandemia 

● Encontrar fatores de geração de 
demanda

● Usar dados históricos como base

● Identificar tendências no pickup

● Análise histórica x pickup

● Analisar histórico mais um pouco

● Fazer um forecast e esperar que ele 
se cumpra

● Pós Pandemia - essas regras não se 
aplicam mais

● Novos tipos e fontes de dados, 
criam novos e melhores resultados



Reflexão:

O que podemos fazer de diferente? 



Tarifas, Ranking e 
Disponibilidade de Hotel 
& Airbnb

Feriados, Eventos, Pesquisa do 
Google, Sites dos Destinos

Conversão

Dados de PMS, dados de 
benchmarking, outros dados 
de pós reservas

Hotel, Metabuscadores, 
OTAs, GDSs, pesquisas. 
Sites de avaliações

Pré Reserva Pós Reserva

O futuro: Dados de intenção de compra

Voos

Pesquisa de Hotel

Transporte

Tarifas & disponibilidade

Explorando o Destino



Conheça seu hóspede

● Saiba que tipo de cliente está 

pretendo viajar ao seu destino

● Se comunique com o seu 

hóspede no momento certo

● Acerte o hóspede com a oferta 

certa



● Identifique as tendências

antes que elas aconteçam

● Ajuste as estratégias antes de 

todo mundo

● Esteja sempre no topo do 

mercado e da concorrência

Conheça sua demanda e sua concorrência de forma 
dinâmica



● Incorpore dados de demanda 

futura na tomada de decisões

● Mude do comparativo pós-reserva 

para o potencial futuro

● Mude de estático para dinâmico

Colabore em torno de novos pontos de dados



Como desenvolver a nova estratégia comercial?
Executando uma estratégia comercial complexa

www.otainsight.com

Também outras industrias têm os mesmos desafios:

Companhias Aéreas

Locadoras de Carros

Espaços de Eventos

Alugueis de Temporada

Cruzeiros

Buscas de Vôos

Buscas de Hotéis -
OTA's/Meta

Buscas no GDS

Visibilidade Níveis de 
Preços

Disponibilidade

Eventos

Paridade

Preço Promoção Distribuição

STRATÉGIA IDEAL



Obrigado!

Q&A


