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A HORA DA
MODERNIZAÇÃO
por Beatrice Teizen

A hotelaria corporativa possui algumas características e particularidades que a diferem da hospedagem a
lazer. Tarifas acordadas, condições
especiais, salas para eventos e reuniões, early check-in e late check-out
e café da manhã incluso são alguns
dos fatores decisivos para empresas
enviarem seus colaboradores ou fecharem encontros. No entanto, ainda
em 2020 o mercado brasileiro de hotéis enfrenta um obstáculo: o pagamento via faturamento.
“Já há dez anos o FOHB lançou
uma campanha para o fim do fatu28
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ramento, em função do alto volume
de hotéis que ainda emitiam faturas,
resultando em um processo difícil de
conciliar contas. Na época, conseguimos fazer uma melhoria, porém,
nesse momento em que estamos
vivendo é oportuno fazer mais mudanças. Estamos retomando esse
assunto pelas entidades por uma necessidade de revisão de processos e
melhoria na produtividade”, conta o
diretor geral da ICH Administração
de Hotéis, Alexandre Gehlen.
De acordo com dados do BI da Abracorp, em 2018, 43% das transações

em hotelaria em termos de pagamentos foram faturadas. O volume diminuiu um pouco em 2019,
chegando a 39%, mas, haja vista as
soluções existentes e tecnologia
disponível, ainda continua alto. Principalmente em comparação com a
parcela de 79% em 2019 que utilizou
cartão de crédito em bilhetes aéreos.
A discrepância entre os segmentos é
gritante.
Agora, então, em um cenário de crise causada pela covid-19, entrar
com soluções que darão segurança
e transparência para todas as partes
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envolvidas do processo – hotel, TMC
e cliente – é mais essencial ainda.
“Essa questão está sendo muito impulsionada agora com a pandemia.
O faturamento vai continuar existindo, não vai acabar, mas ocupará
uma fatia muito menor do que ocupa
hoje. Hotéis e agências estão muito
fragilizados por conta da crise e não
podem se expor como se expunham
antes, dando crédito e admitindo um
certo risco, por exemplo”, diz o diretor Bee2Bee da Omnibees, Thiago
Campos.
Para as TMCs, acordos baseados em
faturamento acabam gerando um
descasamento de prazo, já que, no
fundo, as agências estão financiando
as empresas. Elas recebem um prazo mais longo, repassam para os hotéis em um prazo mais curto, o que
acabam tendo uma necessidade de
capital de giro maior do que deveria.
E AS SOLUÇÕES?
É neste sentido de trazer transparência e garantir transações seguras no pagamento de hotéis que as
empresas estão criando soluções e
plataformas para que as agências
de viagens corporativas e empresas
tenham um processo mais eficiente
e conciliado na hora de pagar pela
hospedagem dos viajantes corporativos – além de estarem em conformidade com a Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD), que entraria em vigor em agosto deste ano, mas pode
ser prorrogada para 2021.
Em abril, a Omnibees lançou o Bee2Pay Hotel Solutions, um marketplace de hotéis criado para automatizar
processos e reduzir custos operacionais, fornecendo validação automática do cartão de crédito, pré-autorização e captura do cartão, efetivação
de cobranças de no-shows que muitas vezes são esquecidas, automatização do processo de cobrança
seguindo políticas de tarifas estabelecidas e cancelamento automatizado em casos de reservas realizadas
com cartões de créditos falsos ou
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inválidos.
“Além da substituição do boleto de
papel pelo cartão de plástico (ou virtual), é preciso haver também uma
mudança de cultura, de processo,
fazer uma nova fórmula. Essa solução está muito apoiada em automação, em dar eficiência a todos os
elos da corrente. Com o marketplace
continuamos ajudando o hotel, mas
também passamos a atender outros
players da cadeia, levando serviços
para outras etapas”, afirma Campos.
Em tempos de coronavírus, de iso-

lamento social e distanciamento, o
assunto que já é pauta há anos fica
mais em evidência ao perceber a importância dos meios de pagamento
contactless, à distância, feitos nas
próprias plataformas ao reservar um
hotel.
“Com a pandemia, percebemos que
várias TMCs não toparão mais fazer
os hotéis faturados e não aceitarão
essa modalidade. A solução é trabalhar com empresas que tenham capacidade de fazer análise de crédito,
que atuem no segmento de paga24 a 30 de junho de 2020 — PANROTAS
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mentos. Nesse cenário, a agência
não atua mais como uma financiadora e passará a atuar com seu
papel real, que é de consultoria e
agenciamento”, explica o vice-presidente de Vendas para América
Latina da Wex, Luiz Ramos.
Por meio de integrações com ferramentas de booking e a possibilidade de usar o VCN (virtual card
number), a gestão de uma reserva
corporativa passa a ser mais segura – com o risco de fraude tendendo a zero, já que cada número de
cartão possibilita apenas uma única transação – e conciliada, com
todas as informações e campos
gerenciais sendo capturados.
Com isso, a tomadora do serviço terá uma fatura já conciliada
e poderá controlar e entender
todos os gastos e detalhes com
precisão, otimizando o tempo do
gestor de viagens e enriquecendo a qualidade das informações
disponíveis.
“Nós, como TMC, temos de entender a necessidade do cliente
e enquadrá-la nas melhores soluções disponíveis no ecossistema. Passar a segurança para
aqueles que têm interesse em
usar cartões de crédito para hotéis, mas que tiveram algumas
frustrações, de que este meio de
pagamento funciona e é sustentável para todos os lados. Nos
últimos anos tivemos um grande
avanço no ponto de vista de migração de clientes para o modelo
de cartão de crédito e isso aconteceu também porque o próprio
mercado avançou no sentido de
dar opções de produtos”, pontua
o vice-presidente de Operações
da Avipam, Peterson Prado.
NOVO NORMAL
Com a tecnologia avançando, os
meios de pagamento se modernizando e o setor como um todo
adotando novas práticas e entendendo que há meios mais eficientes e sustentáveis no segmento
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hoteleiro, a tendência é que essa
prática diminua cada vez mais,
mesmo que não desapareça por
completo – devido à barreira
muito vista no Brasil, com hotéis
independentes, familiares e pequenos que ainda não possuem
aceitação de cartão.
“Vejo que o fim do faturamento
será intensificado com o uso do
cartão, de maneira totalmente ele-

trônica e sem contato. Hoje temos
um viés muito forte relacionado
à questão sanitária da pandemia, mas a prática deve continuar
crescendo com um caráter mais
de serviço de automação. Fazer
um check-out sem passar na recepção, por exemplo, com processos cada vez menos burocráticos
e mais simples”, finaliza o diretor
Bee2Bee da Omnibees.n

