
Estudo 2021
O impacto da experiência do 
hóspede na retomada do 
mercado hoteleiro



Quando nos propusemos realizar este estudo, 

era inevitável pensar em quão longe chegamos 

desde março de 2020. 

Quem teria imaginado que o mundo inteiro 

estaría confinado e que o nosso setor seria um 

dos mais duramente atingidos no âmbito 

global?

Já se passaram quase dois anos desde aquela 

pausa forçada que tivemos de enfrentar e a 

aprendizagem tem sido enorme.

Hoje o cenário é diferente: estamos indo 

devagar, mas com segurança. Além disso, aos 

poucos estamos vendo uma tendência 

ascendente nos principais mercados hoteleiros 

da América Latina. 

Ao mesmo tempo, vemos um hóspede digital, 

mais exigente, que espera que o hotel 

administre a sua experiência muito antes da 

chegada. 

Neste contexto, quisemos fazer um percurso 

pelas viagens dos hóspedes de 2021 e analisar o 

seu comportamento desde a primeira interação 

com o hotel até a qualificação da sua 

experiência. 

Convido a você a conhecer o caminho dos 

hóspedes: antes, durante e depois da estadia.

Um abraço, 

Félix Said

CEO myHotel
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01Introdução

Para este estudo, foram analisadas mais de 300.000 avaliações 

de hóspedes que estiveram hospedados em hotéis clientes de 

myHotel na América Latina de janeiro a outubro de 2021. 

Além disso, foram estudados mais de 55.000 Web Check-Ins 

realizados durante o referido período e as avaliações de mais de   1 

milhão de hóspedes - classificadas em: promotores, passivos 

e detratores.

Abaixo você encontrará informações relevantes sobre o perfil dos 

hóspedes, seus interesses, as áreas do hotel que eles mais 

valorizam, o seu nível de satisfação e muito mais. 

Convidamos você a descobrir a experiência dos hóspedes 

conosco: desde a sua chegada até ao dia em que deixam o seu 

hotel.  

Aproveite!

 v v v v v v



Tipo de 
hóspedes

48%
Família

2%
Sozinho

29%
Casais

14%
Amigos

7%
Trabalho



De onde vêm 
os hóspedes

44%
América do Sul

1%
Outro

36%
América do 

Norte

10%
Europa

9%
América Central
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02Antes da estadia

Conheça o seu hóspede e 
personalize a chegada dele



Conversão média na 
América Latina

1 de
cada 3

hóspedes fizeram seu web check-in



O uso do Web Check-In na América Latina 
2020-2021

O gráfico ao lado  mostra o número 
médio de Web Check-Ins por mês 
realizados em nossa base de 
clientes. Em 2020, 98 hotéis 
usaram o serviço, passando a 
153 hotéis em 2021. 



Média mensal de Web Check-Ins 
em hotéis do Brasil (2021)

O gráfico ao lado mostra o 
número médio de Web 
Check-Ins em hoteles do Brasil 
por mês. 

Mês



Comentários

É evidente que a pandemia acelerou a 

digitalização da indústria hoteleira. Assim, o Web 

Check-In chegou para facilitar o check-in de 

hóspedes, comunicar protocolos de 

biossegurança e otimizar os tempos de recepção. 

O estudo mostra que 1 em cada 3 hóspedes fez 

o web check-in. 

Em geral, os gráficos anteriores mostram o forte 

crescimento do Web Check-In de janeiro de 2020 

a outubro de 2021. Olhando detalhadamente a 

vemos que durante os meses de abril e maio há 

uma queda significativa influenciada pelas 

restrições governamentais após a segunda onda 

de infecções pela COVID-19 na região.

Se tomarmos como referência os meses de agosto, 

setembro e outubro de “uso do Web Check-In na 

América Latina”, vemos um aumento durante os 

períodos analisados. Isto reafirma o aumento no 

uso do Web Check-In desde que a pandemia foi 

declarada. 

No entanto, a tendência de longo prazo é uma 

forte tendência ascendente, pois mais hotéis são 

encorajados a implementar a ferramenta que já é 

padrão para um terço dos viajantes. 



Qual é a razão para 
a reserva?

58%
Feriados

20%
Aniversário

14%
Trabalho

8%
Outro



Qual é a 
duração média da estadia?

3
noites



Quando é que o hóspede 
faz o web check-in?

Antes da
 chegada

2 dias



Canal utilizado

87%
de convite por 
e-mail

13%
no site 

ou QR na recepção

87% dos Web Check-Ins foram feitos via e-mail 
enquanto 13% foram feitos por meio de um link 
aberto na página ou QR no balcão da recepção. 
Por outro lado, aqueles com mais de um 
canal tinham em média 5 vezes mais Web 
Check-Ins por mês. 



Antes da chegada, os nossos clientes 
têm a possibilidade de oferecer serviços 
adicionais ao hóspede. Abaixo, vamos 
mostrar a você os serviços mais 
solicitados em 2021.



Que serviços adicionais o hóspede 
solicita antes da chegada?

Transporte (28%)

Early Check-In ou Late Check-Out (27%)

Restaurante & Bar (22%)

Spa (15%)

Upgrades (4%)

Outros (4%)

28%

27%
22%

15%

4%
4%



Comentários

Se analisarmos os dados acima, podemos 

inferir que estamos lidando com um hóspede 

que, na maioria dos casos, visitou um hotel 

para férias ou para celebrar uma data 

especial onde, em média, ele ficou 3 noites.

Por outro lado, este hóspede fez o seu Web 

Check-In 2 dias antes da chegada e fê-lo 

principalmente depois de receber um 

convite por e-mail. No entanto, adicionar 

outros canais aumenta o uso da ferramenta 

e dá mais valor à sua marca. 

Além disso, ele estava interessado em 

reservar serviços adicionais, como 

transporte de ida e volta ao hotel, early 

check-in e late check-out. Este último nos 

abre a oportunidade de oferecer uma 

experiência personalizada que aumenta a 

satisfação dos hóspedes e permite ao hotel 

aumentar as suas receitas. 



203Análise da satisfação relatada durante 
e após a estadia

Gerencie a experiência e torne os seus 
hóspedes influenciadores da sua marca. 



Por meio de qual o canal digital o hóspede entrega 
o seu feedback?

20%
QR

80%
Email

Enquanto o e-mail é a ferramenta 
preferida pelos nossos clientes, 
para aqueles hotéis que têm ambos 
os canais, a proporção é de 
50%-50%. Em outras palavras, o 
QR Code é um canal relevante 
para receber novos comentários. 
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Comentários

Considerando o acima exposto, vemos que a 

maioria dos hóspedes que responderam uma 

pesquisa o fez por e-mail. Contudo, para 

aqueles hóspedes que implementaram 

ambas as ferramentas, o QR conseguiu 

alcançar o canal de e-mail. 

Não há dúvida de que a tecnologia sem 

contactless e o QR se tornaram populares 

nos hotéis para medir a experiência dos 

hóspedes. 

Agora é comum que todos possamos usar um 

QR para acessar um menu de restaurante, 

pagar por um serviço ou deixar comentários 

sobre nossa experiência. Esta última 

explicaria a fácil homologação de ferramentas 

de recolha de opinião, acrescentando mais 

fontes de dados para se ter uma visão mais 

profunda do que está acontecendo em 

qualquer momento no hotel.  



Classificação média dos hotéis 
na América Latina

4,4/5



Média das melhores e piores áreas avaliadas 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Recepção     

Biosegurança     

Pessoal

Housekeeping

Comunicação

Quartos

Alimentos e Bebidas

Check-In

Restaurante

Spa

Room Service

Tecnologia

4,5   

4,5   

4,5   

4,5   

4,4   

4,4   

4,3   

4,3   

4,2   

4,2   

4,2   

4,1   
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A classificação média para hotéis na América 

Latina foi de 4,4 de uma pontuação máxima de 

5. Se compararmos esta métrica com a média 

da indústria de 4,3, podemos dizer que esta é 

uma excelente classificação para hotéis na 

região. 

Quanto às áreas melhor avaliadas, o primeiro 

lugar é compartilhado entre Recepção, 

Biossegurança, Pessoal e Housekeeping com 

uma pontuação de 4,5. No contexto actual, 

todas estas áreas desempenham um papel 

fundamental na experiência do hóspede.

Vale ressaltar que desde 2020 a 

implementação de protocolos de 

biossegurança tem desempenhado um papel 

prioritário para os hotéis. Isso se tornou um 

fator decisivo ao fazer uma reserva. 

A área que apresentou a maior oportunidade 

de melhoria foi a tecnologia. Como já foi 

mencionado, a digitalização do sector veio 

para ficar e é vital adaptar-se às novas 

modalidades de convidados, a fim de 

impulsionar a procura e diferenciar-se da 

concorrência. 



O que é o mais 
valorizado pelos 
convidados 

Número de menções

0         200         400         600        800        1000       1200       1400       1600       1800      2000       2200      2400      2600       2800      3000      3200       3400      3600      3800

Atitude do pessoal

Assistência do 
pessoal

Limpeza da sala

Restaurante

Pessoal de Recepção

Áreas públicas

Café da manhã

Palavra-chave

Classificação Positiva



O que são os 
queixas mais recorrentes

Número de menções

0         50            100           150         200         250        300         350         400        450         500         550         600        650         700         800         850        900          950

Piscina

Barulho

Atitude do pessoal

Limpeza do quarto

Restaurante

Banheiro

Valor do preço

Palavra-chave

Classificação Negativa



27

Comentários

À medida que os hóspedes se deslocam na sua 

viagem, é importante ouvi-los e analisar os seus 

sentimentos. Após rever as menções positivas e 

negativas mais mencionadas pelos hóspedes 

em 2021, a equipe de colaboradores de um hotel 

continua a desempenhar um papel essencial na 

experiência. Assim, a atitude do pessoal é 

posicionada no topo do ranking. Ao mesmo 

tempo, a limpeza e a qualidade do 

restaurante foram outros temas que se 

repetiram positivamente. 

Por outro lado, as menções negativas foram 

conduzidas por palavras-chave como: 

piscina, barulho, atitude do pessoal e 

limpeza do quarto. Aqui notamos que 2 das 4 

menções já mencionadas são repetidas. Isto 

deve-se ao fato de o pessoal e a limpeza 

serem frequentemente avaliados de forma 

favorável ou desfavorável. Isto permite-nos 

saber onde podemos melhorar e trabalhar 

para superar as expectativas que o hóspede 

tem em relação à nossa propriedade. 



 Net Promoter Score (NPS):
O indicador que mede a lealdade dos hóspedes 

Qual é a probabilidade de recomendar o 
"Hotel X" a amigos e familiares?

Um NPS médio para a indústria hoteleira é +36. 
Lembre-se que esta métrica irá ajudá-lo a monitorar 
a qualidade do seu serviço e avaliar cada uma das 
ações que você está implementando em sua 
propriedade. Ademais de antecipar uma possível 
crise de reputação. Você pode ver mais informações 
sobre o cálculo do indicador aqui. 

https://myhotel.cl/cual-es-el-nps-ideal-para-tu-hotel/
https://myhotel.cl/cual-es-el-nps-ideal-para-tu-hotel/


Satisfação: NPS 
médio por país 



Satisfação: Promotores, 
passivos e detratores
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Você provavelmente já sabe que o NPS é um dos indicadores 

mais amplamente utilizados para medir a satisfação e lealdade 

dos hóspedes.

Nos gráficos acima, vemos a pontuação média alcançada por 

alguns países da região. No caso da Colômbia, Costa Rica, 

República Dominicana, Peru e México, o seu NPS foi superior 

a 50, o que é classificado como um NPS excepcional. Quanto ao 

Brasil, Argentina, Uruguai e Chile alcançaram uma 

pontuação que excede a média da indústria. 

Neste ponto, é importante mencionar que o NPS depende do 

contexto cultural e da realidade da recuperação de cada país. 

Todos os mercados tiveram de superar desafios significativos 

desde o início da pandemia. 

https://myhotel.cl/cual-es-el-nps-ideal-para-tu-hotel/


Volume de avaliações online na 
América Latina 2020-2021

Número total de avaliações de uma 
amostra de 700 clientes do 
myHotel nos 10 canais mais 
relevantes, tais como Booking, 
Google e Tripadvisor.



Volume médio mensal de avaliações 
por hotel em 2021

Brasil e México foram os 
mercados mais movimentados, 
recebendo quase 3 avaliações 
por dia, enquanto o resto dos 
países recebe cerca da metade 
do número de avaliações.  

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

Costa Rica

México

Peru

Uruguai
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Os gráficos acima foram normalizados pelo 

número de quartos, o que nos permite tornar 

dois países comparáveis para entender a 

trajetória do volume de revisões. 

Considerando o acima exposto, um 

comportamento estável pode ser visto na 

curva de revisão de 2021. Ao mesmo 

tempo, há uma forte diferença entre os 

países do México e do Brasil, em contraste 

com o resto da América do Sul. 

Isso é devido ao fato de ambos os países não 

terem tido restrições rigorosas em relação à 

pandemia, o que os levou a gerar uma maior 

quantidade de reservas. O México tem uma 

tendência ascendente até julho, seguido 

pelo Brasil com curvas de crescimento 

exponencial, assim como o resto da 

América Latina.     



8% 4%

Distribuição das 
avaliações em OTAs

13%4% 8% 25% 50%
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O primeiro lugar de como as avalações são 

distribuídas é ocupado por Booking.com. 

Nesse cenário, acreditamos que a taxa de 

penetração da Booking é muito elevada na 

nossa amostra de hotéis. Ambas fazem  com 

que supere amplamente o resto das 

agências de viagens online. 

Booking.com quase quadruplicou o 

número de avaliações que o TripAdvisor 

recebeu e teve mais do dobro do que o 

Google. 



Conclusão
2021 tem sido um ano para avançar na recuperação do nosso setor. 
Nessa realidade, vemos um comportamento muito semelhante nos 
mercados latino-americanos que, na maioria dos casos, têm vindo a 
recuperar lentamente no meio das restrições internacionais e do 
processo de vacinação. 

Este estudo reafirma como é importante gerir a experiência dos 
hóspedes do início ao fim. É importante estar claro que quando um 
hóspede sai do seu hotel, ele se torna um embaixador da sua 
marca. Vemos que mais de 80% das avaliações de hotéis são feitas 
em sites populares como o Booking.com, Google e TripAdvisor. 

Sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer para o nosso 
setor, mas também sabemos que o desejo de viajar continua 
intacto, que somos uma indústria que não fica parada e que vamos 
trabalhar todos os dias para continuarmos a oferecer a melhor 
experiência aos nossos hóspedes.  

Um abraço,

Félix Said
CEO e Co-Fundador
felix@myHotel.cl



Quer gerir a experiência dos seus 

hóspedes?

www.myhotel.cl/pt

Se você tiver alguma dúvida, escreva para estudios@myhotel.cl 

Fale conosco em:

https://www.myhotel.cl/pt/solicite-um-contato/

