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Desde o início da pandemia provocada pelo Covid-19, a digitalização dos negócios foi
transformada em uma questão ainda mais fundamental para qualquer modelo de negócio. O
processo evolutivo da tecnologia acontece cada vez mais em passos rápidos, tanto que em um
curto intervalo de tempo já podemos notar uma diferença enorme de novas tecnologias que
surgiram ao longo do tempo.

Com o avanço da tecnologia, entendemos que naturalmente processos e resultados deverão
experimentar melhorias estratégicas por meio de ações inovadoras. Empresas e equipes serão
desafiadas cada vez mais a integrar uma visão mais sistêmica e inovativa, buscando maior
índice de assertividade em planejamento e tomada de decisão seja em qualquer esfera de
atuação (operação, tática ou estratégica). 

Para isto, Touro Insights e a MyHotel se reuniram e decidiram trazer para você um material
completo com as Top 6 Tendências de Mercado no Segmento de Hospitalidade para que você
possa por em seu radar, ganhar dicas e te ajudar a traçar estratégias para atrair, impactar e
engajar seus leads de maneira positiva em cada uma das áreas de negócio da sua empresa. 

Te desejamos boa leitura. 
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APRESENTAÇÃO:



RV e RA tem uma infinidade de aplicações além de eventos, já que são recursos que permitem
melhorar a experiência e explorar a venda de espaços físicos por meio da criação de tours
virtuais e exploração de ambientes digitais, por exemplo. Neste sentido, um forte aliado para a
área de Marketing onde Revenue Management pode pegar carona. Restaurantes, hotéis,
companhias áreas e cruzeiros podem explorar pontos de vendas, disponibilidade e preço por
meio de tours virtuais 360º, aprimorando consequentemente a experiência de reserva do cliente
também. 

Conforme o uso e acesso à esta tecnologia for ganhando mais espaço, acreditamos que ambas
tenham um impacto ainda maior dentro do segmento nos próximos anos principalmente em um
cenário de transformação intensificado pela pandemia. 

REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA 
Realidade Virtual (RV) e Aumentada (RA) vem para mudar ainda mais o formato não só de
como os eventos são planejados e realizados na indústria da hospitalidade, mas também a
forma de como organizadores, patrocinadores e fornecedores interagem e se relacionam com
os participantes. 

Indústria de beleza se utiliza fortemente de RA permitindo que compradores experimentem
virtualmente a aparência dos produtos antes de compra-los, podendo ainda fazer
recomendações personalizadas a eles. E isto ainda integrado à plataforma de mídias sociais tal
como Instagram. 

BENCHMARKING
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 PONTOS SEM CONTATO (TOUCHLESS POINT)

As exigências e fortes protocolos de higiene e segurança continuarão ganhando força e isto
não será fator decisivo de consumo apenas para o público corporativo. 

Em 2021, acreditamos que esta tendência figurará entre as prioridades do setor. O segmento
intensificará ainda mais a adoção de tecnologias que contribuam com a redução de pontos de
contato visando minimizar a disseminação de vírus, ademais, ganhos em automatização e
operacionalização do negócio. 

Recursos como check-in e check-out online, reconhecimento de voz e chaves de quartos
móveis com habilitação no celular serão cada mais comum, no entanto, em um futuro um
pouco mais distante, vale destacar a tendência deste tipo de tecnologia se estendendo à outras
áreas, tais como quartos/cabines/assentos e áreas comuns e isto inclui controles de
iluminação, temperatura e tevê por meio de aplicativo no celular. 

Torna-se também um desafio para todo o setor de hospitalidade, que terá que pensar na criação
e entrega de inovação além da própria tecnologia, isto porque as interações pessoais que
sempre exerceram papel fundamental na experiência do cliente tendem a ser menores. 

Nossa dica? Apesar da forte busca pela digitalização da experiência, busque sempre que
possível manter alinhado o universo do online com o offline. 
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API (APPLICATION PROGRAMMING
INTERFACE)

Uma API, interface de programação de aplicativo, permite trocar dados entre sistemas
diferentes, na maior parte das vezes essas trocas de dados têm como objetivo automatizar
processos manuais e/ou permitir a criação de novas funcionalidades. Isto é o que permite, por
exemplo, integrar o seu sistema ORM (Online Reputation Management – Gerenciamento de
Gestão Online) com o sistema PMS (Sistema de Gestão da Propriedade), automatizando
tarefas que tomam muito o tempo e/ou contribuam para uma tomada de decisão mais ágil e
eficaz.  

A prática da criação de APIs no mercado é algo bastante usual, no entanto, as trazemos como
tendência, pois enxergamos o mercado atual ainda um pouco distante do mundo ideal.
Acreditamos em um futuro cada vez mais integrado, de forma que todas as soluções de
negócio estejam conectadas em um único ambiente e que consequentemente não possibilite
somente maior qualidade no trabalho de proprietários e profissionais de atuação estratégia
como Revenue Managers, mas também otimize e empodere as tomadas de decisões destes.

Do outro lado, isto servirá também para os fornecedores de soluções, pois muito provavelmente
ganharão uma maior participação no mercado aqueles que adotarem uma abordagem de API
aberta e responderem com agilidade para isto, já que as necessidades de negócio de seus
clientes vão surgir naturalmente ao logo do tempo.
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SEGURANÇA DE DADOS – LGPD 
Este é um dos assuntos que mais tem prendido a atenção e preocupação do mercado
atualmente principalmente pelo risco de multas milionárias e questões processuais. Dado
como tendência, isto vem para mudar consideravelmente parte da forma como trabalhamos
e devido à sua extrema importância não podemos deixar de fora do nosso radar. 

Apesar do cenário de pandemia, a LGPD já está vigente desde o final de 2020. O que vale
ponderar neste momento é que embora as multas pela ANPD (Autoridade Nacional de
Proteção de Dados) ainda não estejam sendo aplicadas, tendo as empresas o prazo de 1º de
agosto de 2021 para se adaptarem, o lado jurídico já está vigente, inclusive, utilizando-se de
vários princípios da LGPD para proferir as sentenças.

Este é um assunto que abrange sem exceção todos os segmentos de mercado e não
compete somente à área de operações e/ou compliance, mas também à marketing, vendas,
recursos humanos, revenue management, distribuição, customer sucess e entre outras, já
que, em todas elas existe relação e/ou origem de dados. 

Dados da ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software – aponta que cerca de
60% das empresas no Brasil ainda não estão em conformidade com a LGDP, e isto fortalece
a nossa crença de que muitas empresas ainda vão sentir os impactos da lei caso não se
planejem e façam as devidas adequações, até mesmo por sua complexidade e dever de
enxerga-la como um projeto que leva tempo para sua inteira aplicação. 

Fornecedores de software não ficam de fora da lista, sendo assim, todo e qualquer provedor
de tecnologia que atua e/ou visa explorar o mercado brasileiro, devem ficar atentos. Desde o
ano passado, a MyHotel já trabalha duramente e está apta a dar todo suporte necessário a
seus clientes. 
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CHATBOTS
De mãos dadas com a Inteligência Artificial (IA), os
chatbots têm se tornado um canal de comunicação
eficaz entre empresas e consumidores, conseguindo se
posicionar como um recurso fundamental para
melhorar a experiência do cliente desde a primeira
interação. De acordo com relatório da Salesforce, 69%
dos consumidores preferem usar chatbots devido à
velocidade com que podem se comunicar com uma
marca.

Embora os benefícios do uso dessa tecnologia possam
ser muitos, há desafios que os chatbots tem de
enfrentar, tais como a reprodução de respostas de
perguntas mal interpretadas, além da falta de precisão
para entender o que está sendo solicitado e a falta de
naturalidade nas interações. Sem dúvida, há muito
trabalho a ser feito e a Inteligência Artificial (IA)
continuará tendo um papel fundamental no
desenvolvimento dessa tecnologia que, obviamente,
veio para ficar.

Nossa dica? Crie o hábito de fazer benchmarking.
Coloque os setores de varejo, saúde e educação no
radar, que estão caminhando nesta direção em uma
velocidade maior.

Para o segmento de hospitalidade fará cada vez mais
sentido pensar na evolução desta tecnologia como
meio para melhorar a experiência do cliente, otimizar
processos internos, aumentar as vendas e melhorar
ainda mais sua reputação.

A expectativa é que a partir deste ano a tecnologia de
conversação comece a dar uma nova cara aos chatbots,
dando uma característica mais humanizada nas
interações com os clientes. Isto quer dizer que este tipo
de tecnologia levará empresas a um outro nível, as
permitindo criar diálogos avançados por meio do
reconhecimento de fala, texto e até emoji. Com isto,
passa-se a ter uma precisão muito maior no
entendimento das solicitações, considerando, inclusive,
históricos de conversas anteriores. 

Já que dados são o novo ouro, se tornará uma fonte
ainda mais rica para o departamento de Marketing, já
que esta tecnologia de conversação (AI) permitirá criar
experiências personalizadas para cada cliente,
aumentar taxas de retenção e manter a fidelidade em
alta. Ah, não pense que as campanhas de marketing
para a geração de leads ficam de foram, e neste ponto,
a equipe de Customer Sucess também agradece. 
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Smart Bidding continuará dando o que falar em 2021. Machine Learning e
Inteligência Artificial trouxeram opções de automação mais avançadas dentro do
Google Ads, deixando equipes de marketing assumirem um papel mais
estratégico do que operacional. E o que isto quer dizer? Significa que a
combinação destas tecnologias pode trazer uma eficiência ainda maior dentro de
campanhas, com maior conversão, se tornando um recurso ainda mais poderoso
de entregar a mensagem certa, para o público certo e no momento certo por
meio de segmentações e diferentes tipos de estratégias. 

Na prática, o que o Smart Bidding irá fazer é responder às mudanças na
composição do tráfego e no comportamento do usuário de forma automática,
baseada nos critérios, objetivos e estratégias previamente estabelecidas,
tornando o gerenciamento da conta mais fácil e eficaz. 

A propósito, Smart Bidding nos faz lembrar do programa Genius Dinâmico da
Booking.com, que tem uma proposta e inteligência de negócio bastante similar,
propondo ao parceiro a substituição do desconto padrão (fixo) por desconto
dinâmico que irá variar de acordo com o intervalo pré-estabelecido dentro da
plataforma. Desta forma, com a atuação de Machine Learning e Inteligência
Artificial, com base no comportamento do mercado, buscas, conversões e etc., a
tecnologia vai agir a fim de contribuir com a maior otimização possível,
maximizando a receita do parceiro e consequentemente a sua como canal. 

SMART BIDDING



Descubra o mundo da tecnologia, distribuição e inteligência de negócios!
Siga-nos já nas redes sociais.

Quer saber mais sobre nós?

/myhotel

/myhotel2016

amoura@myhotel.cl

/felipetouro

@touro.felipe 

ftouro@touroinc.com.br


