
ESTUDO DE CASO

Como os Hotéis Transamerica Impulsionam o 
Sucesso ao Adotar uma Abordagem Integrada 

de Gerenciamento de Feedback do Cliente 

Transamerica Hospitality Group é um 
grupo de 26 hotéis localizados em todo 
o Brasil que vem crescendo nos últimos 
43 anos. O grupo reconhece que, no 
mercado competitivo de hoje, a repu-
tação online é vital para o crescimento 
dos negócios e fez uma parceria com a 
ReviewPro para monitorar sua reputa-
ção online e impulsionar a excelência no 
serviço.  

Desde que integrou o Guest Experience 
Improvement Suite™ * da ReviewPro, o 
grupo redefiniu completamente sua es-
tratégia corporativa relacionada à repu-
tação online e impulsionou seu índice. 

A Rede de Hotéis Transamerica usa a 
ferramenta de Gerenciamento de  
Reputação Online para rastrear sua 
pontuação no GRI™ e usa os insights da 
análise semântica para identificar opor-
tunidades de melhorias operacionais e 
de serviços.   

O grupo de hotéis é administrado pelo 
Transamerica Hospitality Group e é 
responsável pelos seus resultados per-
ante o conselho de administração. Parte 
da missão da companhia é oferecer 
serviços de qualidade para atender às 
demandas do mercado e fortalecer a 
geração de renda para os investidores.
 
A marca usa o GRI™ como uma referên-
cia de desempenho para informar o 
conselho de investidores do progres-
so no cumprimento dos objetivos da 
companhia. A pontuação fornece uma 
maneira objetiva, confiável e transpar-
ente de acompanhar o desempenho e o 
bem-estar financeiro.

COMO OS HOTÉIS  
TRANSAMERICA USAM ORM 
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Transamerica Resort Comandatuba, Brazil

*O Guest Experience Improvement Suite 
baseado na nuvem da ReviewPro é uma plata-
forma integrada de ferramentas e processos 
que inclui Gestão de Reputação Online (ORM), 
Questionário de satisfação do hóspede (GSS), 
Gestão de casos automáticos (ACM) e Centro de 
Guest Messaging (GMH). 
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O GRI™ é um padrão da indústria para 
pontuação da reputação online, deriva-
do de dados retirados de avaliações ob-
tidas de todas as principais agências de 
viagens online e páginas de avaliações. 
Pode ser medido para um hotel individ-
ual, grupo de hotéis ou rede de hotéis. 

Um aumento de 1 ponto no 
GRITM de um hotel é igual a: 

+0.89% 
   em ADR

    +0.54% 
   em Ocupação

  +1.42% 
   em RevPAR

Allan Mochny, Coordenador de Qual-
idade, Hotéis Transamerica 
 
“Nossos KPIs estão melhorando con-
tinuamente, especialmente o GRI™, 
porque o sistema da ReviewPro 
agrupa informações de várias fontes e 
nos ajuda a identificar oportunidades 
e transformá-las em ações efetivas, 
aumentando a satisfação dos clientes 
e ajudando a alcançar os resultados 
esperados pelo nosso Conselho de 
Administração”. 

Transamerica Prestige Beach Class, Boa Viagem Brazil

O Global Review Index™ (GRI) da 
companhia aumentou em 
impressionantes 4% desde a 
implementação da ReviewPro e 
processos relacionados. 
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COMO OS HOTÉIS TRANSAMER-
ICA USAM ORM+GSS 

Ao combinar o feedback do cliente com 
a Solução de Questionário de satisfação 
(GSS), os Hotéis Transamerica podem 
aprimorar baseando-se em informações 
detalhadas sobre áreas fortes e áreas em 
que é necessário uma melhora.

Por exemplo, ao analisar os resulta-
dos dos questionários de pós estadia, a 
companhia descobriu vários problemas 
com seus serviços de alimentos e bebi-
das, que eram terceirizados na época. 
Reconhecendo que esses problemas 
estavam tendo um impacto negativo na 
experiência do hóspede e, por sua vez, 
na reputação online, a gerência tomou 
a decisão de cancelar os contratos de 
café da manhã terceirizados em hotéis 
selecionados e realizar os serviços inter-
namente. 

COMO OS HOTÉIS TRANSAMER-
ICA USAM ORM+GSS+ACM 

A Rede de Hotéis Transamerica não ape-
nas mede e analisa o feedback do cliente, 
mas também valoriza muito a ação. Para 
manter a equipe envolvida e garantir que 
os problemas com qualidade, serviço 
e operações não fiquem sem solução, 
a companhia adicionou a Solução de 
Gestão de casos (ACM) ao seu pacote de 
produtos da ReviewPro.  O ACM permite 
que os hotéis atuem no feedback do cli-
ente de modo rápido e eficiente, autom-
atizando os processos internos e garan-
tindo que os problemas dos hóspedes 
sejam solucionados. 

Os hotéis podem definir alertas e 
parâmetros com base em tipos específ-
icos de feedback do cliente e classifi-
cações tanto em avaliações online quan-
to em questionários (durante e após a 
estadia). Os fluxos de trabalho podem ser 
definidos para corresponder à estrutura e 
aos processos do grupo de hotéis. 

Depois de empregar o ACM, o  
engajamento da equipe disparou. 

Transamerica Uso 10/2017 – 8/2018

Hotel Transamerica, São Paulo Brazil

Exemplos de avaliações de antes e depois de realizar o 
serviço de café da manhã internamente. 
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“Após a implementação da  
ReviewPro nos hotéis Transamerica, 
redefinimos nossa estratégia corpo-
rativa relacionada à reputação on-
line. Desde então, acompanhamos 
a satisfação do cliente em todos os 
nossos hotéis e nos comparamos 
à concorrência e conseguimos 
melhorar a velocidade e a taxa de 
resposta nos canais OTA e outros 
canais digitais.” 

Allan Mochny, Coordenador de 
Qualidade, Hotéis Transamerica 

GUEST EXPERIENCE 
IMPROVEMENT SUITE

A poderosa combinação de ferramentas e 
processos fornecidos pelo Guest Experi-
ence Improvement Suite™ da ReviewPro 
permite que os Hotéis Transamerica ado-
tem uma abordagem integrada ao geren-
ciamento da experiência do hóspede. Ao 
coletar feedback do cliente nos principais 
pontos de contato na jornada do viajante 
e gerenciá-lo em um painel central fá-
cil de usar, as marcas podem obter uma 
visão mais clara das áreas que precisam 
de aprimoramento e áreas que lhes dão 
uma vantagem competitiva. Os insights 
provenientes desses dados podem ser 
aproveitados para elevar a experiência do 
hóspede e impulsionar reputação online, 
reservas e receita. 

Para descobrir como você pode integrar 
avaliações online, questionários e geren-
ciamento de casos em um painel, solicite 
uma demonstração hoje mesmo. 

Transamerica Prime, Guarujá Brazil

https://www.reviewpro.com/pt-pt/#demo
https://www.reviewpro.com/pt-pt/#demo

