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GOOGLE: PORTA DE ENTRADA PARA O 
PLANEJAMENTO DE VIAGENS 

Com uma participação de mercado global estimada 
em 92,3%, o Google é a ferramenta de busca 
número um no mundo e uma grande porta de 
entrada ao planejamento de viagens online. 
(Statscounter, 2018). Com ferramentas como 
Pesquisa, Mapas e Avaliações, o Google ajuda os 
viajantes a descobrir novos destinos, encontrar a 
acomodação ideal e buscar as melhores ofertas.

Recentemente, o Google atualizou seus produtos de 
viagem e introduziu novos recursos interessantes. 
Para os proprietários de hotéis, é essencial 
acompanhar essas alterações para garantir que o 
conteúdo encontrado pelos viajantes no Google seja 
uma representação precisa e atraente de sua 
propriedade e marca.

Google: porta de entrada para o planejamento de viagens  3

http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share
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Embora haja muitas formas de melhorar sua presença 
no Google, incluindo SEO e publicidade paga, neste 
guia nos concentramos em três áreas principais:

• Navegando em alterações do design de
  pesquisa de hotéis do Google

• Gerenciando o conteúdo de sua listagem no
  Google My Business

• Entendendo as alterações no Google Reviews

Ao longo do caminho, compartilharemos as 
últimas notícias e atualizações do Google, além de 
tendências e dicas da ferramenta ReviewPro para 
ajudá-lo a aumentar a visibilidade, as reservas e a 
satisfação do cliente.



Novo líder no volume de avaliações de hotéis  5

NOVO LÍDER NO VOLUME DE 
AVALIAÇÕES DE HOTÉIS 

Se você notou um recente aumento nas avaliações 
do Google em sua propriedade, você não está 
sozinho. Uma análise da ReviewPro de mais de 22 mil 
hotéis em todo o mundo descobriu que as avaliações 
do Google aumentaram em 309% de 2016 para 2017, 
outros 114% de 2017 para 2018.

Em comparação, o volume de avaliações da Expedia 
aumentou em 54% em 2018, enquanto o Booking.
com aumentou 13% e o Hotéis.com, 10,5%. 
Enquanto isso, o volume de avaliações do TripAdvisor 
caiu quase 10%.

Sobre a participação de mercado, o Google 
representou incríveis 37% do volume de avaliações 
em 2018, mais do que qualquer uma das 166 fontes 
de pesquisa analisadas, incluindo o TripAdvisor, cuja 
participação no mercado encolheu para 12%. Fonte: ReviewPro Online Review Estudo de Market Share, 2018. Conjunto de 

dados: revisões publicadas entre 1 de janeiro e 31 de outubro de 2018 de 22.286 
hotéis de 3, 4 e 5 estrelas em regiões do mundo todo.
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MUDANÇAS NA MARÉ

Isso não quer dizer que o TripAdvisor não seja mais 
importante. Os viajantes ainda migram para o 
TripAdvisor para ler as avaliações e tomar suas 
decisões de reserva. E, enquanto um grande volume 
de avaliações no Google e nas OTAs servem apenas 
como classificações, todas as avaliações do 
TripAdvisor incluem comentários, com informações 
mais detalhadas para hoteleiros e viajantes.

Além disso, embora o Índice de Popularidade (agora 
chamado de "Classificação do Viajante") seja menos 
proeminente no TripAdvisor hoje, tendo sido 
substituído pelo "Best Value" como a opção de 
classificação padrão, ele continua sendo uma 
referência de qualidade popular e importante.  

No entanto, com o lançamento de seu novo feed de 
viagem social no fim de 2018, o TripAdvisor parece 
estar menos focado nas avaliações dos viajantes e mais 
no conteúdo de marcas, especialistas em viagens e 
influenciadores.

Enquanto isso, o Google aprimorou seu produto de 
avaliações, tornando-os mais integrados do que nunca 
à experiência e incentivando ativamente os usuários a 
avaliar as empresas. 

VS.
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ENQUETE: QUAL É A MELHOR ABORDAGEM DE SUA 
COMPANHIA ÀS AVALIAÇÕES DO GOOGLE?

OS HOTELEIROS MUDARAM SUAS ESTRATÉGIAS 
COM OS COMENTÁRIOS?

Apesar dessa mudança, muitos hoteleiros ainda 
estão obcecados pelo TripAdvisor, às vezes 
ignorando o Google e outras fontes de avaliação. 
Durante nosso recente webinário "Tudo o que você 
precisa saber sobre a gestão de avaliações do 
Google", apenas 20% dos participantes afirmaram ter 
uma estratégia clara as avaliações do Google e 15% 
afirmaram não gerenciar as avaliações do Google.

Não temos uma estratégia, mas gerenciamos as avaliações do Google 

Temos uma estratégia ativa clara 

Nós monitoramos e respondemos quando possível 

No momento, não gerenciamos as avaliações do Google 

46% 20% 19% 15%

We don't have a strategy
but do manage Google

reviews

We have a clear strategy in
place

We monitor and respond
when we can

We don't currently manage
Google reviews

https://www.reviewpro.com/resources/managing-google-reviews/
https://www.reviewpro.com/resources/managing-google-reviews/
https://www.reviewpro.com/resources/managing-google-reviews/
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Durante o webinário, nosso convidado especial Cliff 
Galitz, gerente de desenvolvimento de parcerias do 
Google, explicou algumas das recentes alterações no 
design de pesquisa de hotéis. No Google, Galitz 
trabalha na equipe de desenvolvimento de negócios 
que oferece suporte aos produtos de viagem do 
Google.

A missão do Google para produtos de viagem é ser o 
local de confiança onde os viajantes buscam as 
informações mais úteis para tomar decisões rápidas e 
sem esforço, para oferecer boas respostas em 
todos os lugares, não importa onde as pessoas 
estejam procurando por elas.

MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO E NAS 
EXPECTATIVAS DO VIAJANTE

Especificamente, com os hotéis e com a aceleração 
da mobilidade, os consumidores vêm buscando 
experiências imediatas, relevantes e assistenciais 
cada vez mais.

AJUDANDO VIAJANTES A TOMAR 
DECISÕES RÁPIDAS E SEM ESFORÇO

Como exemplo, veja alguns destaques de pesquisas 
recentes do Google:

• Pesquisas em dispositivos móveis "aonde ir"
cresceram mais de 60% nos últimos dois anos. 
Isso incluiria pesquisas como: "aonde ir na Itália", 
"aonde ir em janeiro" e "aonde ir neste fim de 
semana" (Fonte: Google Data, EUA, julo-
dezembro de 2015 vs. julho-dezembro de 2017).

• Os usuários também procuram respostas que
sejam relevantes para eles especificamente. 
Pesquisas em dispositivos móveis que contêm 
"eventos" ou "atrações perto de mim" 
cresceram mais de 500% nos últimos dois anos. 
(Fonte: Google Data, EUA, julho-dezembro de 
2015 vs. julho-dezembro de 2017)

• Quase seis em cada dez viajantes americanos
acreditam que as marcas devem adaptar suas 
informações com base em preferências pessoais 
e comportamentos passados. (Fonte: Google/
Phocuswright Travel Study 2017, Base: Viajantes 
de Lazer: EUA: n=857)
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TRÊS OBJETIVOS PRINCIPAIS

O Google tem três metas de alto nível para seus 
produtos de viagem:

1. Ser confiável. Disponibilizar itinerários de hotéis
abrangentes com preços e tipos de quartos para 
todos os tipos de viajantes. 

2. Ser útil. Oferecer dicas e fotos, além de 
avaliações dos usuários. 

3. Disponibilizar uma plataforma de 
gerenciamento de anúncios para os hoteleiros. 
Ser rápido e fácil. Oferecer decisões rápidas e 
reservas mais fáceis quando um usuário estiver 
pronto para fazer uma compra.

É importante lembrar-se desses objetivos ao gerenciar 
o seu hotel no Google. O seu conteúdo é confiável, 
útil e prático para fazer reservas rápidas e fáceis?  
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Se você buscou hotéis no Google recentemente, talvez 
tenha percebido um novo design e muitos recursos 
novos e aprimorados. Para os viajantes, isso significa 
uma experiência melhor, com informações e funções 
que eles precisavam acessar anteriormente em outros 
sites.

Para os hoteleiros, são novas oportunidades para 
colocar sua propriedade aos olhos dos viajantes e 
garantir que eles tenham as informações necessárias 
para fazer uma reserva.

Em 2018, o Google reformulou os servidores de 
informações de segundo plano e o design de 
experiência do usuário final. A partir do fim de 2018, os 
novos designs foram implementados aos usuários em 
vários dispositivos e regiões geográficas.

As mudanças estão resumidas abaixo. Para ver 
como elas afetam a sua propriedade, faça uma 
pesquisa de hotéis no seu destino no Google e 
veja os novos recursos mencionados.

PÁGINAS DE RESULTADOS DE PESQUISA

"Frente e centro" é um novo ponto de entrada de 
pesquisa para adicionar utilidade, além dos três 
resultados a que os usuários podem estar 
acostumados na pesquisa do Google por hotéis. 
Isso inclui alguns pivôs de exploração imediatos 
na página de resultados de pesquisa, para que os 
usuários possam encontrar rapidamente o hotel 
mais adequado.

NAVEGAR NA NOVA EXPERIÊNCIA DE 
PESQUISA DE HOTÉIS DO GOOGLE
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LISTA DE HOTÉIS

Quando os usuários visualizarem uma lista de hotéis, 
eles notarão algumas mudanças importantes. 
Primeiro, o layout da lista foi alterado para ajudar os 
usuários a buscar hotéis recomendados com mais 
facilidade e, do lado direito, a visualização do mapa 
foi aprimorada, mostrando mais locais e preços em 
um contexto geográfico conciso.

Talvez o mais importante, na parte superior da 
página, há um painel de filtro importante que permite 
colocar as datas de entrada ao destino e 
orçamento para a viagem com uma contagem de 
hotéis em tempo real, enquanto os usuários filtram 
os resultados definidos por preço, classificações, 
comodidades e muito mais.
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PÁGINAS DO HOTEL

O novo design da experiência do usuário oferece uma 
maneira fácil de encontrar ótimas informações sobre 
qualquer hotel. A melhoria do conteúdo e a 
organização de informações nas páginas do hotel 
tornam as escolhas mais fáceis e rápidas.

Através de guias na parte superior da página, os 
usuários podem ler informações de um hotel
específico, como seu bairro e local, visualizar fotos da 
propriedade tiradas por usuários, pesquisar
centenas de avaliações de toda a Web e buscá-las 
com base em um tópico, como ar-condicionado.
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PONTUAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO

Uma nova funcionalidade na página de resumo é a 
pontuação de localização. Usando informações do 
Google Maps, a pontuação resume a localização do 
hotel em relação a pontos de interesse populares,
incluindo passeios turísticos, restaurantes e vida 
noturna, transporte público e compras. Uma descrição 
do bairro também está incluída. O Google pretende 
expandir sua cobertura desse tipo de conteúdo.
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ABA "SOBRE"

A guia "Sobre" mostra detalhes da propriedade com 
uma descrição que ajuda os usuários a conhecer um 
pouco mais dela. A seção de destaque abaixo traz 
informações de várias fontes para um rápido resumo 
dos principais atributos da propriedade.

Em seguida, você verá alguns dos atributos que 
podem ser verificados e editados pelo gerente da 
listagem do Google My Business para a propriedade. 
Por exemplo, um traslado ao aeroporto ou academia. 
Essa lista de comodidades foi expandida 
recentemente e o Google planeja continuar 
incrementando esse recurso para adicionar muitas 
outras categorias para hotéis, incluindo atributos 
para os quartos. O objetivo é responder às consultas 
mais complexas dos usuários.

FOTOS DO GOOGLE

A página "Foto" opera de maneira semelhante, na qual 
os usuários podem filtrar por imagens da propriedade 
ou pelo conteúdo gerado pelo usuário. Filtros para as 
fotos também podem restringir todas as imagens para 
classes específicas, como salas,  exterior ou 
comodidades, como a piscina ou academia. Os hotéis 
podem enviar fotos e vídeos pela plataforma GMB, 
o que ajuda a propriedade a apresentar suas vistas 
preferidas da propriedade. Os usuários também 
podem enviar fotos.

AVALIAÇÕES DO GOOGLE

Existem várias alterações importantes no produto 
"Avaliações do Google", que discutiremos na próxima 
seção.
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RESULTADOS

O Google viu uma grande quantidade de respostas 
do usuário ao novo conteúdo e design, incluindo um 
aumento significativo na satisfação do usuário e uma 
duplicação das visualizações de fotos e comentários. 
Há também indicações prévias de um aumento 
significativo em cliques e reservas de quartos.
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O Google My Business é uma ferramenta gratuita 
que ajuda as empresas a gerenciar sua presença no 
Google, inclusive na Pesquisa e no Google Maps. Ao 
verificar e editar as informações da sua empresa, você 
pode ajudar os usuários a encontrar seu hotel no 
Google e saber mais sobre localização e ofertas. 
Mesmo que as informações disponíveis não sejam 
exibidas diretamente no Google, isso o ajuda a 
entender mais sobre sua empresa e apresentar 
resultados de pesquisa relevantes.

Portanto, é essencial manter as informações em sua 
listagem atualizadas e precisas. Pense na sua listagem 
do GMB como um website secundário - é importante.

Se você ainda não reivindicou sua listagem, comece 
pesquisando a sua propriedade no site do Google My 
Business. Você precisará passar por um processo de 
verificação para comprovar que é um 
representante autorizado dos negócios. 

GERENCIANDO SUA LISTAGEM DO 
GOOGLE MY BUSINESS

Depois disso, poderá gerenciar o perfil de sua 
propriedade fazendo login no Google e visitando o 
painel da GMH. Isso inclui adicionar informações de 
contato, descrições, localização e comodidades, 
fazer upload de imagens e passeios virtuais, 
responder às avaliações, visualizar análises básicas e 
muito mais.  
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NOVIDADES NO GOOGLE REVIEWS 

Com os recentes aumentos no volume, recursos 
aprimorados e visibilidade nos produtos do Google, as 
avaliações desempenham um papel mais importante 
do que nunca no ecossistema do Google. Durante o 
webinário, perguntamos aos participantes sobre seu 
principal desafio quando se trata de avaliações do 
Google.

ENQUETE: QUAL É O SEU MAIOR DESAFIO COM AS 
AVALIAÇÕES DO GOOGLE?

As alterações recentes nas avaliações do Google 
estão resumidas abaixo

DE ONDE VÊM TODAS AS AVALIAÇÕES?

As avaliações são uma funcionalidade da plataforma 
Google Maps e o Google investiu muito na 
capacitação dos usuários de mapas para contribuírem 
com seu conhecimento local e melhorar ainda mais 
o produto para si e para outros usuários. Qualquer 
usuário pode adicionar um local ausente ou corrigir 
informações comerciais do Google Maps e da 
Pesquisa.

O programa "Guias Locais do Google" permite 
que os usuários ganhem pontos e desbloqueiem 
recompensas em troca da edição de conteúdo e do 
envio de comentários sobre os lugares que visitaram. 
O programa conta com mais de 60 milhões de guias 
locais.

31%

22%
21%

19%

7%
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Negative comments

More reviews

Not enough time or
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trabalho de sua importância 

30%



O Google também pergunta aos usuários, 
especialmente por meio do Google Maps e usando 
o histórico de localização, se eles avaliaram alguma 
empresa. Uma página no Google Maps exibe 
algumas das empresas que o usuário listou e o 
Google também solicita avaliações dessa maneira. O 
Google pode enviar aos usuários perguntas 
rápidas como "Há uma entrada acessível?" ou "Esse 
local aceita cartões de crédito?". Essas perguntas
ajudam a criar listagens de empresas.
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RECURSOS NOVOS E APRIMORADOS

As avaliações do Google fazem parte do ecossistema 
geral do Google Maps e conseguem um enorme 
envolvimento do usuário. O Google Maps está em 
constante aprimoramento, com mais de 25 milhões de 
atualizações feitas diariamente em todo o mundo, de 
acordo com o Google.
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Esta é uma visão geral das atualizações recentes do 
guia "Avaliações" nas páginas de hotéis: 

• Resumo da avaliação do guia "Avaliações" 
mostra no topo um histograma superior e 
resume as avaliações e classificações enviadas 
diretamente pelos usuários do Google.

• Comentários sobre outros sites de viagens .  
 Parte das alterações inclui avaliações de 
outras fontes, além daquelas de usuários do 
Google. Abaixo do resumo da classificação, há 
uma seção complementar com dados de 
parceiros selecionados com conteúdo de 
qualidade, que é confiável e valorizado pelos 
usuários.

As avaliações são uma das fontes de
informações mais valiosas para os viajantes 
quando eles pesquisam hotéis, de acordo com 
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o Google. A companhia está sempre buscando 
maneiras de melhorar a experiência do usuário 
e acredita que a inclusão de avaliações de seus 
parceiros os ajuda a tomarem uma decisão 
efetiva sobre onde se hospedar.

• Classificações por tipo de viajante. Esta 
seção mostra um resumo das pontuações de 
avaliações segmentadas por tipo de viajante 
que são fornecidas por licenças de avaliações 
em toda a web. Na parte inferior da página, 
os usuários podem rolar para baixo e ler todo 
o texto da avaliação dessas fontes.

• Busca de avaliações.  Os usuários também
podem buscar avaliações para encontrar 
aquelas que mencionem um determinado 
tópico de interesse, como a piscina, local-
ização ou um ponto de interesse próximo. Há 
uma classificação e filtragem avançadas, essa 

ESCREVENDO UMA AVALIAÇÃO

Do ponto de vista do usuário, ao clicar para 
escrever a avaliação de uma empresa, você 
também encontrará mais alterações, incluindo 
recursos visuais para guiá-lo ao longo do 
processo de avaliação. Com o novo fluxo de 
análise, o Google oferece orientação para o 
usuário sobre as implicações de uma classificação 
por estrelas específica. Os usuários são incen-
tivados a deixar uma avaliação por escrito, além 
da classificação por estrelas. O Google oferece 
incentivos visuais para ajudar o usuário a continuar 
escrevendo e enviar fotos ou vídeos da 
propriedade. Os usuários também podem 
enviar algum contexto sobre sua permanência e 

pesquisa permite que usuários possam 
encontrar rapidamente as avaliações mais 
relevantes do Google e dos parceiros. 
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QUAL CONTEÚDO AFETA A CLASSIFICAÇÃO?

De acordo com o Google, o conteúdo das 
avaliações e das fotos é claramente valorizado 
pelos usuários e, como resultado, esse 
conteúdo afeta como os resultados da pesquisa 
surgem no Google, algo que os gerentes de hotéis 
devem saber.

A pesquisa de hotéis é uma experiência orgânica e 
o Google usa o aprendizado da máquina para 
encontrar os mais relevantes para cada pesquisa de 
usuário. O modelo considera vários fatores, 
incluindo a localização, mas também as 

RESPOSTAS DA GERÊNCIA

Apesar do aumento no volume de avaliações, os 
hoteleiros estão conseguindo acompanhar as 
respostas da gerência. Um estudo da ReviewPro 
com mais de 22 mil hotéis em todo o mundo 
descobriu que os hotéis responderam a 42% das 
avaliações no Google em 2018. A taxa é 
consistente com outros recursos importantes 
como TripAdvisor (45%) e Booking.com (41%). (As 
avaliações "respondidas" contêm texto escrito e 
permitem uma resposta da gerência)

uma pontuação mais granular - por exemplo, para 
quartos versus serviço. A intenção dessas mudanças 
é continuar melhorando o engajamento do usuário 
e disponibilizar mais informações a outros usuários 
quando eles buscarem hotéis.

classificações dos clientes e a disponibilidade 
geral de informações úteis na listagem.
Quanto às respostas da gerência, não há 
correlação direta entre respostas e 
posicionamento, de acordo com o Google. No 
entanto, existem vários outros benefícios para 
oferecer respostas ponderadas e significativas, 
especialmente no caso de comentários negativos.
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BENEFÍCIOS DO VOLUME DE AVALIAÇÕES

O volume de avaliações também pode ter um 
impacto positivo na visibilidade de uma 
propriedade. Com a nova funcionalidade de pesquisa 
de avaliações, mais delas podem levar naturalmente 
as melhores informações dos hóspedes, que sejam 
importantes e úteis para outros usuários. Os usuários 
também gostariam de ver avaliações recentes, então 
é útil ter um fluxo constante de avaliações recebidas.

COMO E QUANDO CONTESTAR UMA AVALIAÇÃO

Além de educar os usuários sobre o que constitui 
uma boa avaliação, o Google faz moderações para 
bloquear, por exemplo, avaliações profanas ou outras 
violações da política do Google. Embora, o Google 
enfatize que responder às avaliações é a melhor 
forma de se envolver com os hóspedes e tentar 
corrigir informações erradas em uma avaliação, as 
empresas também têm a opção de sinalizar uma 

avaliação inadequada que viole a política do Google 
no Google My Business ou no Google Maps.

Veja três maneiras simples pelas quais os hotéis 
podem melhorar o conteúdo de avaliações exibido 
no Google:

• Peça aos hóspedes para avaliar o
Google através das pesquisas de 
satisfação, como as da ReviewPro. 
(Para mais informações, veja a última 
seção deste guia).

•        Inclua um link para o hóspede avaliar o hotel.

• Use a plataforma do Google My Business
para responder às avaliações de usuários.
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Antes de fazer isso, verifique a política do Google e 
marque apenas as avaliações que violem as políticas. 
Não sinalize uma avaliação apenas porque você não 
concorda ou não gosta dela. O Google não se 
envolve quando os comerciantes e os clientes 
discordam dos fatos porque não há uma forma 
confiável de discernir quem está certo ou errado 
sobre uma experiência específica do cliente.

Se achar que há algum motivo legítimo para que uma 
avaliação não se aplique à sua empresa, você pode 
sinalizá-la para remoção. Nesse caso, ela será 
avaliada e potencialmente removida. Seja paciente. 
O processo de análise das avaliações pode levar
alguns dias.Observe também que fotos 
desatualizadas enviadas por usuários que não são 
mais relevantes também podem ser sinalizadas para 
remoção.

Para mais informações sobre a política de avaliações 
do Google, clique aqui.

FUNCIONALIDADE "PERGUNTAS & RESPOSTAS DO 
GOOGLE" 

Recentemente, você deve ter notado que os usuários 
do Google postaram perguntas sobre seu hotel em 
sua listagem. No Google Maps, os usuários podem 
perguntar e responder perguntas sobre lugares e 
empresas, e os proprietários de empresas e outras 
pessoas podem respondê-las.

O gerente da sua listagem do GMB receberá 
notificações sobre novas perguntas. Lembre-se de 
que os usuários do Google também podem responder 
às perguntas, então é importante monitorar as 
respostas e respondê-las de forma rápida e completa. 
As respostas podem representar uma excelente seção 
de "Perguntas Frequentes" sobre o seu negócio.

Assim como as avaliações, conteúdos impróprios ou 
irrelevantes podem ser sinalizados para possível
remoção.

https://support.google.com/contributionpolicy/answer/7445749?hl=en&ref_topic=7422769
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MAIS ALTERAÇÕES NAS LISTAGENS DO GOOGLE

Finalmente, há duas mudanças mais recentes que os 
hoteleiros devem saber:

• Muitos hotéis também incluem restaurantes,
lojas de varejo ou empresas similares.
Listagens separadas podem ser criadas para 
muitas dessas entidades com uma observação 
de que estejam localizadas dentro do hotel.

• Uma listagem já pode ser criada até 90 dias
antes da abertura de um hotel, permitindo que 
ela apareça na pesquisa e gerencie reservas 
antes do dia de abertura.
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GERENCIANDO O GOOGLE REVIEWS 
COM O REVIEWPRO

Assim como outras fontes de avaliação, a chave do 
sucesso com as avaliações do Google começa com 
uma estratégia clara que inclui os seguintes elementos:

• Gerencie sua listagem do Google My Business

• Monitore e responda às avaliações

• Tome medidas para corrigir problemas

• Defina metas, incluindo classificação, 
pontuação de avaliação, volume de avaliação e 
respostas da gerência

• Implemente políticas e diretrizes de resposta da
gerência

• Monitore o desempenho e compare com os 
concorrentes

• Compartilhe relatórios mensais de progresso
com a equipe e incentive-os a atingir metas
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FERRAMENTAS E RECURSOS DA REVIEWPRO

A ReviewPro disponibiliza várias ferramentas e recursos 
para ajudá-lo a gerenciar as avaliações do Google:

• Monitoramento de avaliações. Use a 
funcionalidade de acompanhamento de 
avaliações da ReviewPro para monitorar as 
avaliações do Google e de todas as outras fontes.

• Collection Program. A ReviewPro fez uma 
parceria com o Google para permitir que os 
clientes que usam nossa solução de Pesquisas 
de Satisfação adicionem um widget de coleta às 
pesquisas para aumentar o volume de avaliações 
no Google, TripAdvisor e HolidayCheck.
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• Acompanhamento. Com a nossa solução de
gerenciamento automático de casos, você 
pode definir alertas automáticos para notificar 
a equipe sobre comentários negativos e outros 
sobre tópicos específicos, garantindo assim um 
acompanhamento rápido de feedbacks 
importantes.

• Estratégia de resposta da gerência. Defina suas
metas e parâmetros de resposta da gerência 
para garantir que fluxos de trabalho, processos 
e relatórios se alinhem à sua estratégia.

• Acompanhe o desempenho. Além de 
acompanhar o GRI™, os índices do 
departamento e as taxas de resposta da 
gerência, você pode acompanhar o seu 
desempenho no Google, como por 
exemplo: classificação e volume de 
avaliações em qualquer período de tempo.

• Concorrência. Use o painel "Concorrência" da
ReviewPro para comparar seu desempenho 
com os concorrentes e descobrir o que será 
necessário para superá-los. Para grupos e 
marcas de hotéis, aproveite o painel da 
Concorrência de Marca para avaliar, rastrear e 
analisar a reputação no nível da marca.
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• Análise semântica. Aprofunde-se nas áreas
mais importantes que impactam a satisfação do 
cliente. Acompanhe o desempenho por 
categoria e conceito, como café da manhã, 
tecnologia ou spa. 

• Distribuição de Avaliação. . Entenda como o 
panorama da avaliação muda com o tempo e 
como a distribuição da avaliação afeta o seu 
GRI. Por exemplo, se suas classificações forem 
mais baixas no Google do que em outras 
fontes, um aumento nas avaliações do Google 
poderá derrubar seu GRI.  

• Nova funcionalidade!Os usuários da 
ReviewPro agora podem responder às 
avaliações do Google sem precisar sair da 
plataforma da ReviewPro. Essa nova e incrível 
funcionalidade ajudará você a aumentar a efi-
ciência, reduzir os tempos de resposta, utilizar 
modelos salvos e gerenciar todas as respostas.

Para saber mais sobre como a ReviewPro pode 
ajudar a aproveitar as avaliações do Google para 
aumentar a visibilidade, as reservas e a satisfação do 
cliente, acesse www.reviewpro.com para solicitar 
uma demonstração.

Questionários 
de
Satisfação

Auto
Case 
Management

Gerenciamento 
de 
Reputação

Guest 
Messaging 
Hub

https://www.reviewpro.com/pt-pt/
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A ReviewPro é líder mundial em soluções de Guest 
Intelligence, com mais de 55 mil hotéis em 150 países. 
Marcas mundialmente famosas como: Radisson Hotel 
Group, Kempinski Hotels, Red Lion Hotelse, Mèlia 
Hotels International confiam na ReviewPro para 
consolidar Guest Intelligence em uma plataforma 
poderosa.

O pacote de aprimoramento da experiência do 
cliente, é uma solução baseada em nuvem de 
dados, que inclui gerenciamento de reputação online, 
pesquisas de satisfação do cliente, gerenciamento 
automático de casos e um inovador centro de 
mensagens. As ferramentas e processos que a 
ReviewPro oferece permitem que os hoteleiros 
transformem proativamente a percepção dos 
hóspedes em ações para priorizar melhorias 
operacionais e de serviço, oferecer melhores 
experiências aos hóspedes e aumentar a satisfação do 
cliente, a reputação online e a receita.

Clique aqui para conferir nosso vídeo de mensagens.

O Global Review Index™ (GRI) da ReviewPro, o 
padrão da indústria em pontuação da reputação 
online, baseia-se em comentários coletados de 175 
OTAs e páginas de avaliações em mais de 45 idiomas. 
O GRI™ é usado para gerenciar a reputação online 
comparando um hotel individual ou grupo de hotéis, 
analisando resultados entre propriedades e 
concorrentes, e acompanhando a evolução do 
desempenho de um hotel ao longo do tempo.

https://www.reviewpro.com/products/guest-messaging-hub/
https://www.reviewpro.com/products/guest-messaging-hub/
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O QUE NÓS FAZEMOS
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