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Definindo uma estratégia  
de resposta

GUIA



INTRODUÇÃO

Responder às avaliações é uma das tarefas mais im-
portantes no gerenciamento de reputação online 
para os hotéis. Isso impacta diretamente o volume 
de reservas, a satisfação e fidelidade dos hóspedes e, 
por isso, requer estratégias e planejamentos específi-
cos na gestão de suas respostas.

Antes de focar na em ter uma estratégia de respos-
tas, é importante observar o quadro geral. Quais 
objetivos você deseja alcançar? Como você vai alca-
nçá-los? Quem será o responsável? Quais ferramen-
tas você precisará? E como você medirá os resulta-
dos? 

Mesmo que você já esteja respondendo as avaliações 
online, nunca é tarde demais para esclarecer objeti-
vos e estratégias. Isso garantirá que você permaneça 
focado e orientado a resultados. Muitos clientes da 
ReviewPro relatam melhorias substanciais em pou-
cos meses após a implementação de uma estratégia 
de resposta.
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Também é essencial avaliar sua estratégia de resposta 
regularmente e realizar uma revisão completa anual-
mente. As condições do mercado (como canais de 
avaliações) podem mudar rapidamente. Assegure-se 
que sua estratégia continue sendo eficaz ao longo 
do tempo e que os funcionários estejam recebendo 
orientação e suporte suficientes.

Uma estratégia de resposta deve incluir cinco 
componentes principais: 
 

1. Identificar metas e prazos

2. Atribuir responsabilidades 

3. Investir em ferramentas e treinamento

4. Desenvolver procedimentos

5. Acompanhar o desempenho



Não existe uma estratégia 
de resposta única

Sua estratégia de resposta dependerá do tamanho da sua empresa, dos recursos dis-

poníveis e do tipo de feedback que você recebe.



DETERMINE OS OBJETIVOS DE RESPOSTA
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Abaixo resumimos os fatores mais importantes a 
considerar ao desenvolver sua estratégia.

Seus objetivos devem ser: identificar fontes, idio-
mas e prioridades nas avaliações mais relevantes, 
tanto negativas como positivas. Esses objetivos de-
vem ser realistas e atingíveis. Algumas empresas têm 
uma política de responder a 100% das avaliações e 
pesquisas, mas esse objetivo nem sempre é realista 
ou até mesmo desejável para todos, especialmente 
se você recebe muitas avaliações. 

Respondendo as avaliações mais antigas, sendo de 
semanas ou meses anteriores , você certamente verá 
que os benefícios serão reduzidos significativamente. 
Comentários negativos deixados sem resposta po-
dem dar a impressão de que os funcionários do hotel 
não se importam com o cliente. Além disso, sites de 
avaliações listam revisões em ordem cronológica in-
versa; quanto mais tempo você levar para responder, 
menos pessoas verão. 

Pode ser mais prático definir metas individuais para os 
principais tipos de feedback. As avaliações são públicas 
e podem impedir que o cliente reserve seu hotel, por 
isso devem ser uma das principais prioridades. Embora 
os questionários sejam particulares, uma reclamação 
não reconhecida pode se transformar em uma avaliação 
negativa, portanto, todos os tipos de feedback negativo 
são importantes. Os questionários In-Stay são a priori-
dade mais alta de todas, porque os hóspedes ainda es-
tão na propriedade e é o momento certo para recuperar 
o serviço. 

Source: ReviewPro, 
2018. Data set: 22,286 
3, 4 & 5-star hotels in 
regions around the 
world. Reviews posted 
Jan 1 – Oct 31, 2018. 

Review market share in 2018
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Por essas razões, geralmente recomendamos a se-
guinte abordagem:

• Priorizar o feedback negativo
• Responda a todas as avaliações e questionários neg-
ativos. 
• Priorizar questionários In-Stay, depois as avaliações 
on-line e, em seguida, os questionários Post-Stay.
• Responder aos questionários negativos In-Stay em 
um prazo de 2 horas.
• Responder as avaliações negativas dentro de 48 
horas.

Sugestão para Avaliar Respostas 

• 100% de avaliações negativas nos idiomas principais 
• 25% de avaliações neutras 
• 25% de avaliações positivas 
• Tempo médio de resposta 72 horas

Whether it’s an online review, a guest survey 
or a comment at checkout, your response 
to guest feedback is critical. Done well, it 
can help reduce negative reviews, increase 
positive reviews, and attract new and repeat 
bookings. 

In this webinar, we’ll show you how to re-
spond to guest feedback in a way that leaves 
travelers feeling positive about your hotel, 
improves reputation, and drives higher room 
demand

BEST WAYS TO RESPOND 
TO GUEST REVIEWS & SURVEYS

WATCH WEBINAR

WEBINAR

https://www.reviewpro.com/resources/webinar-winning-strategies-responding-guest-reviews-surveys/
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Tenha em mente que nem todos os sites de aval-
iações permitem que você responda ao cliente e 
nem todas as avaliações contêm comentários de 
texto. Suas metas devem ser baseadas em aval-
iações "que permitam respostas": avaliações que 
contenham comentários e permitam respostas.

Com uma ferramenta de gerenciamento de repu-
tação, você pode simplificar e automatizar várias 
funções, como rastrear ou filtrar avaliações: por de-
partamento, origem, país, conceito e outros fatores. 
Você pode postar as respostas direto da platafor-
ma, acompanhar o progresso das metas ajustadas e 
comparar o desempenho com os concorrentes.

Sugestão de Gerenciamento de Respostas de Ques-
tionários  

• 100% dos questionários negativos nos idiomas 
principais 
• 50% dos questionários neutros
• 50% dos questionários positivos
• Tempo médio de resposta  72 horas

Sugestão de Gerenciamento de Resposta de  Ques-
tionários In-Stay

• 100% dos questionários que apresentam alguma 
insatisfação 
• Tempo médio de resposta inferior a 2 horas

Com uma ferramenta de gerenciamento de ques-
tionários, você pode simplificar e automatizar várias 
funções, criando questionários personalizados In-
Stay e Post-Stay, controlar taxas de abertura e filtrar 
resultados por departamento, opiniões, conceitos 
por perfil de hóspedes, conectando os dados de seu 
PMS, além de outros fatores relevantes. 

Você pode usar o Net Promoter Score® para identi-
ficar hóspedes Promotores, Passivos ou Detratores, 
definindo metas para cada tipo. Integrando o geren-
ciamento de reputação online com os questionários 
de avaliação, você terá uma visão de 360 graus da 
satisfação do cliente. 



OS HOTÉIS DEVEM RESPONDER A TODAS AS AVALIAÇÃO?
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Silvia Battistella,  
Gerente de Reputação On-line 

do grupo Barceló Hotels

Segundo Silvia Battistella, Gerente de Reputação On-
line do grupo Barceló Hotels, a política de responder 
a todas as avaliações pode impactar na qualidade das 
respostas. 

A política do Barceló é responder a 100% das aval-
iações negativas, 50% das avaliações neutras e 25% 
das avaliações positivas. As respostas devem ser 
postadas no prazo máximo de três dias e, ideal-
mente, no mesmo dia. A companhia também classi-
fica as respostas em uma escala de 1 a 5.

"Muitas avaliações positivas dizem a mesma 
coisa. De quantas maneiras você pode agrade-
cer a um hóspede por mencionar a gentileza 
do pessoal ou a limpeza de um quarto sem 
parecer repetitivo?"

“Nossos KPIs são compartilhados du-
rante as reuniões mensais do comitê 
diretivo, desta forma toda a organização 
estará ciente da importância em re-
sponder as avaliações, do tempo médio 
em publicar a resposta e da qualidade 
de nossas respostas”
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Atribuir a responsabilidade pela resposta dependerá das 
habilidades e recursos disponíveis. Como regra geral, as 
respostas devem vir do gerente geral ou de outro ger-
ente sênior para mostrar seriedade no feedback do cli-
ente. Alguns estabelecimentos adotam uma abordagem 
colaborativa, onde cada gerente é responsável em re-
sponder ao feedback relacionado ao seu departamento. 

Em outras empresas, a gestão é feita pelo escritório cor-
porativo. Alguns adotam uma abordagem híbrida onde a 
responsabilidade das respostas são compartilhadas entre 
o corporativo e o estabelecimento, ou a gestão é feita 
pelo escritório corporativo e enviada ao estabelecimen-
to para serem analisadas (ou vice-versa). Outra opção é 
implementar um procedimento onde o escritório cor-
porativo será acionado caso um hotel não responder 
dentro de um período de tempo especificado. 

Independentemente da configuração que você escolher, 
as pessoas encarregadas de responder ao feedback do 

cliente devem ter fortes habilidades de comunicação 
escrita, um sólido entendimento das operações inter-
nas, estar alinhado com a identidade, visão e valores da 
marca e um grande foco na recuperação de serviços. 
Eles também devem receber treinamento e orientações 
sobre como responder de forma eficaz.

ATRIBUIR RESPONSABILIDADES 
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Outro componente importante na estratégia de resposta é a 
análise competitiva. Como seus concorrentes respondem as 
avaliações, 100%, algumas avaliações ou nenhuma? Em quais 
canais eles respondem e com que rapidez? Quão eficazes são 
suas respostas? Mais importante, como você pode fazer mel-
hor? 

Mantendo uma abordagem imediata, consistente e cuidado-
sa em suas respostas, você pode ter um destaque frente aos 
concorrentes e atraindo mais oportunidades de negócio para 
seu hotel. Por outro lado, se seus concorrentes estão tra-
balhando bem com suas respostas, provavelmente você es-
tará perdendo oportunidades de negócios. 

Uma análise da ReviewPro com mais de 22.000 hotéis em 
cinco continentes descobriu que, em geral, os hotéis respon-
deram a 42,5% das avaliações que permitem respostas du-
rante o ano de 2018. Curiosamente, as avaliações positivas 
foram as que mais receberam respostas (44,1%) enquanto  as 
avaliações negativas apenas 37,5%. Qual a explicação para 
este comportamento? Provavelmente porque é mais fácil re-
sponder aos feedbacks positivos.

REFERÊNCIA CONTRA OS CONCORRENTES 

Barceló Brno Palace Hotel
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ESPECIALISTA DÁ SUA OPINIÃO  

Como Gerente de Reputação On-line do grupo Bar-
celó Hotels, Silvia Battistella acumulou alguma ex-
periência em como melhor responder as avaliações 
on-line. Ela calcula que já respondeu mais de 20.000 
avaliações - em inglês, francês, italiano e espanhol.

Antes de integrar a equipe do grupo Barceló, Bat-
tistella trabalhou durante três anos como Gerente de 
Qualidade para Iberostar Hotéis & Resorts, onde foi 
responsável por responder às avaliações online para 
mais de 50 Hotéis na região EMEA.  
 
“Eu mantinha contato constante com os gerentes 
dos hotéis para coletar informações, a fim de garantir 
respostas significativas, considerando as informações 
relatadas pelos hóspedes”, ela nos disse. 

Já na Barceló, os funcionários de cada estabeleci-
mento são responsáveis por responder as avaliações. 

QUEM DEVE RESPONDER, O CORPORATIVO OU ESTABELECIMENTO?

“Minha principal função consiste em guiar nossas 
equipes de cada hotel a gerenciar e responder as aval-
iações on-line, oferecendo treinamentos periódico, 
presenciais ou à distância. Eu também ofereço auxilio 
quando uma avaliação pode afetar criticamente a rep-
utação on-line, tanto de um hotel quanto da compan-
hia. ”

Por sua vasta experiência nas duas formas de trabalho, 
perguntamos a ela quem deve gerenciar as respostas 
aos feedbacks dos clientes, o Corporativo ou o Hotel? 

"Eu acredito que ambas as abordagens podem funcio-
nar", disse ela. "Isso realmente depende do modelo de 
negócios de cada companhia." Abaixo está seu resumo 
dos prós e contras de cada abordagem.

Tenha em mente que nem sempre se trata de uma ou 
outra forma de trabalho; muitas empresas usam uma 
estratégia envolvendo tanto o corporativo quanto o 
estabelecimento. 
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PRÓS
• TripAdvisor, Google, Booking.com, Ctrip e outros 
sites de avaliações são importantes canais para pro-
mocionar os hotéis. Se você tem especialistas em 
comunicações de marketing e vendas, você pode 
direcionar suas respostas para vender seu hotel.
 
• As pessoas que respondem aos feedbacks devem 
saber se comunicar bem com os mercados que o 
hotel atende. "Sua comunicação com um hóspede 
francês é diferente de um hóspede alemão ou es-
panhol", explicou ela. "Cada nacionalidade tem suas 
próprias expectativas e prioridades durante as férias".

• É fundamental que suas respostas sejam publicadas 
no idioma da avaliação e, geralmente, é mais fácil 
centralizar as proficiências de idioma no escritório 
corporativo. No Barceló, isso significa espanhol, 
alemão, inglês, francês e italiano. "Cada mercado é 
um nicho de viagens em potencial que queremos 
capturar, e só podemos fazer isso se formos capazes 
de nos comunicar em seu idioma", disse Battistella.

 
• As equipes dos hotéis estão ocupadas. Eles têm 
muitas tarefas diferentes durante o dia e pouco 
tempo para dedicar-se a responder às avaliações. 
"Alguns hotéis recebem até 20 avaliações por dia", 
ela disse. Embora os funcionários do corporativo 
também estejam ocupados, eles têm menos dis-
trações.

GESTÃO DE RESPOSTAS CORPORATIVA

Barceló Hotel Raval, Barcelona



CONTRAS 
• Menos envolvimento e responsabilidade por parte da equipe de 
operações se as avaliações forem gerenciadas externamente. O 
risco é que o feedback do cliente se torne menos prioritário.
 
• As pessoas encarregadas em responder as avaliações podem 
não estar familiarizadas com o funcionamento de cada hotel ou 
podem não ter muito conhecimento sobre os hotéis. Isso pode 
afetar sua capacidade de se comunicar de forma eficaz, especial-
mente quando se trata de reclamações.
 
• Pode haver uma maior demora no processo, pois entre o mo-
mento em que a avaliação é publicada e a resposta é feita existe 
todo procedimento de coletar informações relevantes junto a 
equipe do hotel, e isso pode levar tempo.
 
• Avaliações publicadas por hóspedes durante a sua estância po-
dem passar despercebidas, afetando a oportunidade de mudar 
uma experiência negativa para positiva, e consequentemente at-
rapalhando a recuperação do serviço  enquanto eles ainda estão 
na propriedade.

GESTÃO DE RESPOSTAS CORPORATIVA 



13

PRÓS
• Você pode responder a novas avaliações no local no exato 
momento que elas são recebidas 

• As equipes dos hotéis podem explicar melhor as melhorias 
que foram implementadas e garantir que os comentários 
negativos sobre um problema específico não se repita.
 
• No Barceló, usando a ferramenta de Gerenciamento Au-
tomático de Casos da ReviewPro, os comentários dos hós-
pedes são encaminhados aos departamento responsáveis, 
que deverão agir de forma imediata. O mesmo vale para 
todas as avaliações recebidas durante a estadia do hóspede. 
A equipe do hotel pode entrar em contato com o hóspede 
e tomar todas as medidas necessárias para garantir sua sat-
isfação enquanto ele ainda está no hotel.
 
• Por conhecer melhor os hóspedes, as equipes dos hotéis 
podem identificar facilmente as avaliações maliciosas e 
relatá-las.

GESTÃO DE RESPOSTAS DO HOTEL

CONS
• Pode existir uma falta de conhecimento em outras 
língua estrangeira (falar e escrever são duas coisas 
bem diferentes). Portanto, pode ser complicado re-
sponder a um feedback específico e parecer autên-
tico, fornecendo informações úteis sem parecer 
repetitivo.
 
• Por lidar diretamente com o hóspede, uma aval-
iação negativa sobre a equipe pode ser recebida e 
mal interpretada. É um desafio não soar defensivo 
e manter a objetividade na resposta, sem deixar o 
emocional impactar sua resposta.

Hotel Barceló Bilbao Nervión



SOBRE NÓS
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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 Re-
viewPro 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 on-
line, pesquisas de satisfação do cliente, gerencia-
mento 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 idio-
mas. 
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-survey-solution/#video
https://www.reviewpro.com/products/guest-survey-solution/#video
https://www.reviewpro.com/products/guest-messaging-hub/#video
https://www.reviewpro.com/products/guest-survey-solution/#video
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O QUE NÓS FAZEMOS



www.reviewpro.com
info@reviewpro.com 

@ReviewPro


