
Cliente em foco: como a Jurys Inn
fortaleceu suas respostas aos clientes 

Tantas avaliações e tão pouco tempo. Como 
manter o controle de suas respostas? Basta 
perguntar à Jurys Inn. Nos últimos dois anos, 
a empresa, proprietária de 45 hotéis, 
impressionou mantendo a qualidade
reduzindo o tempo de resposta, melhorando
significamente sua pontuação geral em
avaliações. Alex Hannon, Gerente de 
Experiência ao Cliente, compartilha suas
melhores dicas. 

1. DEFINA PROCEDIMENTOS CLAROS

Segundo Hannon, tudo começa com a 
implementação de políticas e procedimentos
claros.

Ele acrescentou: “É importante que os 
gerentes dos estabelecimentos respondam às
avaliações porque isso cria senso de 
responsabilidade. Para postar respostas
significativas, os gerentes precisam pensar 
bastante sobre o que foi relatado nas
avaliações e tomar as medidas adequadas para 
evitar que os problemas se repitam, resultando 
em uma experiência melhor para os futuros 
hóspedes.”

2. ADICIONE VALOR À SUA CONVERSA

"Quando atingimos o limite mínimo, pedimos 
aos hotéis que respondam aos feedbacks onde
agregando valor à conversa", disse Hannon. 
“Não é realista esperar que os hotéis
respondam a todo feedback sem
comprometer a qualidade de resposta. 
Acreditamos que, em muitos casos, nenhuma
resposta é melhor que uma má resposta ”.

Hannon disse que os procedimentos da 
empresa incluem evitar ser defensivo, 
repreender os hóspedes ou citar políticas e 
procedimentos. "E o mais importante: 
nenhuma resposta será copiada e colada", 
disse ele.

"Os hoteleiros devem ter em mente que a 
maioria das pessoas que lêem as respostas do 
gerente são potenciais hóspedes", disse ele. 
“Se eles identificarem um problema em uma
avaliação, eles querem assegurar que o hotel 
tomou as medidas necessárias para garantir 
que os problemas não voltem a acontecer. Por 
fim, a maioria das pessoas compreendem que 
as coisas podem dar errado de vez em
quando. A maneira como você responde é que 
faz a diferença.
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“Nós temos uma política centralizada de 
respostas definida e isso garante 
consistência para todo o grupo", ele 
disse. “A base de nossa política definem
quais avaliações devemos responder e 
como devemos responder. Pedimos a 
todos os nossos hotéis que busquem
responder a todos os comentários
online negativos o mais rápido possível. 
Não queremos que nenhuma avaliação
ruim deixe de passar por um gerente da 
equipe”

Alex Hannon, 
Customer Experience Manager



3. MENSURAR RESULTADOS

Também foi fundamental para o sucesso na 
Jurys Inn estabelecer metas e acompanhar o 
desempenho. "Nós usamos o Global Review
Index ™ (GRI) para medir tudo", disse
Hannon. Além de outras métricas, como 
índices de departamento e taxas de resposta, 
a companhia também mede a qualidade das 
respostas dadas.

“Nós definimos a política de resposta dentro 
da ferramenta da ReviewPro para que seja
fácil para os gerentes visualizarem como está 
a performance do hotel e áreas que precisam
de melhorias”, ele disse. “Também realizamos 
auditorias nas respostas para garantir que elas
atendam a todas os padrões da empresa”.

4. MELHORIAS NA IMPLEMENTAÇÃO

O próximo passo é identificar áreas que 
precisam de melhorias, disse Hannon. “Todos 
os nossos hotéis tomam as decisões com
base no feedback do cliente e fazem os 
ajustes operacionais do dia a dia. Quando
observamos uma tendência muito grande, 
compartilhamos as estratégias com a matriz. 
Por exemplo, reformas ou a implementação
de novas camas para todo o grupo ”.

5. BENEFICIOS

Hannon e sua equipe estão colhendo os 
frutos de seus esforços. "Nos últimos dois
anos, nosso GRI™ teve um aumento de 3 
pontons graças à abordagem que adotamos", 
disse ele. "A informação detalhada que 
estamos recebendo para a tomada de ação
teve um impacto positivo real. A taxa de 
resposta da companhia também aumentou
em 36%, e a qualidade das respostas
aumentou 92%, apesar dos padrões rígidos.
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SOBRE A REVIEWPRO

ReviewPro é líder mundial em soluções de 
Guest Intelligence, com mais de 55.000 hotéis
em 150 países. O índice de revisão global™ 
(GRI) da ReviewPro, a pontuação da reputação
online que é padrão da indústria, baseia-se em
dados de avaliações coletadas de 175 OTAs e 
páginas de avaliações em mais de 45 idiomas.
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