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Atualmente, vivemos a Era Digital, em que as 
pessoas buscam por imediatismo e novas res-
postas, que sugerem uma adequação a estas 
novas definições por parte das corporações. 

Graças ao constante avanço da tecnologia, 
vivemos em um mundo de comunicação glo-
bal. Todos estão online, seja para se entreter e 
se informar ou para buscar serviços. Segundo 
uma pesquisa realizada pela Millward Brown 
Brasil e NetQuest no ano de 2016, um brasi-
leiro fica conectado em seu celular aproxi-
madamente 3 horas e 14 minutos por dia. 

Estes dados apontam que tanto a Internet 
como suas mídias digitais oferecem uma série de 
possibilidades na construção da maneira como 
as empresas se relacionam com seu público. 

Neste âmbito, as mídias sociais geram diver-
sos benefícios não apenas no nível da adminis-
tração de serviços, como também na visibilida-
de do negócio e na sua rentabilidade. 

3H E 14MIN
POR DIA
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O USO DO MARKETING E DAS 
MÍDIAS SOCIAIS NA HOTELARIA

Quando se fala em marketing para hotelaria, não 
significa somente o aumento de interesse do pú-
blico na aquisição de seus serviços, mas também 
da elaboração de uma sensação de segurança do 
seu potencial consumidor neste mesmo método 
de compra. Isso porque enquanto este mesmo 
cliente não desfrutar da permanência no hotel, ele 
não saberá ao certo o que está comprando.

O embasamento nesta ideia é que uma tática 
bem estruturada causará utilidade para o em-
preendimento, pois a sua produtividade, quando 
bem situada, obterá uma influência fundamen-
tal no procedimento de decisão do consumidor. 

Entre os vários elementos que ajudam a 
despertar o interesse de um cliente em po-
tencial, o uso das mídias sociais se destaca. A 
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A CADA 1% DE 
CRESCIMENTO NA 
REPUTAÇÃO 
ONLINE DO HOTEL

presença do hotel na web auxilia na criação de 
uma relação mais próxima com os seguidores, 
refletindo em vínculos duradouros, resultando 
na fidelização do cliente, bem como no (possí-
vel) compartilhamento de materiais, conquis-
tando assim mais visibilidade e curtidas. 

Além disso, é importante destacar que a 
cada 1% de crescimento na reputação on-
line do hotel, a sua diária média pode au-
mentar em aproximadamente 0,89%, a ocu-
pação 0,54% e a receita por apartamento 
disponível cerca de 1,42%.
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RECEITA POR 
APTº DISPONÍVEL

+0,89%

+0,54%

+1,42%
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Um estudo conduzido pela plataforma de via-
gens Amadeus, que traçou o perfil do viajante 
latino-americano, mostra que 48% dos brasilei-
ros utilizaram as redes sociais para planejar 
suas viagens. Entre os que as utilizam duran-
te todo o processo da viagem (pré, durante 
e pós), a preferência é pelo Facebook, com 
87% de adoção, seguido pelo WhatsApp, com 
85%, e Instagram com 52%. Desses, 62% dos 
viajantes utilizam o aparelho para comparti-
lhar suas experiências nas redes sociais.

O site Hoteis.com também realizou uma pes-
quisa, com base no uso da hashtag ‘travel bag’ 
(em português, ‘viagens ostentação’) nas redes 
sociais e verificou que, entre os assuntos mais 
comentados, museus (300 mil posts), cidades 
pequenas e aconchegantes (170 mil posts) e 
pôr do sol (130 mil posts) estão em destaque. 

BRASILEIROS USAM AS 
REDES SOCIAIS PARA 
PLANEJAR SUAS VIAGENS

VIAJANTES POSTAM
SUAS EXPERIÊNCIAS 
NAS REDES SOCIAIS

DADOS 87%

85%

52%

62%

48%

A IMPORTÂNCIA DAS MÍDIAS 
SOCIAIS PARA A HOTELARIA

<< Sumário



7

Lugares inusitados também são citados com 
frequência. Por que não explorar esses lugares 
na região onde fica o hotel e apresentar como 
chamariz para atrair mais clientes?

No total, foram mais de cinco milhões de posts 
sobre viagens analisados. Por meio de dados de 
tweets e links para o Instagram, uma ferramen-
ta de Inteligência Artificial pode identificar e 
agrupar os assuntos que as pessoas mais gos-
tam de se gabar durante suas férias. São eles:

01.  Museus
02.  Rooftop bar
03.  Cidades antigas
04.  Arte Moderna
05.  Ópera
06.  Pôr do sol
07.  Jogos Olímpicos
08.  Catedrais
09.  Galerias
10.  Balé

MUSEUS 

300 MIL POSTS

CIDADES PEQUENAS 
E ACONCHEGANTES 

170 MIL POSTS

PÔR DO SOL 

130 MIL POSTS
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Cerca de 45% dos brasileiros estão pre-
sentes em alguma rede social, sendo o Fa-
cebook o mais usado. Não dá para pensar em 
estratégias de marketing sem investir em redes 
sociais. O Brasil é o segundo país que mais usa 
Facebook. Aproximadamente são 65 milhões, 
interagindo e compartilhando suas atividades, 
inclusive, suas viagens e hospedagens em ho-
téis. O segredo é estar presente naquelas em 
que o hóspede em potencial também está. Além 
de fazer comentários positivos sobre o local, 
outras pessoas veem e ficam interessadas em 
conhecer, pois interações positivas reforçam a 
imagem e transmitem credibilidade. 

45%

65 MILHÕES
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Estar online não é mais uma opção. Pense em fortale-
cer a marca através de estratégias de branding, uma 
gestão de marca, com o intuito de torná-la conhecida, 
desejada e positiva. As redes sociais também podem 
ajudar e melhorar os relacionamentos com os clien-
tes, pois, atualmente, elas têm atuado como serviço 
de atendimento ao cliente (SAC). Através de chat, por 
exemplo, é possível tirar dúvidas e dar sugestões. De 
forma prática e gratuita.

As redes sociais podem servir, ainda, para divulgar ma-
terial de site ou blog. Os meios digitais disponibilizam, 
mesmo para os pequenos hotéis, uma enorme visibilida-
de, igual aos das grandes redes. Parte da estratégia de 
marketing digital nas redes sociais é identificar os interes-
ses dos usuários a partir dos conteúdos publicados, com 
posts bem variados, com dicas de programação cultural, 
agenda de eventos e feiras de negócios que ocorram nas 
proximidades do empreendimento. 

AS REDES SOCIAIS
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[01] Na hora de vender a sua marca, comece sempre pelo motivo pelo qual você 
faz o que faz, ao invés de começar pelos benefícios do “produto ou serviços”.

[02] Ofereça fotos em 360°, tour virtual pelos quartos e áreas do hotel.

[03] Incentive os seus clientes a postarem momentos vividos 
no hotel, assim como as suas impressões.

[04] Destaque as avaliações recebidas, e/ou recompense 
os hospedes através de campanhas.

[05] O desafio consiste em mostrar como a empresa 
recebe as críticas e como as resolve/soluciona.

[06] A melhor maneira de lidar com os comentários 
negativos é tratando profissionalmente.

[07] Entenda que as redes sociais são usadas para interação, com retorno rápido.

[08] Responda a todos os comentários feitos em sites de 
reviews, como TripAdvisor e Online Travel Agencies (OTAs).

[09] O canal mais seguro para o cliente é o site, portanto invista nele, 
pois as redes sociais têm o papel de direcionar para ele.
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[10] Instrua os funcionários como agir nas redes sociais.

[11] Evite publicar conteúdo sem relevância para o seu público-alvo. Alimente-as com 
assuntos de interesse deles e relacionados ao setor e serviços que seu hotel dispõe.

[12] Invista em estratégias de branding, para fortalecer 
a sua marca e dar mais credibilidade.

[13] Invista em marketing de conteúdo relevante para potencializar a relação 
entre empresas e clientes, ao entregar valor e gerar uma percepção positiva.

[14] Otimize os conteúdos para figurarem entre os primeiros resultados de 
buscas do Google, através de estratégias de SEO (Searchc Engine Optimization).

[15] Ao oferecer conteúdo relevante, além de ajudar a sanar dúvidas do cliente, 
a sua marca fixa e a clientela passa a ter uma percepção positiva sobre ela.

[16] Use uma linguagem adequada e que combine 
com o tipo de consumidor que você quer atrair.

[17] Forneça informações sobre o hotel claras e precisas nas redes sociais, 
como localização, telefone, e-mail para contato e link para o site oficial. 
Aproveite para contar um pouco da história do hotel, como surgiu e qual a 
missão, visão e valores da empresa etc. 
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[18] Publique fotos e vídeos que mostrem o local em volta 
(Instagram e Facebook são os mais apropriados para isso).

[19] Esteja sempre acessível e mostre interesse 
sempre que for contactado por um cliente.

[20] Nas chamadas, estimule a interação através de perguntas.

[21] Responda rápido os comentários e perguntas 
na página, sejam públicas ou privadas.

[22] O Facebook, por exemplo, mostra quanto tempo uma página 
costuma levar para responder os usuários, o que pode ser um estímulo 
para que os seus hóspedes entrem em contato.
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Como o Facebook é uma rede muito abrangente, 
é preciso, antes de mais nada, entender a sua 
persona, para planejar melhor o conteúdo que 
será aceito por ela. Embora a maior parte do pú-
blico seja formado por mulheres de 18 a 29 anos, 
a rede possui mais de 1, 28 bilhões de usuários 
e uma ampla persona. Além disso, ela tem mais 
potencial para negócios, pois permite criar pági-
nas empresariais e anúncios segmentados. 

FACEBOOK
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[01] Facebook para negócios deve conter uma foto de perfil e capa com boa 
resolução, as informações importantes e completas do empreendimento.

[02] Defina a linguagem que será adotada.

[03] Planeje o conteúdo, sempre ouvindo antes a sua audiência.

[04] Promova a sua página e publicações.

[05] Mensure os resultados.

[06] Além de anúncios, o hotel também pode criar uma fanpage para divulgar mais 
informações, e se relacionar diretamente com os hóspedes e clientes em potenciais.

[07] Em relação ao tráfego orgânico, invista em conteúdo 
exclusivo e diferenciado, para atrair o seu público-alvo.

[08] Já os anúncios pagos podem ser bem segmentados, de acordo com 
o gênero, idade, idioma e geografia. Eles seguem os seguintes padrões:
 - Impulsionamentos, para aumentar curtidas e compartilhamentos;
 - Anúncios para base de fã;
 - Anúncio que direcione para o site;
 - Anúncio para conversões nos sites; e
 - Anúncio para baixar app.

DICAS PARA 
O FACEBOOK
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[09] Curtidas e compartilhamentos são métricas de vaidade e não ajudam a 
monetizar, por isso não devem ser os únicos indicadores para avaliar uma estratégia.

[10] Ao produzir conteúdo para o Facebook, certifique-se que 
ele é próprio para o acesso em celular ou tablet.

[11] Use e abuse de imagens e sempre verifique quais foram as mais efetivas.

[12] Defina o seu público-alvo através da rede, segmentando o gênero, idade, 
idioma, educação, local de trabalho, status do relacionamento etc., isso mostra que 
você conhece o seu público e se comunica com ele, investindo de forma certa.

[13] Engaje sua audiência para gerar leads. Uma boa ideia 
é através de perguntas, para que respondam.

[14] Não deixe comentários sem respostas, dê atenção.

[15] Estude os melhores horários para publicações. É possível descobrir 
os picos de acesso da sua página através do Facebook Insights.
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É uma das redes sociais que mais crescem no 
Brasil, com mais de 600 milhões de usuários 
ativos, sendo que os brasileiros sãos os que mais 
usam essa rede social e utilizam para fazer 
marketing. Público-alvo: jovens de 18 a 25 anos. 
Principal meio de acesso: smartphone.  

INSTAGRAM
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[01] Defina o seu público-alvo, crie um calendário de postagens, com 
temas variados, mas evite textos longos. O Instagram é uma rede social 
extremamente visual e de leitura rápida.

[02] Interaja com o público, e procure atrair a audiência para o site ou blog.

[03] Faça vídeos curtos, que chamem a atenção.

[04] Siga a sua audiência e siga de volta quem estiver te seguindo.

[05] Engaje o seu público através de sorteios, por exemplo, e peça que 
marquem os amigos, como forma de disseminar a informação.

[06] É possível compartilhar, inclusive em tempo real, os espaços e 
eventos que acontecem no local. Assim, o hóspede vai poder ter uma noção 
real de como é o lugar. Tudo isso através de fotos e vídeos curtos.

[07] Mensagens inspiradoras também é uma boa pedida. 

[08] O hotel deve estimular os hóspedes a postar suas fotos com hashtag específicas.
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[09] Tráfego pago: compartilhe conteúdo que saia do 
comum e que aprimore a experiência do usuário.

[10] Conecte o Instagram a outras redes sociais, pois isso aumenta as 
chances de engajamento entre os seus seguidores, que tender a participar 
de mais de uma mídia social, e uma tende a complementar a outra.

[11] Use hashtags. Pesquise quais estão em alta, quais são os termos, 
mas não abuse escrevendo todo o texto em hashtags.

[12] Faça perguntas, sorteios, peça comentários, responda 
e cumpra sempre o que prometer e divulgue.

[13] Fotos com pessoas têm 35% a mais de engajamento. 
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A busca orgânica representa cerca de 1/3 das 
visitas a sites no brasil.  O SEO local é uma ma-
neira de se posicionar nos primeiros resultados 
de buscas. Os resultados de buscas costumam 
se apresentar da seguinte maneira:

1º anúncios do Google AdWords;
2º SEO localizados;
3º resultados orgânicos* e
4º posicionamento SEO e as novas formas 
de buscar informações.

* E se a busca for feita pelo celular, a localização tem ainda 
mais relevância. Aproveite e cadastre o seu hotel no Google Meu 
Negócio, para ele aparecer no mapa da empresa (Google Maps).

GOOGLE
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[01] Use anúncios para hotéis do Google AdWords. Esse formato permite 
que apareçam em uma seção destacada, tornando o seu hotel visível e 
aumentem as chances de escolha. O anúncio AdWords inclui avaliação 
do hotel, imagem do hotel e o preço médio da diária.

[02] Ao clicar no anúncio, é possível obter mais informações, como endereço, telefone, 
disponibilidade de acordo com a data escolhida, mais fotos e avaliação detalhada.

[03] Potenciais hóspedes costumam procurar por hotéis com base 
na avaliação de outros usuários que encontram na internet.

[04] Enquanto, avaliações negativas têm um impacto muito forte, 
devido à credibilidade, hotéis bem avaliados têm alta procura.

[05] Utilizem fotos e vídeos que transmitam a realidade 
do hotel e o seu entorno. Evite “maquiá-la”.

[06] Respondam com prontidão e gentileza a todos os comentários deixados tanto 
nas redes sociais, quanto nos sites de avaliação, sejam eles positivos ou negativos.

[07] Se for positivo, mostre gratidão e satisfação em tê-lo atendido. Mas caso 
seja negativo, demonstre compreensão e preocupação em solucionar o 
problema e apresente uma sugestão de melhoria. Dessa forma, você mostra 
que a opinião do hóspede importa e que contribuirá para futuros avanços.

[08] Ofereça descontos com nomes divertidos e diferente 
em datas especificas e divulgue nas redes sociais do hotel.
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Ao escolher pela criação de um perfil corpora-
tivo em uma rede social, o hotel pode executar 
um marketing moderno, descontraído e leve, 
fazendo a divulgação de seus serviços de for-
ma eficaz e prática. Popularmente conhecida 
pelos internautas como “fanpages”, os perfis 
corporativos atraem milhares de usuários – 
quando possuem seu perfil atualizado com 
publicações criativas e interativas. 

Mas não basta criar a fanpage e não a manter 
atualizada. Não sabe que tipo de conteúdo gerar? 
O ideal é fazer a contratação de uma companhia 
especializada em marketing digital ou social media 
para criar os conteúdos e manter a sua divulgação.

CRIANDO 
UM PERFIL 
CORPORATIVO
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Ao investir nas mídias sociais para fazer 
o marketing da hotelaria, o estabelecimento 
conquista seu posicionamento no mundo vir-
tual, que é fundamental para gerar uma ima-
gem positiva da marca.

Com o perfil corporativo (seja no Facebook, 
Instagram ou outra mídia social), é possível 
nutrir o relacionamento direto com os consu-
midores, esclarecendo suas dúvidas e forne-
cendo informações, sempre que houver ne-
cessidade. Este relacionamento, por sua vez 
fará, com que o hotel ganhe a confiança não 
só daquele cliente específico, mas do público 
em geral, pois eles verão que a empresa tem o 
hábito de responder aos clientes. 

Vale pontuar que através desta interação, 
a missão de conhecer melhor as necessida-
des dos clientes, torna-se muito mais fácil. Os 
comentários presentes nas publicações tam-
bém são outra excelente forma de conhecer as 
dores do consumidor. 

Como você pode ver, as novas estratégias e 
uso das mídias sociais são bastante eficazes 
e importantes para o ramo de hotelaria. Gos-
tou desse e-book? Acesse nosso blog e confi-
ra outros conteúdos semelhantes.
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A Done! nasceu de um grupo editorial que já 
publica revistas há anos, possuindo uma equi-
pe de jornalistas, redatores e designers que 
produzem um estilo e conteúdo diferenciado.

Fazemos um planejamento do trabalho em 
marketing digital de acordo com a realidade da 
sua empresa, em etapas e com metas definidas.

Analisamos gratuitamente as suas mídias so-
ciais e nos comprometemos com resultados.

Utilizamos as ferramentas mais modernas do 
mercado, testadas e aprovadas por nossa equipe.

Queremos entender o seu negócio, o seu pú-
blico e os seus objetivos antes de traçar qual-
quer campanha.

POR QUE A DONE! É DIFERENTE?

Somos flexíveis, permitimos postagens dos clientes, 
orientando-os e administrando essas postagens.

Entendemos que o seu negócio precisa de resulta-
dos e esse é o objetivo maior do nosso trabalho.

Não importa o seu tamanho. Não importa em que 
cidade do Brasil você esteja. Converse agora com 
um de nossos especialistas e descubra o que po-
demos fazer pela sua empresa.

contato@donemidia.com

O segmento de turismo e especificamente de ho-
telaria é uma das especialidades da Done! Confira 
nosso portfólio.
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