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Pesquisas globais revelam as principais 
maneiras de aumentar as reservas e a 
receita para o seu imóvel
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Selecione o seu idioma preferido 
Ao clicar no link, o relatório traduzido vai ser exibido em uma nova janela do 
navegador. Você pode baixar o relatório no seu dispositivo. Observação: você 
deve estar conectado à internet para visualizar e baixar o relatório.
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Como a pandemia de COVID-19 mudou os planos de viagem em 2020?
Percentual de entrevistados que cancelaram ou adiaram todos os planos de viagem em 2020

As viagens foram suspensas em 2020...

Quase um terço (31%) dos 
entrevistados disse que não viajaria 

antes de receber a vacina.

31%

Os viajantes com 40 anos ou mais foram 
especialmente afetados, com mais da metade 

(51%) indicando que já havia pelo menos um ano.

51%

Austrália

Canadá

França

Alemanha

Japão

México

Reino Unido

Estados Unidos

27%

28%

44%

47%

35%

32%

37%

48%

dos viajantes disseram que a última vez 
que tiraram férias foi há mais de um ano.

44%
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…mas estão sendo 
retomadas a partir de 2021.

Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev

América do 
Norte

Ásia-
Pacífico

Europa, Oriente Médio e África América 
Latina

Do que os viajantes abririam mão por um mês em 
troca de férias?

41%
Assistir 
esportes

37%
Redes 
sociais

32%
Assistir programas 
de TV

39%
Compras pela 
internet

27%
Minha comida/bebida 
alcoólica favorita

25%
Ouvir música

1. Expedia Group, abril de 2020 a fevereiro de 2021

As buscas por viagens no mercado do Expedia Group 
flutuaram em 2020, mas aumentaram no início de 2021 com a 
implementação dos programas de vacinação, especialmente 
na América do Norte.1
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Alteração percentual na atividade de busca



45%
Resort na 
praia

36%
Cidade 
grande

33%
Cidade 
pequena ou 
vila

25%
Zona rural

23%
Montanha

Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev

Nacional Internacional

2. Expedia Group, abril de 2020 a fevereiro de 2021

Durante a maior parte de 2020, as buscas dos viajantes por viagens 
internacionais superaram as buscas por viagens nacionais, embora as 
buscas internacionais tenham aumentado nos últimos meses do ano. No 
início de 2021, as buscas nacionais e internacionais voltaram a níveis 
vistos apenas antes do início da pandemia.2

Para onde os viajantes estão pensando 
em viajar nos próximos 18 meses?
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O que os  
viajantes desejam  
em 2021
Nas páginas a seguir, temos uma prioridade: fornecer estratégias 
viáveis para ajudar a aumentar as reservas e a receita a partir 
do próximo ano. Com esse objetivo em mente, encomendamos um 
estudo com 16.000 consumidores em oito mercados internacionais 
para descobrir o que desejam em termos de viagem este ano. Esse 
estudo atualiza uma pesquisa feita em 2020.

Para começar, temos boas notícias. As pessoas estão animadas 
para viajar e estão priorizando isso este ano. Em nossa pesquisa, 
75% dos viajantes disseram que ficariam mais felizes com 
férias do que com um novo smartphone em 2021. Uma pesquisa 
relacionada do Expedia Group3 apresentou resultados semelhantes. 
Mais de três quartos (81%) dos adultos que trabalham estão dando 
mais valor às férias após a pandemia e, por causa da pandemia, 
dois terços (66%) deles se inspiraram a criar uma lista de coisas para 
fazer antes de morrer.

Embora os viajantes estejam animados para viajar, não é de se 
estranhar que a maneira como as pessoas buscam, reservam, viajam 
e se hospedam tenha mudado. Nas páginas a seguir, resumimos as 
principais tendências apresentadas pela nossa pesquisa e fazemos 
recomendações para ajudar a aumentar as reservas e a receita do 
seu hotel ou imóvel para aluguel por temporada em 2021. 

Use este guia como um documento de referência rápida. Selecione 
a etapa da jornada do viajante que você gostaria de explorar, 
implemente algumas das recomendações e depois expanda. 

Essa pesquisa incluiu entrevistados de oito grandes mercados 
internacionais: Austrália, Japão, França, Alemanha, Reino Unido, 
México, Canadá e Estados Unidos. Embora tenha havido algumas 
variações nos resultados regionais, que estão destacadas no 
relatório, as principais orientações permaneceram bastante 
consistentes, o que é uma prova do poder das recomendações 
apresentadas pelo estudo.

8
Mercados 
internacionais

16.000
Entrevistados

14
Principais 
orientações

73. Expedia, "Americans Plan to Take an Additional Week of Vacation This Year, Expedia Reports", fevereiro de 2021

https://newsroom.expedia.com/2021-02-03-Americans-Plan-to-Take-an-Additional-Week-of-Vacation-This-Year-Expedia-Reports
https://newsroom.expedia.com/2021-02-03-Americans-Plan-to-Take-an-Additional-Week-of-Vacation-This-Year-Expedia-Reports


O que os viajantes desejam 
ao buscar e reservar



Lockdowns de um ano criaram uma demanda reprimida. Espera-se que as viagens aumentem 
no meio do ano, já que muitos vão tirar as férias de verão que não puderam tirar no ano passado. 
Como o nosso setor continua se recuperando, vai haver uma forte concorrência pela atenção e pelos 
bolsos dos viajantes, por isso, é fundamental se destacar para aqueles que buscam um lugar para se 
hospedar. Nesta seção, vamos ver as principais tendências relacionadas a como os viajantes avaliam 
e escolhem acomodações antes de fornecer as nossas principais orientações sobre como se destacar 
no processo de busca.

4. Vrbo, "Race to reconnect; families booking Vrbo summer vacation homes earlier than ever", fevereiro de 2021 9

Os viajantes desejam:
Viajar perto de casa 
Quando perguntamos sobre a provável opção 
para as próximas férias, os viajantes responderam 
que "um destino perto de casa para ir de carro" 
é a principal opção. Em 2020, os viajantes se 
sentiram mais confortáveis em fazer viagens de 
carro para locais próximos e esperamos que essa 
preferência continue no futuro próximo. 

Ficar mais tempo 
Como os viajantes procuram compensar o tempo 
perdido com amigos e familiares, bem como 
aproveitar as vantagens de condições de trabalho 
mais flexíveis, surgiu uma tendência de estadias 
mais longas. Mais da metade (55%) das famílias4 

gastariam mais em uma estadia mais longa. Em 
estadias mais longas, uma tendência importante 
são as "flexcations", que misturaram trabalho e 
lazer. 
 
Visualizar a estadia 
Com a incerteza do ano passado, os viajantes 
querem informações que ajudem a visualizar a 
viagem e reservar com confiança. De descrições 
detalhadas dos imóveis e fotos de comodidades 
a políticas de cancelamento e limpeza, viajantes 
experientes precisam de todas as informações 
necessárias antes de reservar um lugar para se 
hospedar.

O que os viajantes desejam ao buscar e 
reservar

Um destino  
para ir  

de carro
foi a escolha mais popular para as 

próximas férias.

Uma estadia 
mais longa

foi a segunda escolha mais popular para 
as próximas férias.

disseram que muitas fotos detalhadas dão 
confiança para reservar uma acomodação.

57%

https://www.vrbo.com/media-center/press-releases/2021/race-to-reconnect-families-booking-vrbo-summer-vacation-homes-earlier-than


Atraia os viajantes da sua área
A preferência por destinos próximos significa 
que você precisa atrair os viajantes da 
sua região ou que estão a um curto voo de 
distância. Sete de dez viajantes5 disseram que 
estariam dispostos a dirigir até seis horas para 
uma viagem de lazer durante a pandemia. Veja 
outras informações sobre essa tendência nos 
gráficos da página seguinte.

Como se destacar na busca dos viajantes

Dica

Para hotéis parceiros, o Informações 
sobre os hóspedes é uma ótima 
ferramenta para determinar a origem da 
demanda no seu mercado. Além disso, o 
TravelAds é uma solução de publicidade 
com pagamento por clique que conecta 
hotéis ao público de viajantes bastante 
ativo do Expedia Group por meio de 
anúncios patrocinados, permitindo que 
você atraia especificamente viajantes 
em um raio de 160 quilômetros do seu 
estabelecimento. 

Para parceiros de aluguel por temporada, 
reduzir a estadia mínima no seu anúncio 
para duas diárias é uma ótima maneira 
de atrair os viajantes locais. Além 
disso, um dos filtros mais usados é o 
"estacionamento". Adicione detalhes de 
estacionamento à descrição do anúncio 
para atrair visitantes que viajam de carro.

O que os viajantes 
provavelmente vão 
escolher para as 
próximas férias?

1. Um destino perto de casa para ir de 
carro 

2. Uma estadia mais longa
3. Passeios ou atividades ao ar livre 
4. Viagem para um destino inesquecível

105. Expedia Group Media Solutions, "Traveler Sentiment & Influences 2020-2021"

https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text?
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/guest-insights/index.html
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/guest-insights/index.html
https://advertising.expedia.com/solutions/sponsored-listings/


As viagens de carro 
continuam populares, 
com outros meios 
sendo retomados 
após a pandemia

Durante a pandemia, as 
viagens de carro continuam 
sendo quase tão populares 
quanto antes da pandemia.

Após a pandemia, o transporte 
por trem, ônibus e avião vai 
voltar a ser mais utilizado, o 
que indica que os viajantes 
esperam recuperar a confiança.

Carro

75%

50%

25%

Antes da 
pandemia

Durante a 
pandemia

Após a 
pandemia

Trem/ônibus Avião Cruzeiro

Ônibus

Segurança nas decisões de transporte: nacional

Segurança nas decisões de transporte: internacional

100%

100%

50%

50%

4º trimestre de 2020

4º trimestre de 2020

2º trimestre de 2021

2º trimestre de 2021

1º trimestre de 2021

1º trimestre de 2021

3º trimestre de 2021

3º trimestre de 2021

Viajar de carro, 
incluindo o aluguel 
de um carro, parece 
mais seguro do que 
outros meios de 
transporte

Todos os meios de transporte 
parecem mais seguros em 
viagens nacionais do que em 
viagens internacionais. Veículo próprio Alugando um carro Avião

Trem

11Fonte: Expedia Group Media Solutions, "Traveler Sentiment & Influences 2020-2021"

https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text


Incentive estadias prolongadas
Os viajantes querem viagens mais longas em 2021. Os 
entrevistados listaram quatro motivadores principais na hora de 
decidir se querem estadias mais longas.

Embora o desconto na tarifa tenha sido o principal motivador para 
estadias prolongadas, incentivos menores, como uma refeição 
com desconto, também influenciam. Os viajantes priorizam a sua 
experiência geral de viagem. Um pequeno gesto pode ajudar muito 
a atrair uma estadia mais longa.

Principais motivos pelos quais os 
viajantes ficam mais propensos a 
reservar uma diária extra:

1. Desconto na tarifa do quarto 
2. Café da manhã grátis 
3. Upgrade de quarto 
4. Vouchers de bebida ou comida 
5. Participar de um evento ou experiência única no 

local
Dica

Considere oferecer uma 
promoção para estadias 
prolongadas para atrair 
viajantes que planejam 
viagens mais longas. Por 
exemplo, ofereça uma tarifa 
reduzida para uma estadia 
de duas semanas em um 
hotel ou uma reserva de 
aluguel por temporada de 
um mês. Especificamente na 
Vrbo, os viajantes podem 
filtrar os resultados de busca 
por imóveis que oferecem 
descontos para estadias 
prolongadas e esse tipo de 
oferta vai garantir que você se 
destaque.
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Destaque as comodidades e os 
serviços 
A tendência de estadias mais longas significa que as 
pessoas estão procurando conforto. Comodidades 
atrativas são a terceira coisa mais importante para 
os viajantes no que diz respeito a planejar a próxima 
viagem, logo atrás das diretrizes de limpeza e políticas 
de cancelamento flexíveis. Aqueles que viajam com 
crianças foram ainda mais propensos do que o viajante 
médio a dizer que as comodidades são importantes. 

Cerca de 70% dos viajantes dizem que estão dispostos a pagar mais por estabelecimentos que têm 
as suas comodidades e serviços favoritos. Esse percentual prova que encontrar a experiência certa 
é tão importante quanto encontrar a melhor oferta, especialmente para aqueles que desejam ficar 
longe de casa por um período prolongado.

Confira se os seus anúncios de acomodações em sites de viagens estão atualizados, completos e 
se destacam as comodidades que as tornam únicas. Um em cada dois viajantes preferiu reservar 
acomodações para a próxima viagem por meio de um site de viagens. Mostre o seu melhor nos 
canais de distribuição.

estão dispostos a pagar mais por 
estabelecimentos que têm as suas 

comodidades e serviços favoritos.

~70%

Os viajantes que valorizam 
as comodidades de 
aluguéis para temporada 
estariam dispostos a pagar 
mais por:

1. Internet de alta velocidade 
2. Piscina aquecida 
3. Banheira de hidromassagem 
4. Varanda/pátio 
5. Estacionamento no local

Os viajantes que valorizam 
as comodidades de hotéis 
estariam dispostos a pagar 
mais por:

1. Tratamentos de spa 
2. Hidromassagem no quarto 
3. Internet de alta velocidade 
4. Upgrade de serviço de quarto 
5. Geladeira

13



Forneça descrições detalhadas da sua 
vizinhança 
A localização é sempre importante para os viajantes. 
Nossa pesquisa mostrou que esse era o segundo fator 
mais importante depois do preço na avaliação de 
anúncios de acomodações. 

Não é apenas sobre onde a sua acomodação está 
localizada, mas também sobre o que há nas proximidades. 
Os viajantes dizem que querem descrições detalhadas da 
vizinhança e dos pontos de entretenimento locais para 
melhorar a compreensão da sua acomodação. Dê aos seus 
hóspedes em potencial uma ideia do que podem fazer e de 
onde podem ir durante a sua estadia.

As principais descrições que os viajantes desejam incluem 
locais turísticos, bares, restaurantes, bem como opções 
de compras, mas lembre-se de destacar o que torna a 
sua acomodação única. Está em uma cidade que oferece 
atividades ao ar livre? Divulgue os acessos às trilhas 
locais. Essa é a sua chance de compartilhar as suas trilhas 
favoritas na região.

desejam ver informações ou características 
dos arredores.

89%

Dica 
 
Para hotéis parceiros, consulte a sua visibilidade e pontuação 
de conteúdo para entender a imagem que você está passando 
do seu estabelecimento. Siga as instruções simples para 
melhorar.

Nossos parceiros de aluguel por temporada podem acessar o 
Editor de anúncio para recomendações sobre como melhorar o 
conteúdo do seu anúncio. 

Melhorar as suas descrições não custa nada e fornece um 
poderoso impulso de marketing que vai ser um grande 
diferencial em 2021.
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Detalhe as práticas de saúde e 
limpeza 
Já era esperado que a saúde continuasse sendo 
uma das principais preocupações dos viajantes. Na 
verdade, a limpeza foi a principal consideração ao 
fazer planos. A pandemia vai deixar uma impressão 
duradoura sobre como os viajantes avaliam um local 
para se hospedar. 

Os viajantes estão mais cautelosos quanto 
às condições de hospedagem e vão procurar 
informações nas descrições e no marketing das 
acomodações. Certifique-se de que as suas práticas 
de limpeza estejam em destaque.

Mais importante para os viajantes ao planejar a próxima 
viagem:

1. Diretrizes de limpeza 
2. Políticas de cancelamento flexíveis 
3. Comodidades atrativas

15



Ofereça opções flexíveis 
Depois da limpeza, a flexibilidade foi a segunda 
consideração mais importante para os viajantes. No 
momento da nossa pesquisa, mais de um terço dos 
entrevistados disseram que filtram pela política de 
cancelamento flexível/reembolsável ao buscar uma 
acomodação em um site de reserva de viagens. 

Este ano, quase dois terços (60%) dos viajantes 
disseram que é improvável que reservem um quarto 
não reembolsável em troca de uma tarifa reduzida. 
Essa foi uma mudança significativa em relação a 

O impacto da COVID-19:  
Os viajantes preferem flexibilidade à economia de custos em 2021

Qual a probabilidade de você reservar um quarto de hotel não reembolsável em troca de uma 
tarifa reduzida?

2020

2021

66%

40%

34%

60%

Provável Improvável
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Os viajantes disseram que as políticas 
de cancelamento flexíveis eram 

o segundo fator 
mais importante 

ao fazer planos para a próxima 
viagem, atrás apenas das diretrizes 

de limpeza.

2020, quando dois terços (66%) dos viajantes disseram que era provável que reservassem um quarto 
não reembolsável, e a maior mudança ano a ano que vimos em nossos dados de pesquisa. 

Com a incerteza e imprevisibilidade dos últimos 12 meses, os viajantes estão mais hesitantes em 
se comprometer totalmente com uma viagem. Políticas de cancelamento flexíveis podem ajudar os 
viajantes a superar esse obstáculo.



 

Imóvel para aluguel por temporada atrai 
hóspedes durante a pandemia com 
políticas de cancelamento flexíveis

Em março de 2020, Eric Brown comprou uma casa na crescente região 
vinícola no centro do Texas. 

Apesar do histórico de constantes reservas do imóvel, a COVID-19 mudou 
tudo e uma onda de cancelamentos chegou logo depois que ele comprou 
a casa. Como não estava recebendo novas reservas, Eric primeiro tentou 
reduzir as tarifas para atrair hóspedes, mas mesmo os preços agressivos não 
foram suficientes para atrair reservas de viajantes.

Depois de conversar com o seu gerente de Partner Success da Vrbo, ele 
decidiu mudar as suas rigorosas políticas de cancelamento de 60 dias para 
uma política de duas semanas e destacou isso no título do anúncio do seu 
imóvel. E a estratégia funcionou. As visualizações do imóvel aumentaram em 
vários milhares e ele passou de um único pedido de reserva para mais de 30 
em apenas algumas semanas.

"As pessoas ficam mais confortáveis para reservar 
com uma política de cancelamento flexível. Elas 
têm um pouco mais de tranquilidade e, por isso, 
geralmente ficam mais felizes."

Eric Brown 
Proprietário de imóvel para aluguel por temporada 
Fredericksburg, Texas, EUA
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Estudo 
de case

Milhares 
de novas visualizações de página

Mais de 30
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Mostre fotografias nítidas, atrativas 
e abundantes 
As fotografias sempre foram uma parte importante 
do processo de busca e reserva, mas em 2021, os 
viajantes disseram que elas são decisivas. A maioria 
dos viajantes (91%) disse que as fotos são essenciais 
ao reservar uma acomodação e, para os hotéis, 
88% disseram que é importante ver as fotos das 
comodidades antes de fazer a reserva.

Esse resultado não surpreende, pois os viajantes 
estão ficando mais experientes, além de desejarem 
estadias prolongadas. As fotos dão vida à sua 
acomodação, e os viajantes querem saber se ela se 
adapta às suas necessidades e às da sua família por 
toda a duração da estadia.

Os viajantes veem uma média de  

9 fotos 
 antes de se decidirem sobre uma 

acomodação.

88% 
disseram que é importante 

ver fotos das comodidades.

As fotos mais importantes 
incluem:

1. Fotos dos quartos
2. Fotos dos banheiros
3. Fotos das comodidades do estabelecimento, como 

piscina e saguão
4. Fotos da parte externa do estabelecimento
5. Área de refeições e alimentação no local, quando 

for aplicável
6. Fotos das comodidades no quarto
7. Fotos dos arredores
8. Fotos das atrações nas proximidades

18



19

Use incentivos de maneira 
estratégica
Embora oferecer economia de custos nunca 
seja a primeira escolha para aumentar as 
reservas, ela continua sendo uma das formas 
mais efetivas de atrair novos hóspedes. 

Esta pesquisa teve como objetivo entender 
quais incentivos foram mais atrativos para 
os viajantes neste ano. Os quatro principais 
incentivos deste ano refletiram os resultados de 
2020, uma prova do seu poder de permanência.

Dica

O incentivo a reservas antecipadas não 
exige um desconto. Mostre o seu melhor ao 
carregar e anunciar todo o seu inventário: 
quartos, tipos de imóveis para aluguel 
por temporada etc. Mantenha os seus 
calendários atualizados para o restante de 
2021 até 2022. 

Além disso, experimente ou amplie o uso 
de promoções de reserva antecipada. 
Para hotéis parceiros que usam o Partner 
Central, é possível aproveitar uma 
promoção geral de reserva antecipada 
para todos os viajantes ou uma promoção 
de reserva antecipada somente para 
associados para alcançar os viajantes que 
são associados de programas de fidelidade 
de uma das marcas do Expedia Group. 

Para parceiros de aluguel por temporada, 
considere adicionar promoções de 
temporada.

Os incentivos que os 
viajantes acharam mais 
influentes: 

1. Tarifa mais baixa para reserva 
antecipada cerca de 4 a 12 semanas 
antes da estadia

2. Custo menor se a reserva da 
acomodação e do voo for conjunta

3. Uma diária grátis para estadias mais 
longas

4. Uma comodidade grátis, como 
estacionamento ou café da manhã

5. Um upgrade de quarto, para uma suíte 
ou um quarto com vista



 

Hotel em Taiwan aumenta a receita ao 
carregar o inventário a longo prazo 

O Beimen WOW Poshtel oferece quartos privativos e compartilhados aos 
viajantes que visitam o centro de Taipei. Eles afirmam que o uso de duas 
estratégias principais ajudou a gerar receita apesar dos desafios: adicionar 
inventário para os próximos 6 a 12 meses e usar promoções para incentivar 
os hóspedes a fazerem reservas antecipadas.

"É fácil criar promoções no Partner Central, porque 
podemos fazer modificações todos os dias, em vez 
de precisar configurá-las para períodos de tempo 
específicos. Dependemos de sites de reservas 
(OTAs) para vender quartos, então as promoções se 
encaixam muito bem em nossas necessidades."

Janet Chen
Gerente geral, Beiman WOW Poshtel 
Taipei, Taiwan

Estudo 
de case

150% 
Aumento no número líquido 
de diárias

392%
Aumento da margem bruta 
em dólares (RMD)
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O que os viajantes desejam 
na preparação para a 
viagem



Depois de reservarem as suas acomodações, os entrevistados indicaram que desejam uma coisa 
antes da viagem: comunicação proativa, útil e clara. Os viajantes estão confinados há meses e 
estão animados para explorar novos locais. Eles estão ansiosos por informações antecipadas para 
que possam planejar a sua estadia adequadamente.

Os viajantes desejam:
Aproveitar ao máximo a viagem 
Os viajantes experientes desejam comunicações 
proativas para ajudá-los a aproveitar ao máximo a 
sua estadia. É provável que as acomodações que 
se comuniquem de maneira clara tenham menos 
cancelamentos, hóspedes mais felizes e avaliações 
melhores.

dizem que seria útil receber informações 
do hotel ou do imóvel para aluguel por 

temporada antes do check-in.

87%
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O que os viajantes desejam na preparação 
para a viagem



Envie comunicações antes do check-in
Os viajantes foram quase unânimes no seu desejo 
por comunicações antes do check-in: 87% disseram 
que seria útil receber informações do seu hotel ou 
imóvel para aluguel por temporada antes do check-
in. Essa é mais uma oportunidade para você destacar 
a sua acomodação e as suas comodidades, além de 
compartilhar as suas recomendações pessoais sobre o 
que fazer, ver, comer e aproveitar na área.

Como informar e estimular 
os viajantes

Dica
 
Use ferramentas como o Guia de boas-
vindas da Vrbo ou os modelos de 
mensagens no Partner Central para 
otimizar a comunicação com os hóspedes.

Em ordem de importância, 
os viajantes desejam: 

1. Informações sobre as comodidades no 
local

2. Recomendações de restaurantes
3. Instruções de como chegar e opções de 

estacionamento
4. Passes ou passeios de cortesia
5. Informações específicas
6. Instalações acessíveis
7. Parcerias com empresas locais

23

https://www.vrbo.com/pt-br/p/px-hospitality
https://www.vrbo.com/pt-br/p/px-hospitality
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/conversations/messageCenter.html
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/conversations/messageCenter.html


 

Cabana no Tennessee gera avaliações 
favoráveis com comunicações antes da 
viagem

Kristina Watson tem uma aconchegante cabana na montanha no 
Tennessee. Devido à localização remota do imóvel, os hóspedes têm muitas 
perguntas sobre a área. Onde eles devem comprar mantimentos? Quais são 
os locais favoritos na região? Dicas para chegar de carro no inverno? 

Kristina aborda tudo isso enviando comunicações detalhadas antes da 
viagem e incluindo um guia de boas-vindas completo. Essa estratégia ajuda 
a gerar hóspedes mais felizes, visitas recorrentes e avaliações 5 estrelas.

"Viajar já é estressante o suficiente. Nosso guia 
de boas-vindas ajuda os hóspedes a se sentirem à 
vontade e a começar a viagem da melhor maneira 
possível. Acredito que isso nos ajuda a conseguir 
melhores avaliações e mais reservas."

Kristina Watson
Proprietário de imóvel para aluguel por temporada 
Pigeon Forge, Tennessee, EUA

Estudo 
de case
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Cabana incrível 5/5
"Este é o nosso quarto ano indo para a área de Pigeon Forge para o 
Natal da nossa família. Meu marido e eu trouxemos 5 filhos adultos e 
os meus pais. Tínhamos muito espaço. As vistas são realmente lindas 
e valeu a viagem! A proprietária respondeu rapidamente a todas as 
dúvidas. Não tivemos muitas dúvidas porque ela faz um trabalho 
fantástico de comunicação antes da chegada. Eu recomendo este 
imóvel e espero poder me hospedar lá novamente!"



 

Hotel-boutique usa a comunicação para 
melhorar a satisfação dos hóspedes e a 
receita 

Sooke Harbour House é um charmoso hotel-boutique localizado na 
Colúmbia Britânica. Kate Saunders, chefe de TI e marketing digital do Sooke 
Harbor House, começou a usar mensagens de relacionamento com os 
hóspedes para se comunicar com eles antes da chegada e para descobrir 
problemas durante a estadia que pudessem afetar as suas avaliações. O 
uso dessas ferramentas aumentou a satisfação dos hóspedes e melhorou a 
eficiência da equipe, levando a uma maior receita.

"Gostamos da possibilidade de interagir diretamente 
com os hóspedes por meio das ferramentas de 
comentários e mensagens durante a estadia. 
Confesso que costumo ficar até as 23h conferindo 
essas ferramentas. Estamos tendo o nosso melhor 
ano desde 2006 e esperamos fechá-lo com um 
aumento de 35% na receita geral."

Kate Saunders 
Chefe de TI e marketing digital, Sooke Harbour House 
Sooke, Colúmbia Britânica, Canadá

Estudo 
de case

35% 
 de aumento na receita geral

15% 
 de aumento na ocupação anual
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O que os viajantes desejam 
para uma ótima estadia



Os viajantes desejam:
Sentirem-se em casa 
Os viajantes estão se hospedando por mais tempo 
e levando toda a família. Nossa pesquisa mostrou 
áreas de oportunidade para acomodações que 
oferecem comodidades para crianças e animais de 
estimação e as conveniências tecnológicas que os 
viajantes têm em casa. 

Uma experiência que corresponda 
às expectativas 
Os viajantes são especialmente prudentes e 
perceptivos em 2021. Eles são cuidadosos na hora 
de buscar a acomodação certa para atender às suas 
necessidades. É fundamental que a experiência 
entregue na sua acomodação corresponda às 
promessas que você fez. 

Comunicação ativa 
A comunicação surgiu como um tema principal 
quando se analisou o que levava os viajantes a 
deixar avaliações 5 estrelas e perdoar as avaliações 
negativas. O desejo de conforto e confiança é 
provavelmente o centro dessa tendência. Os 
viajantes são muito mais propensos a voltar a 
acomodações de confiança após a pandemia. Veja 
o gráfico na página 31. É fundamental comunicar-
se durante a estadia dos seus hóspedes, além de 
responder e promover ações de acordo com as 
avaliações.

Ao analisar o que os viajantes desejam em uma estadia 5 estrelas em 2021, a confiança e o 
conforto surgiram como temas principais. Das comodidades aos procedimentos de limpeza, os 
viajantes desejam que a experiência que lhes foi prometida no momento da reserva seja entregue. 

Se a experiência de um hóspede exceder as suas expectativas, é mais provável que ele deixe uma 
avaliação positiva. Por outro lado, os hóspedes podem deixar avaliações negativas quando a sua 
experiência é insatisfatória. A comunicação durante e após a estadia pode ajudar a resolver algum 
problema que surja e demonstrar que você está ouvindo e atendendo às suas necessidades.

6. Expedia Group Media Solutions, "Traveler Sentiment & Influences 2020-2021"

1 em cada 3 
viajantes deseja ver as mensagens do 
destino sobre medidas ou protocolos 

de distanciamento social e normas de 
limpeza.6

disseram que as avaliações são mais 
importantes hoje do que antes da 

pandemia.

40%

77%
disseram que as acomodações 

devem ter as principais 
comodidades de tecnologia para 

que reservem uma estadia.
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O que os viajantes desejam para uma ótima 
estadia
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Serviços de streaming 
são particularmente 
importantes para:

Dica
Como várias pessoas em todo o mundo trabalham virtualmente, elas estão 
aproveitando a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar. Por isso, um 
Wi-Fi confiável e poderoso nunca foi mais essencial do que agora. Invista 
na infraestrutura para garantir essa comodidade e ter outras opções 
disponíveis quando necessário, como Mi-Fis. Conforme explorado na seção 
de busca e reserva deste relatório, 32% dos hóspedes estariam dispostos 
a pagar mais pela internet de alta velocidade, portanto, há um grande 
potencial de retorno do investimento.

Forneça a tecnologia desejada 
As pessoas desejam permanecer conectadas a 
experiências on-line durante a viagem.

Se você promete determinadas comodidades no seu 
anúncio, garanta o cumprimento dessa promessa 
durante a estadia do hóspede. Coisas simples, como 
carregadores de telefone de cortesia, podem levar a 
experiência do hóspede a outro nível.

Como superar as 
expectativas

Tecnologia indispensável 
para os viajantes: 

1. Internet de alta velocidade
2. Serviços de streaming (Netflix, Disney+, 

Amazon Prime Video)
3. Portas USB localizadas de maneira 

conveniente
4. Check-in sem contato
5. Alto-falantes inteligentes
6. Home office (impressora, scanner)
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38%
Geração Z

42%
Millennials

41%
Pessoas que 
viajam com 
crianças

42%
Pessoas que 
viajam com 
os sogros

61%
Entrevistados 
no México



Ofereça comodidades para crianças 
Como os viajantes procuram estadias para 
se sentirem em casa, 85% disseram que há 
espaço para melhorias nos hotéis que aceitam 
crianças. Essa opinião cria uma grande lacuna e 
oportunidade para estabelecimentos que desejam 
receber famílias. Daqueles que disseram que há 
espaço para melhorias nos hotéis que aceitam 
crianças, 71% e se hospedariam novamente se os 
hotéis aceitassem crianças da maneira certa, e 34% 
se hospedariam por mais tempo.

Ofereça comodidades para 
animais de estimação
Continuando com essa tendência, a maioria 
dos viajantes (94%) viu espaço para melhorias 
nos hotéis que aceitam animais de estimação. 
Daqueles que disseram que há espaço para 
melhorias nos hotéis que aceitam animais 
de estimação, mais da metade (60%) disse 
que se hospedaria novamente, quase metade 
(42%) se hospedaria por mais tempo e quase 
um terço (31%) pagaria mais na diária se o 
estabelecimento aceitasse animais de estimação 
da maneira certa.

Embora esses dados sejam específicos para 
acomodações de hotéis, há lições para todos 
os tipos de acomodação. Quando você faz 
o possível e o impossível para que os seus 
hóspedes se sintam bem-vindos, incluindo 
crianças e animais de estimação, isso é notado e 
muitas vezes leva a estadias recorrentes.

O que os hotéis que 
aceitam crianças nas 
principais áreas podem 
melhorar:

1. Espaço para brincar 
2. Cardápio infantil 
3. Informações sobre atrações para crianças
4. Quartos silenciosos, distantes do bar e do 

elevador
5. Um lugar para armazenar ou preparar 

comida 

Principais filtros de 
comodidades usados 
por famílias na Vrbo7:

1. Piscina
2. Banheira de hidromassagem
3. Internet/Wi-Fi

O que os hotéis que 
aceitam animais de 
estimação podem 
melhorar:

• Ter uma área designada para animais 
de estimação 

• Permitir animais de estimação nas 
áreas comuns e não apenas nos quartos 

• Aceitar animais de estimação de médio 
ou grande porte

297. Vrbo, Travelers searching for accommodation for 2+ children and 2+ adults, outubro de 2020 a abril de 2021



Atualize e mostre os seus protocolos 
de limpeza 
É provável que a sua acomodação tenha 
procedimentos de limpeza relativos à COVID-19 
implementados e aplicados. Esses protocolos 
devem permanecer em vigor em um futuro 
próximo, conforme recomendado pelas agências 
governamentais locais. 

Nossa pesquisa revela que os viajantes classificaram 
repetidamente as medidas de limpeza e higienização 
como as principais considerações para uma viagem. 
Garanta que as práticas de limpeza mencionadas no 
anúncio da sua acomodação sejam aplicadas e que 
os hóspedes saibam o que você faz para manter a 
segurança deles e dos seus funcionários. Aumente 
o conforto dos hóspedes com placas educativas 
afixadas nos arredores da sua acomodação. 
O acesso a conteúdo transparente de saúde e 
segurança está gerando mais reservas e os dados do 
Expedia Group8 mostram que há um aumento de 10% 
no número líquido de diárias quando as avaliações 
dos viajantes mostram como a acomodação lida com 
a mitigação da COVID-19.

308. Expedia Partner Solutions, "Expedia Partner Solutions Gives Partners Access to Millions of Traveler Ratings and Reviews to Boost Consumer Confidence", outubro de 2020

Dica
Use ferramentas como o Editor de anúncio da Vrbo ou os modelos de 
mensagens no Partner Central para facilitar o entendimento pelos 
hóspedes dos seus protocolos de limpeza durante a estadia.

https://expediapartnersolutions.com/resources/news/press/eps-gives-partners-access-to-millions-of-traveler-ratings-and-reviews
https://expediapartnersolutions.com/resources/news/press/eps-gives-partners-access-to-millions-of-traveler-ratings-and-reviews
https://www.vrbo.com/pt-br/pe/
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/conversations/messageCenter.html
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/conversations/messageCenter.html


Solicite e responda às avaliações 
A confiança é importante para os viajantes em 2021. 
Uma comunicação clara e ótimas avaliações dos 
viajantes ajudam a passar confiança.

Os viajantes pretendem voltar a acomodações de 
confiança após a pandemia9

Uma nova tendência importante é o desejo dos viajantes por 
respostas atenciosas às avaliações. Quase todos os viajantes 
(91%) disseram que os proprietários e gerentes deveriam 
responder às avaliações negativas. Quando os parceiros 
respondem às avaliações de maneira cordial, os possíveis 
hóspedes têm uma melhor impressão da acomodação e ficam 
mais propensos a reservar.

Não deixe o medo de avaliações negativas dissuadir você de 
procurá-las. Os viajantes entendem que avaliações negativas 
acontecem e que o que importa é como você lida com elas. 
Apenas 9% dos entrevistados disseram que não havia nada que 
as acomodações pudessem fazer para que se sentissem mais 
confortáveis depois de ler uma avaliação negativa, o que mostra 
que, para a maioria dos viajantes, sempre há uma oportunidade 
de reconquistar a confiança. 

O outro benefício de solicitar avaliações é a oportunidade de 
melhorar a sua experiência geral. As avaliações costumam 
revelar problemas ocultos que podem fazer com que os hóspedes 
não retornem e, quando tratadas de maneira adequada 
conforme explorado aqui, vão ajudar em vez de prejudicar a 
propensão dos hóspedes a reservar com você.

9. Expedia Group Media Solutions, "Traveler Sentiment & Influences 2020-2021"

disseram que as 
avaliações são mais 
importantes hoje do 

que antes da pandemia.

40%

Hotel/resort

75%

50%

25%

Imóvel para 
aluguel por 
temporada

Casa de amigos/
familiares

Cruzeiro

Antes da pandemia

Durante a pandemia

Após a pandemia

Principais maneiras 
de responder 
a avaliações 
negativas:

1. Responder à avaliação com 
um plano para lidar com o 
problema 

2. Postar imagens ou outras 
comprovações de melhoria 

3. Oferecer desculpas sinceras
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Garrett Lodge proporciona conforto aos 
hóspedes para gerar avaliações 5 estrelas 

A cabana de aluguel de Grant e Amy, Garrett Lodge, é uma das preferidas 
entre os hóspedes na Vrbo, e não apenas porque está situada nas Grandes 
Montanhas Fumegantes de Gatlinburg, no Tennessee. Esses anfitriões se 
esforçam para fazer famílias e amigos se sentirem em casa. Por cuidarem 
dos pequenos detalhes, os seus hóspedes retribuem com 63 avaliações no 
total, com média de 4,9 de 5 estrelas.

"Pensamos nos mínimos detalhes para deixar a casa 
realmente confortável, temos uma cozinha totalmente 
abastecida, uma Keurig e uma cafeteira comum, uma panela 
elétrica e itens para bebês. Queremos que você tenha uma 
experiência completa na casa e que as suas férias sejam sem 
preocupações. A cabana faz parte das férias."

Amy and Grant
Administradores profissionais 
Gatlinburg, Tennessee, EUA

Estudo 
de case
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Melhor vista em Gatlinburg 5/5
"O imóvel Chalet Village é verdadeiramente único, tem uma vista 
imbatível, indevassada e de quase 180 graus das Montanhas 
Fumegantes. A casa é extremamente bem equipada, desde os quartos 
até a área de jogos e o home theater. Talvez a melhor característica 
fique por conta dos deques que circundam os dois andares, com áreas 
de jantar e para relaxar. As fotos da VRBO são ótimas, mas não fazem 
jus ao imóvel. Hospede-se neste imóvel! Você não vai se decepcionar."



 

Resorts para famílias superam as 
expectativas dos hóspedes

Devido à sua localização em um dos destinos de férias mais visitados do 
mundo, os resorts Walt Disney World Swan e Walt Disney World Dolphin 
atraem muitas famílias. Mas esses estabelecimentos enfrentaram um 
grande desafio durante a pandemia, quando as viagens diminuíram e o 
público da Disney World despencou. 
 
Os resorts Walt Disney World Swan e o Walt Disney World Dolphin 
confiaram na sua parceria com o Expedia Group não apenas para 
sobreviver à pandemia, mas também para prosperar. Com uma combinação 
de políticas de cancelamento flexíveis, descontos e pacotes estratégicos e 
comodidades excepcionais, as reservas dos resorts aumentaram 39% em 
comparação com 2019.

Por que as famílias amam os resorts: 

• Transporte de cortesia para os parques temáticos e atrações da Disney em 
ônibus ou táxi aquático

• Agendamento de partidas de golfe com antecedência
• Centro de planejamento e venda de ingressos da Disney no local
• Estacionamento de cortesia nos parques temáticos da Disney
• 18 restaurantes e lounges, além de sala de jogos
• Piscinas, praia e aluguel de embarcações no local
• Atividades recreativas diárias programadas e aulas de ginástica com 

instrutor
• A poucos passos do Epcot® e do Disney’s Hollywood Studios®

Estudo 
de case
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39% de aumento nas reservas em comparação com 2019

Excelente 5/5
"A localização e as comodidades foram excelentes. O transporte de 
cortesia para os parques da Disney foi muito útil. As áreas das piscinas 
e os jardins do hotel são lindos, e a sua família vai adorar! O café e 
as garrafas d'água de cortesia no quarto foram um toque perfeito. É 
o melhor custo-benefício se você quer ter uma experiência mágica no 
Walt Disney World, mas não quer gastar uma fortuna!"



No horizonte
Boas notícias estão no horizonte. As pessoas estão animadas 
para fazer as malas e viajar. Meses confinados em nossas casas 
nos deixaram ansiosos para viajar novamente, para visitar amigos e 
família, explorar destinos próximos e distantes, bem como trabalhar 
e ter momentos de lazer em novos locais. 

Embora os viajantes estejam animados, a maneira como buscam, 
reservam e se hospedam mudou. Os viajantes esperam que você 
amenize as suas incertezas e ofereça lugares e espaços que 
proporcionem conforto.

Essa expectativa cria uma oportunidade para nós que estamos 
dispostos a atender a essas necessidades. Uma oportunidade de 
encontrar novas maneiras de atender aos viajantes, conquistar novos 
negócios e gerar estadias recorrentes. Além de uma oportunidade de 
moldar o futuro das viagens juntos. 

Se estivermos dispostos a ouvir e reconhecer o que os viajantes 
desejam e nos adaptarmos para atender às suas necessidades, 
podemos todos inaugurar um novo capítulo seguro e empolgante no 
setor de viagens.

Vamos agir?

Hotéis parceiros:
Acessem o Expedia 
Group Partner Central

Proprietários ou 
administradores 
profissionais:
Acesse o painel da Vrbo
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https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/home/home
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/home/home
https://www.vrbo.com/pt-br/pxe/feed/


Sobre o Expedia Group
Trazendo o mundo para mais perto de você a cada reserva.

Composta por mais de 200 sites de viagens e mais de 20 marcas em 
mais de 70 países, a plataforma do Expedia Group impulsiona o setor de 
viagens conectando os nossos parceiros de companhias aéreas, aluguel 
de carros, cruzeiros, acomodação convencional e aluguel por temporada 
aos seus viajantes ideais, que são os mais valiosos. Nossos parceiros se 
beneficiam de análises de dados abrangentes, atendimento diferenciado 
e tecnologia avançada que ajudam a atrair reservas excepcionais em 
grande escala, para que possam passar mais tempo focados no que é 
mais importante: fornecer uma experiência excepcional e inclusiva para 
os seus viajantes. Trabalhe conosco para for talecer conexões, ampliar 
horizontes, construir pontes e, acima de tudo, impulsionar o mercado 
global de viagens para todos, em todos os lugares.
 

Inicie uma parceria com o Expedia Group.

TM

TM

Metodologia 
Observações metodológicas:

A pesquisa da Expedia "O que os viajantes desejam em 2021" foi realizada pela Wakefield 
Research (www.wakefieldresearch.com) com 16.000 adultos maiores de 18 anos com diferentes 
nacionalidades em oito mercados. As cotas são definidas para 2.000 entrevistados em cada 
um dos oito mercados (EUA, Canadá, México, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Austrália), 
entre 18 de fevereiro e 4 de março de 2021, usando um convite por e-mail e uma pesquisa on-
line. Os dados foram ponderados para garantir representação confiável e precisa de adultos com 
mais de 18 anos em cada mercado.

Os resultados das amostras estão sujeitos a variação de amostragem. A magnitude da variação 
é mensurável e afetada pelo número de entrevistas e nível dos percentuais que expressam 
os resultados. Para as entrevistas realizadas neste estudo específico, as chances são de 95 
em cada 100 de que o resultado da pesquisa não varie, para mais ou para menos, em mais 
de 0,8 ponto percentual no geral e 2,2 pontos percentuais por mercado, dos resultados que 
seriam obtidos se as entrevistas tivessem sido realizadas com todas as pessoas no universo 
representado pela amostra.

https://expediagroup.com/partner-with-us/
http://www.wakefieldresearch.com

