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Goste ou não delas, as agências de viagens online (OTA - Online 
Travel Agencies) desempenham um papel fundamental na estratégia 
de distribuição de cada propriedade. De acordo com o relatório de 
pesquisa 2020 da Phocuswright, as OTAs capturaram cerca de 64% 
das reservas on-line de hotéis e hospedagens e têm a visibilidade e o 
poder de marketing que a maioria das propriedades individuais não 
consegue alcançar por conta própria.

Trabalhar com OTAs não é apenas uma questão de se inscrever 
e esperar o melhor. Para aproveitar as oportunidades e evitar as 
ciladas, você precisa gerenciar ativamente seus anúncios, os preços 
e o inventário, além de adotar uma abordagem estratégica de 
distribuição on-line. 

Se feito corretamente, adotar as OTAs certas como parte de sua 
estratégia de distribuição pode realmente ajudar a impulsionar as 
reservas diretas por meio do Billboard Effect. Construir um mix de 
canais abrangente, incorporando diferentes tipos de OTAs, garantirá 
que você alcance seu público-alvo e garanta um fluxo constante 
de reservas. 

Veja quais OTAs dominam globalmente, regionalmente e entre 
diferentes tipos de propriedade com base nos dados de clientes da 
Cloudbeds e como propriedades como a sua podem usar as OTAs 
como parte de sua estratégia de distribuição.

Na Cloudbeds, sabemos que o mundo das OTAs e canais de 
distribuição pode ser complexo. Criamos o Grande Livro das OTAs para 
ajudar a desmistificar esse processo e explicar como criar uma receita 
de sucesso ao trabalhar com canais de distribuição de terceiros. 

Apesar de termos tomado todas as precauções necessárias para garantir que as 
informações contidas neste livro fossem obtidas de fontes confiáveis, a Cloudbeds 
não é responsável por perdas ou danos causados ou resultantes de quaisquer 
imprecisões, erros, omissões ou dados desatualizados em tais informações.
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https://www.phocuswright.com/Travel-Research/Research-Updates/2021/ota-bookings-projected-to-climb-55-percent-in-Europe
https://www.phocuswright.com/Travel-Research/Research-Updates/2021/ota-bookings-projected-to-climb-55-percent-in-Europe
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As agências de viagem online (OTAs) se transformaram em canais de marketing 
sofisticados para propriedades de todos os tamanhos e tipos. Nunca antes os 
consumidores puderam comparar tão facilmente diferentes opções de viagem lado 
a lado em termos de preço, datas de viagem e localização. Um estudo da Cornell 
descobriu que 93% dos consumidores alternam entre diferentes OTAs antes de tomar 
uma decisão final, fazendo com que seja essencial que as propriedades estejam 
ativas no maior número possível de canais para aumentar a consciência de marca e 
gerar reservas, até mesmo mais reservas diretas (falaremos mais sobre isto depois). 
Com o aumento da popularidade das OTAs em todo o mundo, os hoteleiros agora têm 
acesso a mercados antes inatingíveis. 

00
Sobre as OTAs 

00 Sobre as OTAs

https://sha.cornell.edu/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/christopher-anderson_billboard-effect-still-alive-and-well.pdf
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As OTAs se recuperam com força total 
2021 foi um ano de imenso aprendizado e mudança para propriedades 
e OTAs, pois as viagens aumentaram novamente após quedas 
significativas devido à pandemia. Antes da pandemia, os dados 
internos da Cloudbeds mostravam que as OTAs contribuíam com um 
terço da ocupação das propriedades, mas em 2020, a contribuição 
das OTAs caiu para níveis incrívelmente baixos. Contribuições de sites 
ou reservas diretas ultrapassaram as OTAs e continuam liderando; 
no entanto, vimos as OTAs começarem a voltar aos números de 2019, 
graças ao levantamento das restrições de viagem e devido a mudanças 
implementadas pelas OTAs.
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As estadias de longa duração também se tornaram 
uma importante proposta de venda para as 
OTAs, pois as pessoas aumentaram a flexibilidade 
para viagens prolongadas combinadas com 
trabalho remoto e as “workcations” se tornaram 
mais populares. O relatório de ganhos do terceiro 
trimestre de 2021 do Airbnb mostrou que estadias de 
longa duração de 28 dias ou mais são a duração de 
viagem que mais cresce na empresa, um aumento 
de 14% em relação ao ano anterior. A Agoda 
oferece uma página de destino especializada 
chamada “Agoda Long Stay”, onde oferece aos 
viajantes tarifas com desconto e sem contrato para 
estadias superiores a 30 dias. As estadias de longa 
duração são vantajosas para os proprietários, pois 
proporcionam uma renda consistente e aliviam a 
pressão de atrair constantemente novos hóspedes. 

As OTAs encontram novas maneiras 
de atrair viajantes com selos de 
sustentabilidade e estadias de 
longa duração
61% dos viajantes globais dizem que a pandemia 
os fez querer viajar de forma mais sustentável 
no futuro, com mais de 73% dos viajantes 
mais propensos a escolher acomodações que 
implementaram práticas de sustentabilidade. A 
importância crescente das opções de viagens 
sustentáveis levou OTAs como Booking.com 
e Expedia a implementar novas categorias e 
iniciativas de sustentabilidade.

As propriedades da Booking.com, por 
exemplo, podem escolher entre 32 práticas de 
sustentabilidade verificadas por especialistas 
independentes em sustentabilidade. Essas 
propriedades recebem um “Selo de Viagem 
Sustentável” para exibir no seu anúncio, 
informando os viajantes sobre seus esforços de 
sustentabilidade. 

https://www.cloudbeds.com/pt-br/artigos/dicas-tendencia-workcations/
https://news.airbnb.com/airbnb-third-quarter-2021-financial-results/
https://news.airbnb.com/airbnb-third-quarter-2021-financial-results/
https://www.agoda.com/longstay
https://globalnews.booking.com/download/1037578/booking.comsustainabletravelreport2021.pdf
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As viagens de negócios estagnaram 
enquanto as viagens domésticas de 
lazer dispararam
Os analistas de viagens preveem que levará até 2024 ou 2025 
para que as viagens de negócios se recuperem e retornem 
às taxas pré-pandemia, se isto acontecer. As empresas 
perceberam as eficiências associadas ao trabalho remoto e 
às reuniões, reduzindo a necessidade de viagens de negócios.

Na Cloudbeds, prevemos que algumas mudanças nas 
viagens de negócios estão aqui para ficar, para sempre. As 
viagens do tipo “Bleisure” - uma mistura de viagens de lazer e 
negócios - aumentarão a duração das viagens de negócios 
que antes eram mais breves, para que os viajantes possam 
permanecer por mais tempo e explorar o local depois do 
trabalho. Estadias prolongadas de bleisure, combinadas 
com o aumento do trabalho remoto, manterão o pico de 
demanda que vimos durante a pandemia para aluguéis de 
curta duração. 

As propriedades que desejam capitalizar com essa mudança 
devem fornecer serviços adequados, como internet de 
alta velocidade, mesas e máquinas de café para atrair 
funcionários a reservar viagens de trabalho prolongadas na 
sua propriedade. No ano passado, o Airbnb introduziu testes 
de Wi-Fi para que anfitriões divulgassem suas velocidades 
de Wi-Fi, e os viajantes tivessem informações sobre os 
níveis esperados de conectividade. As propriedades com 
velocidades acima de 50 Mbps receberão uma indicação de 
“Wi-Fi rápido” ao lado do seu anúncio.  

Por outro lado, restrições globais imprevisíveis tornaram as 
viagens domésticas de lazer mais atraentes e populares. 
De acordo com o Statista, durante a pandemia, os Estados 
Unidos tiveram que lidar com 1,4 bilhão de viagens 
domésticas e, no Reino Unido, 75% de todos os gastos 
com viagens vieram apenas do turismo doméstico. 
As propriedades que desejam atrair viajantes 
domésticos para viagens de fim de semana 
ou staycations devem procurar OTAs regionais 
de destaque.

https://skift.com/2021/09/13/europes-hotels-will-wait-until-at-least-2025-for-full-return-of-international-business-guests/
https://www.airbnb.ca/resources/hosting-homes/a/attract-guests-with-the-new-wifi-speed-test-433
https://www.airbnb.ca/resources/hosting-homes/a/attract-guests-with-the-new-wifi-speed-test-433
https://www.statista.com/markets/420/topic/493/leisure-travel/#statistic4
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As OTAs se expandem para incluir 
experiências de viagem exclusivas e 
uma gama completa de ofertas

O informe de perspectivas de viagem de 2022 da Deloitte destacou 
que os viajantes mais jovens e mais ricos estão liderando o retorno às 
viagens. Esses grupos demográficos esperam experiências de viagem 
exclusivas, como a hospedagem numa luxuosa casa na árvore ou num 
silo de grãos adaptado no meio do deserto. Recentemente, a Airbnb 
adicionou 56 novas categorias de aluguel por temporada, incluindo 
pequenas casas, cavernas, castelos e yurts. No primeiro trimestre de 
2022, as noites reservadas para viagens de verão para esses tipos 
exclusivos de propriedade aumentaram 80%. Em junho de 2022, a 
Airbnb anunciou seu Fundo OMG! de US$ 10 milhões que foi criado para 
financiar 100 donos de propriedade à medida que transformam suas 
propriedades em um destino de viagem verdadeiramente único. A 
Hostelworld também introduziu recentemente o “Roamies”, uma nova 
opção de excursão em grupo para viajantes com ideias semelhantes 
que procuram visitar lugares menos conhecidos e interagir com as 
comunidades locais.

As OTAs sentiram a pressão para expandir suas ofertas de produtos para 
fornecer uma experiência de serviço completo aos visitantes, incluindo 
acesso a voos, passeios, restaurantes, atividades e aluguel de carros. 
Recentemente, o Booking.com e o Hopper expandiram-se para OTAs de 
serviço completo, oferecendo opções de voos, acomodações e atividades, 
utilizando parcerias com empresas de viagens. A Hostelworld também 
expandiu suas ofertas para incluir hotéis e pousadas de baixo custo.

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/travel-hospitality-industry-outlook.html
https://www.afar.com/magazine/airbnb-unveils-56-new-vacation-rental-categories
https://news.airbnb.com/omgfund/
https://news.airbnb.com/omgfund/
https://www.hostelworld.com/roamies/
https://www.phocuswright.com/Travel-Research/Research-Updates/2022/three-key-developments-in-the-us-ota-market
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pesquisa de hotéis do Google gratuitamente. Em 
2022, essa iniciativa foi ampliada para incluir links 
de reservas gratuitas na Pesquisa Google e no 
Maps, o que significa que as propriedades agora 
têm uma maneira adicional de capturar reservas 
diretas em múltiplos pontos da plataforma do 
Google. Na Cloudbeds, o Google – através de links 
de reserva gratuitos – rapidamente se tornou um 
canal de alto desempenho para nossos hoteleiros, 
aparecendo como um dos principais canais 
geradores de receita em grandes países como EUA 
e Canadá.

O Google Hotel Search causa 
uma ruptura no espaço ocupado 
pelas OTAs
O Google Hotel Search revolucionou o setor 
de viagens on-line, mudando a forma como 
os viajantes reservam suas férias. Quando um 
viajante insere o nome de uma propriedade no 
Google, o site retorna uma lista de tarifas de hotéis 
de várias OTAs nas quais a propriedade está 
anunciada. Clicar numa tarifa levará o viajante 
diretamente à OTA para fazer a reserva. 

Em 2021, o Google introduziu links de reserva 
gratuitos, permitindo que uma propriedade 
individual listasse suas tarifas diretas na caixa de 

Produtos e serviços relacionados ao setor de 
viagens e hotéis do Google

Google  
Hotel Ads

Google  
Travel

Google 
Search

Google  
Hotel Search

Google 
Flights

Perfil da 
Empresa do 

Google

https://www.cloudbeds.com/pt-br/google-hotel-search/
https://www.cloudbeds.com/pt-br/google-hotel-search/
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A rápida expansão do Airbnb
O Airbnb registrou seu melhor ano em 2021, com 
mais de US$ 1,5 bilhão em receita no seu quarto 
trimestre. Seu principal desafio agora é encontrar 
anfitriões para atender à crescente demanda 
de viagens. Ocorreu um aumento notável na 
demanda por mais estadias de longa duração, 
com o Airbnb percebendo um aumento nas 
estadias mensais e semanais.

O Airbnb também fez investimentos em maneiras 
novas e empolgantes de atrair viajantes a usar 
seu site. Em 2021 o Airbnb lançou mais de 150 
novos recursos e, em junho de 2022, lançou 3 
novas ofertas:

• Categorias Airbnb 
Uma nova maneira de pesquisar que facilita 
a descoberta de milhões de propriedades em 
diferentes categorias 

• Estadias Combinadas 
um recurso que oferece mais opções para 
estadias mais longas, dividindo as viagens 
entre duas propriedades

• AirCover para hóspedes  
Uma proteção abrangente em viagens, 
incluída gratuitamente em todas as estadias

O próprio sucesso do Airbnb está levando 
outras OTAs a expandir suas ofertas e entrar em 
novos mercados para mudar o cenário futuro 
das viagens. 

https://skift.com/2022/02/15/airbnb-looks-to-recruit-more-hosts-to-meet-new-demand-after-record-2021/
https://news.airbnb.com/the-airbnb-2022-summer-release-introducing-a-new-airbnb-for-a-new-world-of-travel/
https://news.airbnb.com/the-airbnb-2022-summer-release-introducing-a-new-airbnb-for-a-new-world-of-travel/
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No final da década de 1990, as OTAs começaram a surgir com Priceline.
com (agora Booking Holdings), Expedia Groups (como uma divisão da 
Microsoft) e Ctrip (agora Trip.com). Essas OTAs mudaram a forma como 
o planejamento de viagens era feito ao agregar informações da Internet 
num só lugar para os turistas compararem opções, preços, avaliações e 
muito mais. 

Hoje, muitos viajantes iniciam sua jornada nas OTAs durante a “fase dos 
sonhos” da viagem. Eles usam OTAs como uma vitrine para ver o que 
está disponível no mercado. Neste ponto de sua jornada de viajante, eles 
estão em busca de inspiração e estão abertos a várias ideias, atividades 
e acomodações. A atividade de pesquisa é ampla e orientada para o 
destino, com os viajantes examinando os sites do Google e das OTAs 
para descobrir quais opções estão disponíveis. 

Na fase de planejamento, os viajantes usam as OTAs para restringir 
suas opções, analisando fatores como serviços, preços e avaliações. De 
acordo com o Yieldify, os viajantes passam, em média, mais de quatro 
meses pesquisando sua viagem antes da partida e visitam mais de 
38 sites durante esse período. As propriedades devem ser anunciadas 
numa grande variedade de canais para aumentar sua visibilidade e 
chances de conversão.

Ao fazer a reserva, os viajantes geralmente acessam diretamente o site 
de uma propriedade depois de vê-la em múltiplas OTAs. Esse fenômeno, 
chamado de “Billboard Effect” (Efeito Billboard), foi documentado pela 
primeira vez em 2009 pelo Cornell Center for Hospitality Research e 
ainda é relevante hoje. Um estudo da Cornell de 2017 descobriu que as 
propriedades conectadas a mais de 7 canais tiveram um aumento de 
20% nas reservas diretas, pois os viajantes ficaram mais cientes dessas 
propriedades e confiaram em sua legitimidade. 

02
Por que os viajantes 
usam agências de 
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https://www.cloudbeds.com/pt-br/artigos/mapa-experiencia-hospede/
https://www.yieldify.com/ebooks/how-we-book-now-travel-customer-journeys/
https://sha.cornell.edu/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/christopher-anderson_billboard-effect-still-alive-and-well.pdf
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Os 5 principais motivos pelos 
quais os viajantes usam OTAs

01.
Conveniência 
Com tantas informações on-line hoje em dia, os viajantes 
usam as OTAs para navegar com facilidade e reservar suas 
acomodações usando um site confiável. As OTAs fornecem a 
conveniência das comparações de preço, localização e tipo de 
propriedade. A capacidade de filtrar milhares de propriedades 
para uma que atenda às suas metas de viagem é uma 
ferramenta inestimável que economiza horas de tempo. 

02.
Programas de fidelidade
 OTAs maiores têm programas de fidelidade que recompensam 
os viajantes por reservarem múltiplas viagens pelo site, 
incluindo quartos (ou camas), aluguel de carros, passagens 
aéreas e atividades. Por exemplo, o Expedia Rewards oferece 
um programa de recompensa baseado em pontos onde os 
membros acumulam pontos em reservas qualificadas e obtêm 
acesso a preços exclusivos. Os membros do Rewards podem 
obter acesso instantâneo a economias no valor de 10% ou mais e 
são incentivados a buscarem obter o status Gold.

03.
Decisões com base no preço
as agências de viagens on-line costumam ser consideradas 
os locais mais baratos para fazer reservas e o melhor lugar 
para encontrar ofertas de pacotes. Embora muitas marcas de 
hotéis tenham tentado mudar essa percepção promovendo 
campanhas e estratégias de reservas diretas, as OTAs ainda se 
beneficiam por serem consideradas líderes de baixo custo.

Por exemplo, a Agoda divulga suas ofertas de pacotes e 
descontos na página inicial de seu site. Ela oferece aos viajantes 
internacionais um desconto extra de 10% em propriedades 
regionais na Europa, Ásia e Oriente Médio. É difícil para os 
consumidores deixarem passar ofertas desse tipo e elas ajudam 
a aumentar a probabilidade de gerar uma reserva.

https://www.expedia.ca/rewards/howitworks
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04.
Amplos orçamentos de publicidade 
e marketing
Campanhas de desconto e publicidade centradas em ofertas 
ajudam a moldar a noção do consumidor de que as OTAs são o 
melhor lugar para reservar. Somente a Booking.com gastou mais 
de US$ 3,8 bilhões em marketing em 2021. A Expedia e a Booking 
gastaram cerca de US$ 6 milhões em anúncios do Super Bowl em 
fevereiro de 2022, quando o CEO do Grupo Expedia, Peter Kern, falou 
que era “realmente apenas parte de uma estratégia de longo prazo 
para divulgar nossa mensagem sobre o que significa cada marca.”

As agências de viagens online têm um propósito: fazer com 
que o inventário delas, incluindo o seu, esteja diante da pessoa 
certa no momento certo. Elas estão constantemente criando 
maneiras novas e inovadoras de colocar quartos e tarifas diante 
dos viajantes. Obviamente, o custo dessa inovação é como elas 
justificam as taxas e comissões cobradas das propriedades 
anunciadas em suas plataformas.

05.
Pagamentos globais seguros e proteção 
ao viajante
as OTAs oferecem aos viajantes a capacidade de concluir 
transações de pagamento seguras e protegidas na sua moeda 
preferida. Elas oferecem suporte a variados métodos de 
pagamento, dependendo da localização, proporcionando aos 
viajantes uma flexibilidade que muitas propriedades independentes 
não têm condições de oferecer, a menos que usem um 
processamento de pagamento seguro e integrado equipado para 
enviar dados de hospitalidade aos bancos e que sejam também 
capazes de lidar com múltiplos métodos de pagamento e moedas. 

Além disso, as OTAs geralmente oferecem proteção ao viajante 
para proporcionar tranquilidade durante a reserva. Como 
mencionado acima, o Airbnb lançou recentemente o Aircover, 
uma proteção gratuita para viajantes incluída para todos os 
hóspedes. Seu objetivo é ajudar a fornecer reembolsos ou novas 
acomodações se você tiver um problema como cancelamento 
por parte do anfitrião, problemas no check-in ou a falta de algum 
serviço importante. 

https://www.statista.com/statistics/935057/marketing-expenses-of-leading-otas-worldwide/#:~:text=Marketing%20expenses%20of%20leading%20online%20travel%20agencies%20(OTAs)%20worldwide%20rose,around%203.8%20billion%20U.S.%20dollars.
https://www.statista.com/statistics/935057/marketing-expenses-of-leading-otas-worldwide/#:~:text=Marketing%20expenses%20of%20leading%20online%20travel%20agencies%20(OTAs)%20worldwide%20rose,around%203.8%20billion%20U.S.%20dollars.
https://skift.com/2022/02/11/booking-and-expedia-super-bowl-ads-underwhelm/
https://skift.com/2022/02/11/booking-and-expedia-super-bowl-ads-underwhelm/
https://skift.com/2022/02/11/booking-and-expedia-super-bowl-ads-underwhelm/
https://www.cloudbeds.com/pt-br/pagamentos/
https://www.airbnb.ca/help/article/3227/aircover-and-travel-insurance
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03
O que é um mix 
de canais? 
Um mix de canais é a seleção de 
OTAs e canais de distribuição aos 
quais uma propriedade se conecta. 
Com as centenas de canais on-line 
disponíveis hoje, as propriedades 
devem priorizar a escolha de 
canais que se alinhem à sua marca 
e atraiam visitantes que eles 
identificaram como parte do seu 
mercado-alvo.

Escolher as OTAs certas para seu 
mix de canais pode ajudar sua 
propriedade a obter exposição 
em diferentes regiões e públicos-
alvo para aumentar a ocupação 
sem gastos adicionais com 
marketing. Ao se posicionar 
diante de seu público-alvo em 
canais com os quais eles estão 
familiarizados, você pode criar 
anúncios culturalmente relevantes 
para simplificar o processo de 
pesquisa. Por exemplo, conversões 
de moeda, suporte a idiomas e 
experiências personalizadas com 
base em hábitos de compra são 
todos componentes direcionados 
dos sites de OTAs. Seria difícil 
repetir esses recursos e táticas 
de marketing em seu próprio site 
sem investir um grande orçamento 
em marketing.
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O Billboard Effect: como 
escolher um mix de canais que 
impulsione as reservas diretas
As OTAs costumam ser a primeira parada que os viajantes fazem 
ao fazer pesquisas para sua próxima viagem. À medida que saltam 
de OTA para OTA em busca de um lugar para ficar, os viajantes se 
deparam continuamente com as mesmas propriedades, se elas 
estiverem listadas em múltiplos canais. Essa maior visibilidade cria a 
familiaridade que desencadeia o “Billboard Effect” (Efeito Billboard), 
obrigando os viajantes a fazer mais pesquisas sobre essas 
propriedades específicas nos mecanismos de pesquisa. A partir 
daqui, os viajantes podem encontrar o site da propriedade e fazer a 
reserva diretamente.

Ao listar sua propriedade em várias OTAs, você cria relevância e 
confiança na mente dos consumidores, especialmente se seus 
anúncios forem apoiados por avaliações positivas e imagens 
de alta qualidade. Para aproveitar ao máximo o Billboard Effect, 
certifique-se de estar conectado a pelo menos seis OTAs e de que 
seu site esteja projetado para converter visitantes. Isto inclui ter um 
design moderno que corresponda à sua marca, uma chamada 
clara para a ação de reservar e um mecanismo de reservas que se 
conecta ao seu PMS. 

Além das OTAs, o Google Hotel Search surgiu recentemente 
como um dos mais importantes sites de pesquisa de viagens e é 
amplamente utilizado pelos viajantes para comparar propriedades. 
No Google, os usuários podem filtrar facilmente por parâmetros 
como localização e classificações e comparar preços em diferentes 
OTAs e canais diretos. 

Garanta que seu canal direto tenha as melhores ofertas, promoções 
e vantagens extras, pois esse é um dos principais fatores que 
determinam se um hóspede fará a reserva diretamente ou por 
meio de uma OTA. Considere oferecer pacotes especiais ou 
complementos disponíveis apenas para reservas diretas – por 
exemplo, aluguel de bicicletas de cortesia ou café da manhã ou 
estacionamento gratuitos. 

Para aproveitar ao 
máximo o Billboard 
Effect, certifique-se 
de estar conectado 
a pelo menos seis 
OTAs e de que seu site 
esteja projetado para 
converter visitantes.
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Construindo seu mix de canais
Construir um mix de canais robusto que consista em uma ampla 
variedade de OTAs é fundamental para gerar mais reservas e receita. 
Seu mix deve incluir as principais OTAs que são populares em todo o 
mundo e que têm o maior volume de tráfego, OTAs regionais que são 
populares tanto em sua região quanto em seu mercado-alvo e OTAs 
de nicho que atendem a grupos demográficos específicos. 

Principais canais
As OTAs principais ou globais, como Booking.com, Expedia, Airbnb, 
Agoda e Hostelworld, devem ser a base do seu mix de canais. Essas 
OTAs atraem centenas de milhões de visitantes todos os meses, 
fazendo com que sejam canais essenciais para promover sua 
propriedade. No entanto, esses sites também têm milhões de anúncios 
e podem cobrar altas taxas de comissão de até 30%. 

Canais regionais
As OTAs regionais também são uma parte importante de um mix de 
canais, pois ajudam a atrair viagens domésticas em sua região, que 
aumentaram drasticamente nos últimos dois anos devido a restrições 
de viagens pandêmicas, aumento do trabalho remoto e um cenário 
de viagens imprevisível.

Além disso, as OTAs regionais podem ser usadas para atrair visitantes 
de outros países. Por exemplo, embora a Agoda não seja um site 
de reservas popular no México, as propriedades mexicanas podem 
listar suas propriedades no site para atrair visitantes da Ásia e do 
Reino Unido, onde é uma OTA muito popular. As OTAs regionais 
podem ser especialmente úteis para suprir a demanda durante 
a baixa temporada, pois as estações são invertidas e os viajantes 
do hemisfério oposto estão se preparando para viajar durante as 
férias sazonais.

Canais de nicho 
Uma das estratégias mais lucrativas para o seu mix de canais é incluir 
canais de nicho que segmentam públicos específicos. As OTAs de 
nicho hoje incluem propriedades de surfe ou esqui, propriedades de 
camping ou glamping, propriedades de luxo ou boutique e muito mais. 
Os viajantes que visitam esses sites têm desejos muito específicos e, 
se encontrarem uma propriedade que atenda às suas necessidades, é 
mais provável que sejam hóspedes recorrentes.
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Aumento Incremental de Receita após conexão ao primeiro canal

A receita para um mix de canais de sucesso 
Diferentes OTAs atendem a diferentes tipos de propriedades e públicos, 
fazendo com que seja essencial entender seu público-alvo e sua 
posição de mercado exclusiva antes de escolher seus canais. O mix 
de canais ideal não será o mesmo para todas as propriedades, por 
isso desenvolvemos uma receita de sucesso para ajudar a orientar 
propriedades independentes na construção de sua estratégia de 
distribuição. Com base nos dados de clientes da Cloudbeds de 
propriedades entre 21 e 50 quartos, cada canal adicional ao qual uma 
propriedade se conecta resulta em um salto na receita. 
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Para criar um mix de canais 
ideal, as propriedades devem 
seguir a receita de seis 
canais abaixo como guia, 
incorporando as OTAs que 
melhor se adequam à sua 
propriedade. Você encontrará 
uma lista abrangente de OTAs 
agrupadas por categoria no 
diretório de OTAs na página 
38–63. 

Receita A: Caso sua propriedade tenha um nicho

Receita B: Caso sua propriedade não tenha um nicho

+

+

2  
OTAs locais

2  
OTAs locais

2
OTAs da região de destino

1
OTA da região de destino

Para propriedades 
com mais de 100 
quartos, adicione 
pelo menos um 
canal adicional 
por seção para 
um total de 9 a 
10 canais para 
aumentar ainda 
mais a receita.

1  
OTA de nicho

2 
OTAs globais

2 
OTAs globais
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Dicas para construir seu mix 
de canais ideal

Inclua seus “go-tos” 
Como parte de seu mix, escolha OTAs com os quais você está familiarizado 
para não ficar sobrecarregado com vários novos canais de uma só vez e 
poder avaliar melhor seus resultados. Aprenda a otimizar o perfil da sua 
propriedade nas OTAs para melhorar a classificação do seu anúncio no site 
deles e ganhar mais visibilidade. 

Considere canais alternativos, como bancos de leitos
Um banco de leitos é um canal de atacado alternativo para as propriedades 
alavancarem como parte de seu mix de canais. Os bancos de leitos 
compram quartos de propriedades, geralmente a granel e para datas 
específicas, com tarifas reduzidas e os revendem para OTAs, companhias 
aéreas e agentes de viagens. A Hotelbeds é um dos maiores atacadistas, 
com 60.000 distribuidores de viagens em 140 destinos. Para empresas de 
hospedagem, os bancos de leitos podem ser úteis para preencher quartos 
vagos e atrair novos segmentos de viajantes.

Familiarize-se com os modelos de negócios das OTAs
Os dois principais modelos de negócios que as OTAs usam hoje são o 
modelo de agência e o modelo merchant. No modelo de agência, as OTAs 
atuam como agentes, repassando as reservas feitas pelos clientes para os 
hotéis e recebendo uma comissão em troca. As comissões podem ser pagas 
no momento da reserva ou após um período de tempo acordado (ou seja, 
após o mês de check-out). 

O modelo merchant é outro modelo de negócios comum. Nos modelos 
merchant, os hotéis vendem quartos a preços de atacado para as OTAs e, 
a partir daí, as OTAs são responsáveis por definir as tarifas dos quartos e 
realizar a venda aos clientes. 

Um terceiro modelo, a publicidade, aumentou em popularidade e existe em 
sites de metabusca, como Google Hotel Ads, Tripadvisor, Trivago e KAYAK. Os 
mecanismos de metabusca funcionam principalmente com base no custo 
por clique, onde os hotéis podem promover seus quartos com links para o 
motor de reservas diretas e pagar uma taxa com base no número de cliques 
que recebem. Alguns desses sites, como o Google, também oferecem um 
modelo de custo por aquisição (também conhecido como “pagamento por 
estadia” - pay-per-stay) em que a propriedade paga uma porcentagem do 
custo total da reserva após a conclusão da estadia.

https://www.cloudbeds.com/pt-br/artigos/otimizar-classificacao-ota/
https://www.cloudbeds.com/pt-br/artigos/otimizar-classificacao-ota/
https://www.hospitalitynet.org/explainer/4100771.html
https://www.cloudbeds.com/pt-br/artigos/metabusca-marketing-hoteis/
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Analise tarifas e taxas de comissão
Todas as OTAs cobram tarifas e taxas de comissão diferentes, 
dependendo de seus modelos de negócios. Ao criar seu mix de 
canais, é importante identificar as tarifas por canal e o valor que 
sua propriedade ganha em cada um. As taxas de comissão têm 
crescido de forma constante ao longo dos anos, com a maioria 
hoje variando entre 15% e 25%. Lembre-se de que há margem 
para negociação ao finalizar seu contrato com as OTAs, portanto, 
não deixe de fazer pressão para obter a menor taxa possível para 
o seu tipo de propriedade. 

Como referência, as OTAs cobram as seguintes comissões com 
base em seu modelo de negócios:

• As comissões do modelo de agência geralmente oscilam de 
5 a 15%.

• Os modelos merchant normalmente exigem uma tarifa com 
desconto de 15 a 25% sobre a Melhor Tarifa Disponível (BAR - 
Best Available Rate).

• Canais de atacado tipicamente requerem tarifas com 
descontos adicionais de BAR e são frequentemente ofuscadas 
e colocadas em pacotes promocionais com voos e aluguel 
de carros. As taxas do atacado estão tipicamente disponíveis 
para outros distribuidores, como agentes de viagem, e não são 
vendidas diretamente para o consumidor final.

• O GDS suporta todos os modelos de negócios.

OTAs menores podem oferecer taxas de comissão tão baixas 
quanto 4%, enquanto outras OTAs eliminaram completamente 
as taxas de comissão, concentrando-se em modelos de custo 
por clique ou na transferência de comissões para o consumidor 
final. Nosso diretório de OTAs na página 38–63 lista as taxas de 
comissão para mais de 60 OTAs.

É uma boa prática incluir uma combinação de OTAs com 
diferentes estruturas de comissão para obter mais visibilidade 
para sua propriedade e limitar os gastos. 
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Veja onde seus concorrentes estão anunciando
É essencial estar ativo nos canais em que seus concorrentes estão 
listados, não apenas para manter uma vantagem competitiva, mas 
também porque essas OTAs provavelmente são os melhores canais 
para encontrar seu público-alvo. No entanto, também é importante 
identificar canais não descobertos por sua concorrência, onde você 
pode ser o primeiro no mercado. Considere segmentar uma nova 
região para atrair novos grupos demográficos de hóspedes para 
sua propriedade.

Meça seus resultados e refine
Revise continuamente o seu mix de canais e faça alterações ao longo 
do tempo para manter seu conteúdo atualizado e relevante. Veja 
quais canais estão gerando mais reservas e avalie se os custos de 
comissão estão dentro de uma taxa razoável para suas metas de 
receita. Quando você se sentir mais à vontade para gerenciar seu mix 
de canais, poderá experimentar adicionar diferentes OTAs ou ajustar a 
maneira como distribui seu inventário.

Gerenciando avaliações
Naturalmente, à medida que você aumenta o número de canais 
aos quais sua propriedade está conectada, você também acumula 
mais avaliações. Avaliações online positivas são uma das melhores 
ferramentas para converter viajantes em hóspedes. Por outro lado, 
avaliações ruins podem afetar negativamente o seu negócio. 
Portanto, você precisa desenvolver uma estratégia para gerenciar 
sua reputação online. O envio de pesquisas pós-estadia para avaliar 
a satisfação dos hóspedes pode dar a você a oportunidade de 
identificar e resolver problemas antes que eles se tornem avaliações 
ruins e também ajudar a reconhecer os hóspedes que desejam deixar 
uma avaliação positiva. 

https://www.cloudbeds.com/pt-br/artigos/10-tipos-de-hospedes-como-criar-personas-para-seu-hotel/
https://www.cloudbeds.com/pt-br/artigos/gestao-reputacao-hotel/
https://www.cloudbeds.com/pt-br/artigos/gestao-reputacao-hotel/
https://www.cloudbeds.com/pt-br/artigos/satisfacao-clientes/
https://www.cloudbeds.com/pt-br/artigos/satisfacao-clientes/
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04
Escolhendo um 
gerenciador de canais 
para cuidar do seu mix 
Um gerenciador de canais é essencial para 
gerenciar múltiplas OTAs para que você possa 
acompanhar seu inventário em tempo real, 
evitando overbookings não intencionais. Um bom 
gerenciador de canais fornecerá sincronização 
bidirecional com seu sistema de gestão interna 
e motor de reservas para manter suas tarifas e 
disponibilidade em sincronia.

Eis algumas considerações para escolher um 
gerenciador de canais:

1. Garanta que seu gerenciador de canais se 
conecte aos canais que você já utiliza e nos 
quais depende.

2. Analise a quais outros canais eles se conectam. 
Ele se conecta às maiores redes de OTA, como 
Airbnb, Expedia e TripAdvisor? E quanto às 
conexões locais em sua região? Por exemplo, se 
você estiver na América do Sul, Decolar é uma 
conexão importante. 

3. Escolha um gerenciador de canais que se 
integre ao seu sistema de gestão interna e ao 
motor de reservas para que sua disponibilidade 
e tarifas sejam atualizadas em tempo real, 
reduzindo a possibilidade de overbooking ou 
perda da oportunidade de vender um quarto 
recentemente cancelado.

4. Descubra que tipo de onboarding e suporte 
são fornecidos pelo provedor do gerenciador 
de canais. Você vai querer encontrar um 
fornecedor que se preocupe com o seu 
sucesso e tenha suporte 24 horas por dia, 7 
dias por semana, caso precise de ajuda. 

5. Pergunte ao provedor de software do 
gerenciador de canais sobre a segurança dos 
dados e a conformidade de segurança. Isto 
é importante, pois o sistema processará suas 
tarifas e informações de hóspedes, portanto, 
você deve garantir que os dados estejam 
seguros e em conformidade com PCI DSS, SCA, 
GDPR e conformidade de dados de hóspedes.

6. Procure um gerenciador de canais que 
permita que você se conecte a canais 
ilimitados sem uma taxa por canal e que não 
adicione comissões adicionais e taxas de 
transação além do que suas OTAs já cobram.

7. Verifique as avaliações on-line em sites 
de avaliação de software e procure um 
gerenciador de canais que seja reconhecido 
pelo setor. Grandes OTAs têm programas 
de parceiros premier/preferencial para 
reconhecer parceiros de software com 
conexões técnicas de alta qualidade. 

https://www.cloudbeds.com/pt-br/artigos/como-escolher-um-channel-manager-guia-completo-para-hoteleiros-e-anfitrioes/
https://www.cloudbeds.com/pt-br/artigos/como-escolher-um-channel-manager-guia-completo-para-hoteleiros-e-anfitrioes/
https://www.cloudbeds.com/pt-br/sistema-de-gestao-hoteleira-pms/
https://www.cloudbeds.com/pt-br/artigos/motor-de-reservas-hotel/
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Classificação OTA

Com base nos dados da Cloudbeds obtidos de milhares de propriedades de clientes, observamos uma 
imensa recuperação na receita gerada por OTAs em comparação a 2020. À medida que nos aproximamos 
do ponto médio de 2022, a receita quase ultrapassou a totalidade de 2021 e deve superar 2019, sinalizando 
que a demanda por viagens voltou. Abaixo estão as OTAs de maior geração de receita para 2021.

Booking.com

Expedia

Airbnb

Hostelworld

Agoda

Vrbo

Hotelbeds

Trip.com

Despegar / Decolar

Traveloka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

05 OTAs de maior geração de receita

05
OTAs de maior 
geração de receita
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Highest revenue-generating 
OTAs by country

OTA Regional OTA de Nicho

Com base nos dados da Cloudbeds, destacamos as OTAs que estão gerando as maiores receitas para 
nossos clientes nos principais destinos de viagem.

O Google Hotel Search está subindo lentamente na classificação como um dos canais de 
melhor desempenho em vários países diferentes, enquanto o Airbnb disparou em popularidade, 
independentemente do país. Agoda, um importante canal para o mercado asiático, lidera em receita na 
Tailândia e nas Filipinas.

06
OTAs de maior 
geração de receita 
por país

Classificação Classificação

Canadá Estados Unidos

OTA OTA

Booking. com

Expedia

Airbnb

Booking.com

Expedia

Airbnb

Hostelworld 

Vrbo

Agoda

Google Hotel Search

Dorms.com

Tripadvisor

Hotelbeds

Hostelworld

Vrbo

Agoda

HotelTonight

HRS

Hotelbeds

Google Hotel Search

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

América do Norte
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OTA Regional OTA de Nicho

Classificação Classificação

Espanha Reino Unido

OTA OTA

Booking. com

Airbnb

Hostelworld

Booking.com

Airbnb

Expedia

Expedia

Hotelbeds

Agoda

Keytel 

Dorms.com

Hostelsclub

HRS

Hostelworld

Agoda

Hotelbeds

Mr & Mrs Smith

Vrbo

Tripadvisor VR

Reconline 

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

Europa 

Classificação

Portugal

OTA

Booking. com

Airbnb

Hostelworld

Expedia

Hotelbeds

Agoda

Mr & Mrs Smith 

Surf Holidays

HRS

Keytel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Classificação

Brasil

OTA

Booking. com

Expedia

Airbnb

CVC

Despegar / Decolar

Hostelworld 

Hotelbeds

Pricetravel

Agoda

Vrbo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Classificação

Colômbia

OTA

Airbnb

Booking.com

Expedia

Coliving

Hotelbeds

Tripadvisor Vacation Rentals

Hostelworld

Vrbo

Glamping Hub 

Despegar / Decolar 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Classificação

México

OTA

Booking.com

Expedia

Airbnb

Hostelworld

Despegar / Decolar

Pricetravel 

Hotelbeds

Keytel 

HotelTonight

Mr & Mrs Smith

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

América Latina



O Grande Livro das OTAs / 2606 OTAs de maior geração de receita por país

OTA Regional OTA de Nicho

Classificação Classificação Classificação

Austrália Filipinas Tailândia

OTA OTA OTA

Booking. com

Airbnb

Expedia

Agoda

Booking.com

Airbnb

Agoda

Booking.com

Traveloka

Hostelworld

Agoda

Vrbo

Hotelbeds

HRS

Trip.com

HipCamp

Expedia

Trip.com

Hotelbeds

Traveloka

Mr & Mrs Smith

Hostelworld

Tiket.com 

Expedia

Trip.com

Airbnb

Hotelbeds

Hostelworld

Goibibo

Travelanium

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

APAC
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07
OTAs de nicho em 
destaque
As OTAs de nicho que atraem tipos muito específicos de viajantes podem ser uma 
fonte sólida de receita para as propriedades. Encontrar uma OTA que segmente 
seu público-alvo específico pode resultar em fidelidade duradoura. Liderando 
o pacote de OTAs de nicho estão as OTAs de surfe e esportes e as OTAs de luxo, 
onde vimos novos canais surgirem nos últimos anos que atendem a esses 
públicos específicos.
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OTAs de nicho em Destaque  
surfe e esportes
O turismo de surfe foi popularizado 
em 93 países e, antes da pandemia, 
uma população de 35 milhões 
de surfistas gastava mais de US$ 
32 bilhões por ano surfando no 
exterior. Os viajantes procuram mais 
experiências ao ar livre e procuram 
propriedades que atendam às suas 
necessidades. Hoje, as OTAs de 
surfe e esportes que geram mais 
receita incluem:

Thermal oferece uma coleção selecionada a dedo das 
melhores viagens de surfe do mundo, com foco em guias 
incríveis que criam experiências únicas e autênticas.

Good Story tem um inventário de hotéis de surfe e escolas e 
acampamentos de surfe reconhecidos internacionalmente 
para surfistas iniciantes e experientes. 

Surf Holidays oferece locais únicos para hospedagem, com 
instrução de surfe local de qualidade para proporcionar as 
melhores férias de surfe e algumas das melhores ondas 
do mundo. 

Luex Surf & Snow Travel conecta viajantes com operadores/
fornecedores de produtos de viagens esportivas e 
experiências únicas.

https://www.mdpi.com/2075-4698/11/3/75/pdf?version=1625649569
https://www.mdpi.com/2075-4698/11/3/75/pdf?version=1625649569
https://www.mdpi.com/2075-4698/11/3/75/pdf?version=1625649569
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Mr & Mrs Smith inclui uma coleção de hotéis 
cuidadosamente selecionados que são avaliados e visitados 
anonimamente pela equipe. Esta OTA exclusiva trabalha 
apenas com convidados. 
 
 
 
Prestigia é composto por hotéis exclusivos e de qualidade, 
de todo o mundo, selecionados a dedo. Esta OTA oferece 
as melhores garantias de preço, promoções e ofertas 
exclusivas. 
 
 
 
icastelli.net hotéis luxuosos, históricos e exclusivos de alto 
nível são os tipos de propriedade encontrados nesta OTA. As 
coleções incluem hotéis boutique exclusivos, hotéis de golfe, 
hotéis de spa e muito mais. 
 
 
 
i-escape oferece experiências de viagem inesquecíveis, 
incluindo retiros ecológicos, pousadas de safári e hotéis 
boutique. Também está incluído um sistema de reservas 
premiado com um diálogo direto entre os hóspedes e a 
propriedade e aconselhamento gratuito de consultores 
de viagens.
 
 
 
Tablet Hotels a seleção oficial de hotéis do Guia MICHELIN. 
Esta OTA apresenta hotéis que proporcionam experiências 
significativas aos hóspedes, independentemente do 
orçamento. 

OTAs de nicho em Destaque 
luxo
O ecossistema global de viagens de 
luxo é avaliado em US$ 1,54 trilhão, 
com US$ 1,4 trilhão sendo gastos em 
hospedagem e passagens aéreas. 
Durante a pandemia, famílias em todo 
o mundo acumularam uma economia 
adicional de US$ 5,4 trilhões, pois os 
consumidores reduziram os gastos 
com recreação, viagens, refeições 
e entretenimento. Esse excesso de 
economia e aumento do desejo 
de viajar levou os consumidores a 
reservarem mais férias de luxo, já que 
a maioria das restrições de viagens 
do mundo foram suspensas. A Expedia 
descobriu que 40% dos viajantes 
estão mais dispostos do que nunca 
a gastar em viagens futuras e 32% 
planejam visitar um destino da lista de 
desejos. As OTAs a seguir atendem aos 
viajantes que procuram acomodações 
de luxo:

https://view.iltm.com/wp-content/uploads/2021/03/ILTM_WP_APAC_2021_V3-Winston-170321.pdf
https://edition.cnn.com/2021/04/19/business/consumer-saving-spending-boom/index.html
https://www.cloudbeds.com/pt-br/revenge-of-the-traveler/
https://www.cloudbeds.com/pt-br/revenge-of-the-traveler/
https://newsroom.expedia.com/2021-11-30-The-GOAT-mindset-Expedia-reveals-2022s-biggest-travel-trend
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Destaque 
OTAs LGBTQIA+
O mercado global LGBTQIA+ é avaliado em mais de US$ 200 bilhões por 
ano. Embora muitos países tenham se tornado cada vez mais receptivos 
à comunidade queer, a discriminação ainda prevalece hoje em dia. OTAs 
como ebab e misterb&b têm surgido para oferecer acomodações seguras 
e amigáveis à comunidade LGBTQIA+.

https://www.cglcc.ca/wp-content/uploads/2021/01/CGLCC_Travel_Market_Guide_2020-EN.pdf
https://www.cglcc.ca/wp-content/uploads/2021/01/CGLCC_Travel_Market_Guide_2020-EN.pdf
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08
Como os mixes de 
canais diferem por 
tipo de propriedade
Nossos dados mostram que, embora as principais OTAs globais dominem 
por quase todos os tipos de propriedade, existem certos canais que se 
tornaram populares para tipos específicos de propriedade.

Conexões de canais mais populares para  
hotéis e boutiques
Classificação OTA

Booking.com

Google Hotel Search

Expedia

Airbnb

Agoda

1

2

3

4

5

Vimos que nossos clientes de hotéis 
estão adotando cada vez mais o 
Airbnb como parte de seu mix de 
canais. O Airbnb dá as boas-vindas 
a hotéis que tenham um ambiente e 
estilo único e independente.

https://www.airbnb.ca/help/article/1526/standards-for-hotels-and-other-hospitality-businesses
https://www.airbnb.ca/help/article/1526/standards-for-hotels-and-other-hospitality-businesses
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Conexões de canais 
mais populares para 
Albergues

Conexões de canais 
mais populares para  
Pousadas

Conexões de canais 
mais populares para  
Aluguéis de 
Temporada 

Classificação OTA

Google Hotel Search

Booking.com

Expedia

Airbnb

Agoda

1

2

3

4

5

Classificação OTA

Booking.com

Google Hotel Search

Hostelworld

Expedia

Agoda

1

2

3

4

5

Classificação OTA

Booking.com

Airbnb

Google Hotel Search

Expedia

Vrbo

1

2

3

4

5
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À primeira vista, parece haver centenas de OTAs diferentes 
no mercado, mas, na verdade, a maioria das OTAs pertence a 
grandes marcas, como Tripadvisor, Expedia e Booking Holdings. 
Inúmeras aquisições e fusões criaram empresas gigantescas 
que dominam o atual mercado de OTAs. Essas empresas 
diversificaram seu portfólio de negócios de hotelaria além das 
OTAs para incluir setores como voos, aluguel de carros, passeios 
e atividades, reservas em restaurantes e muito mais. Muitas 
OTAs publicam anúncios de propriedades com seus parceiros e 
subsidiárias, portanto, diversificar seu mix de canais nas redes 
pode aumentar muito a visibilidade.

O infográfico a seguir ajuda a ilustrar “quem pertence a quem” no 
mundo das OTAs. Em algumas aquisições, a empresa adquirida 
continua a operar como uma subsidiária independente, enquanto 
em outros casos a empresa menor é dissolvida e sua marca é 
incorporada à empresa maior. Além disso, em alguns casos, a 
empresa adquirida tinha outras empresas e marcas menores 
anexadas que se tornaram parte ou foram absorvidas pela 
empresa maior. Portanto, esta lista de empresas controladoras 
e subsidiárias não reflete todas as fusões ou aquisições que 
ocorreram entre cada OTA. 

Por exemplo, o Airbnb adquiriu um punhado de empresas que 
agora operam sob a marca Airbnb, enquanto o Expedia Group 
possui muitas empresas que operam sob sua própria marca, 
mas são de propriedade do Expedia Group. 

09
Quem pertence a 
quem? 

Veja o infográfico completo.

Observe também que, além das OTAs, o The Emirates Group/Dnata possui 
subsidiárias em diversas categorias, incluindo transporte aéreo, serviços de 
aviação, restauração de voos, aterrisagem, carga e muito mais – nem todos 
foram incluídos aqui.

https://www.cloudbeds.com/online-travel-agencies/market/
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Tripadvisor
Airfarewatchdog 
Bókun
BookingBuddy
Cruise Critic 
Family Vacation Critic
FlipKey
TheFork
Holiday Lettings
HouseTrip 
Jetsetter 
Niumba
OneTime
Oyster 
Reco
SeatGuru 
SinglePlatform
SmarterTravel
Vacation Home Rentals
Viator

Expedia.com
Hotels.com
Expedia Affiliate Network
Trivago
Egencia
Orbitz
Travelocity
Hotwire
Wotif Group
Expedia Group Media Solutions
CarRentals.com
Classic Vacations
Expedia Local Expert
Expedia Cruises
Traveldoo
MrJet
ebookers.com
Cheaptickets
VRBO 
Stayz
Abritel
Bookabach
FeWo-direkt

Booking.com 
Priceline.com
KAYAK
Agoda  
OpenTable 
Rentalcars.com
Cheapflights
HotelsCombined 
Rocketmiles
Momondo  
FareHarbor 
Getaroom

HotelTonight HostelsCentral BestDay

HRS for Enterprises 
HRS for Travelers 
Destination Solutions

Trip.com 
Skyscanner 
Qunar 
Travix 
Ctrip

Keytel 
Restel 
Beds4Travel
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Bedsonline 
Hotelopia 
Carnect 
JBSHotels 
Easy Market Travel Solutions
Last minute travel 
Roiback

Yalago
Emirates Holidays
Travel Republic
Gold Medal UK & UAE 
Sunmaster
Travelbag
Rehlaty 

Goibibo 
Redbus

GO Voyages 
Opodo 
Travellink 
Liligo

TravelDesk 
SiteTravel 
OperatorHub
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Agora você está pronto para usar a seção a seguir para criar seu mix ideal de 
canais! Não deixe de incorporar as OTAs principais, regionais e de nicho para 
alcançar a maioria dos viajantes e se beneficiar do Billboard Effect.

Lembre-se, as taxas de comissão variam de acordo com o modelo de 
negócios da OTA:

• As comissões do modelo de agência geralmente oscilam de 5 a 15%.

• Os modelos merchant normalmente exigem uma tarifa com desconto de 
15 a 25% sobre a Melhor Tarifa Disponível (BAR - Best Available Rate).

• Canais de atacado tipicamente requerem tarifas com descontos 
adicionais de BAR e são frequentemente ofuscadas e colocadas em 
pacotes promocionais com voos e aluguel de carros. As taxas do atacado 
estão tipicamente disponíveis para outros distribuidores, como agentes de 
viagem, e não são vendidas diretamente para o consumidor final.

• O GDS suporta todos os modelos de negócios. 

10
Diretório de OTAs |  
Saiba mais sobre as 
principais OTAs
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Como lembrete, aqui está a 
receita de mix de canais que 
você deve usar:  

Receita A: Caso sua propriedade tenha um nicho

Receita B: Caso sua propriedade não tenha um nicho

+

+

2  
OTAs locais

2  
OTAs locais

2
OTAs da região de destino

1
OTA da região de destino

Para propriedades 
com mais de 100 
quartos, adicione 
pelo menos um 
canal adicional 
por seção para 
um total de 9 a 
10 canais para 
aumentar ainda 
mais a receita.

1  
OTA de nicho

2 
OTAs globais

2 
OTAs globais
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Aluguel de temporada Global

Excursões, apartamentos 

N/A

Agência

9flats.com é um marketplace online 
inovador que conecta pessoas que 
querem alugar um quarto extra, 
apartamento ou iglu com quem quer 
ficar em acomodações mais pessoais 
durante viagens.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

Turistas do Sudeste Asiático e da 
América do Norte

Top

Vendedor, agência 

Agoda é uma das OTAs que mais 
crescem, com uma rede global 
de 2 milhões de propriedades em 
mais de 200 países e territórios. Ela 
também faz parte do Priceline na 
América do Norte.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

N/A

Top

Vendedor 

O marketplace de acomodações do 
AirBnb oferece acesso a 7 milhões de 
lugares únicos para ficar em mais de 
100 mil cidades e 191 países e regiões.

Site

https://www.9flats.com/
http://www.agoda.com
http://www.airbnb.com
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Tipo de propriedade

Tipo de propriedade

Tipo de propriedade

Origem da demanda

Origem da demanda

Origem da demanda

Categoria

Categoria

Categoria

Público-alvo do mercado

Público-alvo do mercado

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Modelo de negócios

Modelo de negócios

Aluguel de temporada

Todas

Todas

Global

Ásia

Europa, América Latina

Trabalhadores remotos / nômades digitais

Casas de férias 

N/A

Nicho

Regional

Regional

Agência

Agência 

Atacadista

Altovita fornece soluções de 
habitação corporativas para 
estadias de curto e longo prazo. Ela 
oferece uma coleção de casas de 
férias que são verificadas em um 
processo de quatro etapas.

Fundada em junho de 2013 em Taipei, 
AsiaYo é uma plataforma de reservas 
de quartos que oferece às pessoas 
uma chance de descobrir mais de 
60 mil acomodações com designs 
únicos em 60 cidades de Taiwan, 
Hong Kong, Japão, Coreia e Tailândia. 

Atrapalo é uma OTA que se tornou 
referência no mercado espanhol e 
está atualmente em processo de 
expansão na América Latina.

Diretório de OTAs

Site

Site

Site

https://www.altovita.com/
https://asiayo.com/en-us/
https://www.atrapalo.com/
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Tipo de propriedade

Tipo de propriedade

Tipo de propriedade

Origem da demanda

Origem da demanda

Origem da demanda

Categoria

Categoria

Categoria

Público-alvo do mercado

Público-alvo do mercado

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Modelo de negócios

Modelo de negócios

Hotel, hostel, aluguel de 
temporada

Aluguel de temporada

Todas

Global

Europa

Europa

Trabalhadores remotos / nômades digitais

Casas de férias 

N/A

Nicho

Nicho

Regional

Agência

Agência 

Agência 

Anyplace é uma OTA focada 
na estadia de longo prazo com 
acomodações personalizadas para 
trabalhadores remotos, nômades 
digitais, enfermeiros viajantes, 
estagiários e qualquer pessoa que 
deseja flexibilidade e internet de 
alta velocidade.

Parte do TUI GROUP, atraveo é um 
grande mercado online com mais 
de 300 mil casas e apartamentos de 
férias na Europa e no mundo todo. 

BBPlanet é um sistema rápido 
e simples de reservas online. O 
banco de dados oferece uma 
ampla variedade de mais de 13.500 
acomodações na Itália. 

Diretório de OTAs

Site

Site

Site

https://www.anyplace.com/
https://www.atraveo.com/us_en/
http://www.bbplanet.com/


O Grande Livro das OTAs / 4110 Diretório de OTAs | Saiba mais sobre as principais OTAs

Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Pousada Europa

N/A

Regional

Agência 

BedandBreakfast.eu é um dos maiores 
sites de reservas de pousadas do mundo 
todo. Os turistas podem descobrir novas 
propriedades e os proprietários podem 
anunciar o inventário para novos turistas, 
além de obter recursos para administrar 
os negócios. 

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Pousada Europa

N/A

Regional

Agência 

BedandBreakfast.it é um dos maiores 
sites de reservas de pousadas do 
mundo todo. Os turistas podem 
descobrir novas propriedades e os 
proprietários podem anunciar o 
inventário para novos turistas, além 
de obter recursos para administrar 
os negócios. O site foi adquirido 
pela Expedia, Inc e pertence à rede 
HomeAway.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Pousada Europa

N/A

Regional

Agência

BedandBreakfast.nl tem como foco os 
Países Baixos e faz parte de um dos 
maiores grupos de sites de reservas de 
pousadas do mundo todo. Os turistas 
podem descobrir novas propriedades 
e os proprietários podem anunciar o 
inventário para novos turistas, além 
de obter recursos para administrar os 
negócios. O site foi adquirido pela  
Expedia, Inc e pertence à rede HomeAway.

Site

https://www.bedandbreakfast.eu/en/
https://www.bedandbreakfast.it/en/
https://www.bedandbreakfast.nl/en/
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

N/A

Top

Agência 

Booking.com é um dos maiores e 
mais conhecidos sites de viagens 
do mundo todo. As propriedades, 
desde marcas estabelecidas 
até propriedades pequenas 
independentes, podem expandir 
os negócios e alcançar turistas de 
todos os tipos e lugares.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

Turistas econômicos 

N/A

Vendedor, agência 

budgetplaces oferece preços baixos 
para hotéis, hostels, pousadas 
e apartamentos econômicos e 
localizados no centro. O inventário é 
fornecido por Edreams.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Aluguel de temporada, hostel Global

Trabalhadores remotos / nômades digitais

Nicho

Agência 

Coliving é uma oportunidade 
única para as pessoas viverem e 
trabalharem com novos parceiros, 
colegas e amigos. Não importa se a 
pessoa precisa de uma casa por uma 
semana, um mês, um ano ou mais.

Site

https://www.booking.com/
http://www.budgetplaces.com/
https://coliving.com/
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

Excursões, apartamentos 

Nicho

Vendedor

Cozystay é uma comunidade de 
marketplace para as pessoas 
anunciarem, descobrirem e 
reservarem apartamentos e 
propriedades de aluguel para 
temporada exclusivos no mundo todo. 

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas América Latina

Turistas brasileiros 

Regional

Atacadista

A CVC foi criada em São Paulo em 
1972 e agora é uma das maiores 
operadoras de turismo na América 
Latina. Ela oferece acomodações, 
voos, cruzeiros e muito mais.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

Viajantes chineses 

Regional

Agência 

Trip.com é um dos maiores 
fornecedores chineses de serviços 
de viagens, incluindo reservas de 
acomodações, bilhetes de transporte, 
pacotes de viagens e gestão de 
viagens corporativas.

Site

https://www.cozystay.com/
https://www.cvc.com.br/
https://us.trip.com/?locale=en_us
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas América do Sul

Turistas brasileiros 

Regional

Agência 

Despegar é a maior agência de 
viagens online com foco na América 
Latina. Decolar é a OTA com o 
marketing voltado apenas para 
turistas brasileiros.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Hostel Global

N/A

N/A

Agência 

Dorms.com diz a respeito a hostels. 
É um marketplace global de hostels 
que oferece sites localizados para 
permitir aos turistas navegar no 
idioma nativo. 

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

Turistas LGBTQIA+

Nicho

Agência 

Ebab.com foi o primeiro site a 
oferecer acomodações seguras 
e privadas para turistas da 
comunidade gay e continua a 
liderar essa categoria. 

Site

https://www.decolar.com/
https://www.dorms.com/
https://www.ebab.com/
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

N/A

N/A

Vendedor, agência 

A eDreams é uma das maiores 
agências de viagens online e o 
maior site de passagens aéreas 
da Europa. Ela oferece aos turistas 
mais de 1,7 milhão de anúncios de 
propriedades e mais de 155 mil 
rotas de voos. 

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

N/A

Top

Vendedor, agência 

A Expedia é a empresa 
controladora de mais de 200 
sites de reservas de viagens. 
Eles atraem milhões de reservas 
por ano para milhares de 
propriedades no mundo todo. 

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Aluguel de temporada, camping Global

Campistas

Nicho

Agência 

Glampinghub é uma OTA focada 
em propriedades de glamping. 
Glamping, também conhecido 
como camping de luxo ou com 
glamour, é um tipo de viagem com 
base em experiências que permite 
aos hóspedes sair e aproveitar 
o ar livre, sem os transtornos do 
camping tradicional.

Site

https://www.edreams.net/
https://www.expedia.com/
https://glampinghub.com/
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Índia

Turistas indianos 

Regional

Agência

Makemytrip, Goibibo, HotelTravel 
e Easytobook formaram um único 
canal — Ingoibibo, um dos maiores 
motores de reservas online na Índia 
e sites de passagens aéreas.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

N/A

Top

Publicidade 

O Google gera reservas diretas 
como nunca visto antes

Milhões de turistas no mundo todo 
buscam hotéis no Google todos os 
dias. Com esse novo produto, você 
coloca suas tarifas e disponibilidade 
em frente aos turistas e gera mais 
reservas diretas.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Ásia

Surfistas

Regional

Atacadista

O Good story surf é um site de 
reservas para hotéis de surfe 
no Sri Lanka. Eles conectam os 
hóspedes a acomodações e 
aulas de surfe.

Site

https://www.goibibo.com/
https://www.google.com/
https://www.tripadvisor.com/Rentals
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Camping, aluguel de 
temporada

América do Norte

Campistas

Nicho

Vendedor 

A HipCamp está em todos os 
lugares onde você quer acampar. 
Desde parques públicos até terrenos 
privados, ela é um dos guias mais 
completos para acampamentos nos 
Estados Unidos.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Oceania

N/A 

Regional

Vendedor 

A Hero Travel é um mercado de 
viagens B2B com sede em Sydney 
que oferece aos agentes de viagens 
uma plataforma completa de 
reserva, pagamento e emissão 
de bilhetes para a venda de 
acomodações, transporte e passeios.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Ásia, África, Europa

N/A 

Regional

Agência 

A plataforma Holdinn.com é uma 
via online para alcançar hotéis e 
todos os tipos de acomodação na 
Arábia Saudita, que permite que seus 
usuários pesquisem, obtenham a 
melhor tarifa e reservem diretamente 
de seus anfitriões.

Site

https://www.hipcamp.com/en-US
https://hero.travel/
http://Holdinn.com
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Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Hostel Global

N/A

Top 

Vendedor 

A Hostelworld é uma das maiores 
OTAs focadas em hostels no 
mundo todo.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Hostel Europa

N/A

Nicho

Agência 

HostelsClub é um serviço dinâmico 
de reservas online que permite a 
milhares de turistas do mundo todo 
reservarem de forma fácil, rápida 
e segura.

Site

Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Hotel Global

N/A

Top

Vendedor

Hotelbeds é um atacadista de 
acomodações B2B que conecta a 
distribuidores de viagens premium 
no mundo todo, como operadoras 
de turismo, agentes de viagens e 
companhias aéreas.

Site

https://www.hostelworld.com/
https://www.hostelsclub.com/en/
https://www.hotelbeds.com/home
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

N/A

N/A 

Vendedor

HotelsCombined é um mecanismo 
de metabusca de hotéis que 
oferece a distribuição de milhares 
de afiliados de viagens.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

N/A

N/A

Vendedor, agência 

Hotels.com® é um fornecedor de 
acomodações de hotelaria no 
mundo todo, oferecendo serviços 
de reservas pela sua própria rede 
de sites localizados e centrais de 
atendimento.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Hotel, aluguel de temporada, 
pousada

América do Norte, Europa, Oceania

Turistas de última hora

Regional

Vendedor 

O HotelTonight é conhecido como 
o melhor lugar para os hóspedes 
realizarem reservas de última hora.

Site

http://www.hotelscombined.es
https://www.hotels.com/
https://www.hoteltonight.com/
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Diretório de OTAs

GDS

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Hotel Global

N/A

GDS
Hotelnet gera valor ao otimizar a 
distribuição e a presença online 
com soluções digitais e sistemas 
avançados.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

N/A

N/A

Vendedor, agência

O HRS é um dos líderes do mercado 
de viagens a negócios no mundo 
todo e um dos 3 principais portais 
de hotéis na Europa.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Hotel, aluguel de temporada Europa

Turistas de luxo

Nicho

Agência

A icastelli.net oferece uma seleção 
única de hotéis históricos no mundo 
todo, fornecendo um serviço de 
primeira para a clientela, sendo 
não só um site de reservas, mas um 
clube dedicado.

Site

https://hotel-net.it/en/hotel-booking-engine/
https://www.hrs.com/
https://www.icastelli.net/
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Hotel Global

N/A

GDS

GDS

Compuesto por un grupo de 
empresas de distintos campos del 
sector turístico, Keytel es una empresa 
de distribución en línea que permite 
a los clientes realizar reservas de 
hoteles a través de Internet.

Site

formerly Hotusa

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Ásia

N/A

Regional

Atacadista

A Jalan.net é um dos maiores 
provedores de viagens no Japão. 
Oferecem serviços de reservas online, 
informações sobre viagens e um 
fórum de discussão para viagens 
domésticas no Japão. A Jalan 
também permite que os usuários 
reservem transporte e atividades.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Pousada, camping, hotel, aluguel 
de temporada

Global

Turistas de luxo e famílias 

Nicho

Vendedor 

Fundado em 2001, o i-escape 
seleciona uma coleção de hotéis 
boutique, pousadas, casarões e 
apartamentos para turistas criteriosos 
e abastados do mundo todo. 

Site

https://www.keytel.com/
http://jalan.net
https://www.i-escape.com/
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

Turistas de última hora

N/A

Vendedor

A lastminute.com é uma empresa 
online de viagens e lazer para 
acomodações, voos e aluguéis de 
carros de última hora.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

Surfistas e Snowboarders/Esquiadores

Nicho 

Vendedor 

A LUEX é uma agência líder de 
viagens on-line de surfe e neve que 
fornece aconselhamento imparcial 
e especializado para viagens ao 
redor do mundo. Eles conectam 
viajantes com operadores/
fornecedores de experiências e 
produtos de viagens esportivas.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Ásia

Turistas indianos

Regional

Vendedor 

Makemytrip powered by Goibobo 
é um dos maiores motores de 
reservas de hotéis online na Índia 
e também um dos principais 
agregadores aéreos.

Site

https://www.lastminute.com/
http://www.luex.com
http://www.makemytrip.com
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Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas, exceto hostels Global

Turistas de luxo

Nicho

Vendedor

Mr & Mrs Smith é um clube de viagens 
para fãs de hotéis, com uma coleção 
cuidadosamente selecionada dos 
hotéis boutique e casarões mais 
fascinantes do mundo todo.

Site

Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

Turistas LGBTQIA+

Nicho

Vendedor 

O misterb&b possui 100.000 quartos 
de hotel simpáticos à comunidade 
LGBTQ+ em seu site. O site fornece 
um banco de dados pesquisável de 
aluguéis de curto prazo de casas, 
quartos e apartamentos e hotéis/
motéis LGBT+.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

Turistas de férias 

Top

Vendedor

A ODIGEO Connect é uma 
plataforma criada para ajudar 
os hoteleiros a anunciar hotéis, 
pousadas ou apartamentos nas 
marcas eDreams ODIGEO (eDreams, 
Opodo, GoVoyages e Travellink) em 
um pacote de ofertas. 

Site

https://www.mrandmrssmith.com/
https://www.misterbandb.com/
http://www.odigeoconnect.com
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

Turistas indonésios

Regional

Agência 

Criada em 2012, a Pegipegi oferece 
aos turistas na Indonésia o melhor 
serviço de reservas online. 

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Camping Global

Campistas

Nicho

Agência

Pitchup é um dos principais 
marketplaces online para acomodações 
ao ar livre, especializado em locais para 
acampamento, estacionamentos para 
RVs, caravanas, cháles e acomodações 
de glamping. Mais de 1 milhão de 
turistas de 99 países já reservaram no 
Pitchup.com.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

N/A

N/A 

Vendedor 

A Opodo é uma agência de viagens 
online que oferece promoções 
em voos regulares e charter, 
companhias aéreas de baixo custo, 
hotéis, cruzeiros, aluguel de carros, 
pacotes dinâmicos, pacotes de 
férias e seguro viagem.

Site

https://www.pegipegi.com/
https://www.pitchup.com/
https://www.opodo.com/
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

Turistas de luxo

Nicho

Agência

A Prestigia.com é uma agência 
de reservas online especializada 
em luxo, design e hotéis 
encantadores no mundo todo.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas America Latina

Concentrada na região do México

Regional

Vendedor 

A PriceTravel é uma operadora de 
uma agência de viagens online 
com sede em Cancun, México. A 
empresa oferece uma variedade 
de pacotes de viagens e reserva 
de passagens para companhias 
aéreas, hotéis, passeios, carros, 
cruzeiros e ofertas de viagens.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

N/A

N/A

Vendedor 

Fundada em 1997, a Priceline se 
tornou uma das maiores OTAs do 
mundo. Agora parte da Booking 
Holdings, a Priceline é conhecida 
por encontrar taxas de desconto 
para compras relacionadas a 
viagens, como passagens aéreas e 
estadias em hotéis.

Site

http://www.prestigia.com
https://www.pricetravel.com/
http://www.priceline.com
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Hotel Global

Viagens a negócios 

GDS

GDS 

Com Reconline, os hotéis recebem 
uma Solução de Distribuição Única 
que conecta o inventário com mais 
de 450 mil agentes de viagens no 
mundo todo (GDS), além de ser o 
maior portal de viagens online.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Hotel Global

N/A

GDS

GDS

Restel é um fornecedor de serviços 
globais de turismo que oferece às 
agências de viagens uma ampla 
variedade de produtos turísticos 
através de uma plataforma que 
conecta hotéis, companhias aéreas, 
transfers, aluguéis de carros e 
atividades turísticas.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

N/A Ásia

Viajantes japoneses

Regional

Atacadista

A Rakuten Travel é uma das 
principais agências de viagens 
online do Japão, com mais de 
34.000 hotéis e ryokans. Fundada 
em 2001, a Rakuten Travel oferece 
a mais ampla seleção do Japão 
de listas de acomodações para 
viagens locais.

Site

https://www.reconline.com/
http://www.restel.es/
https://travel.rakuten.com/
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

N/A Oceania, América do Norte

Aventureiros e viajantes ecológicos

Nicho

Vendedor 

A Riparide é uma OTA líder de 
aventuras ao ar livre australiana 
que reúne proprietários e 
fotógrafos locais para criar 
histórias de viagem visualmente 
bonitas que inspiram os hóspedes 
a reservar sua escapada.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

Turistas do Reino Unido

Regional

Agência

SpeedyBooker é um motor de reservas 
online em rápido crescimento para 
pousadas, hotéis, casas de hóspedes 
e hostels. Ele gera mais de 60 mil 
reservas por ano.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Aluguel de temporada Global

Viajantes a negócios, 
especificamente em Londres 

Regional 

Vendedor 

A Silverdoor Apartments conecta 
você aos melhores agentes de apart-
hotéis do mundo. Usando apenas a 
conexão desse canal, você terá acesso 
a reservas de hóspedes de uma longa 
lista de clientes, seja para viagens de 
lazer ou a trabalho.

Site

https://www.riparide.com/
https://www.speedybooker.com/
https://www.silverdoorapartments.com/
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

Turistas da Europa, Austrália e 
Nova Zelândia

Top

Agência

Stay Bonanza é uma OTA sem 
comissões. Ao se inscrever no Hotel 
Bonanza, sua propriedade receberá 
visibilidade no mundo todo, com 
maior alcance a turistas na Europa, 
Austrália e Nova Zelândia.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

Surfistas

Nicho

Vendedor

Surfholidays.com é um site de 
reservas online fundado por surfistas 
para oferecer aos turistas uma 
ampla gama de acomodações e 
aulas de surfe nas melhores escolas 
das melhores cidades para surfar 
no mundo.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Hotéis Global

N/A

N/A 

Agência  

Com o programa de fidelidade 
Stash Hotel Rewards, os hotéis 
independentes obtêm as 
ferramentas para competir 
com as grandes redes, reduzir a 
participação das OTAs e atrair 
novos hóspedes.

Site

http://www.staybonanza.com/
https://www.surfholidays.com/
https://www.stashrewards.com/
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Camping, hostel, hotel Global

Surfistas

Nicho

Vendedor

Thermal é uma comunidade 
de surfistas que acredita que 
nossos melhores dias na água 
são o resultado das pessoas 
que dedicaram suas vidas a 
compartilhar a paixão pelo surfe 
com os outros. 

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Hotéis Global

Turistas de luxo

Nicho

Agência 

A Tablet, agora parte da Michelin, 
apresenta excelentes propriedades 
globais definidas por uma 
personalidade forte, atenção aos 
detalhes e serviço excepcional. Todas 
as propriedades apresentadas na 
Tablet são avaliadas e aprovadas 
primeiro por um comitê de seleção.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Ásia

Turistas indonésios

Regional

Vendedor, agência

Tiket.com é uma das maiores OTAs 
da Indonésia. Ela oferece a compra 
online de acomodações, transporte, 
eventos e atrações.

Site

https://www.thermal.travel/
https://www.tablethotels.com/
https://www.tiket.com/
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Ásia

N/A

Regional

Agência

Traveloka é a maior agência 
de viagens online da Indonésia. 
Ela anuncia milhares de 
propriedades em toda a Ásia e 
ao redor do mundo.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

N/A N/A

Turistas de férias 

Regional 

Vendedor 

Travel Republic oferece voos, 
acomodações, experiências e itens 
essenciais de férias no mundo todo, 
por preços competitivos.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Propriedade de aluguel para 
temporada

Ásia

N/A

Regional

Vendedor 

A Travelguru Homestays é um 
mercado que oferece aos hóspedes 
a oportunidade de reservar 
acomodações exclusivas em 
qualquer lugar da Índia. Seja uma 
casa histórica numa cidade, uma villa 
estética à beira-mar, uma hospedaria 
solitária no topo de uma colina ou um 
bangalô para férias em família.

Site

https://www.traveloka.com/en-id/
https://www.travelrepublic.co.uk/
https://www.travelguru.com/
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

N/A

Top

Agência 

Com o Instant Booking, os turistas têm 
todas as informações de que precisam 
para reservar com você imediatamente 
no Tripadvisor: compartilhe as tarifas 
e a disponibilidade em tempo real. 
Permita que os hóspedes em potencial 
vejam suas tarifas e disponibilidade em 
tempo real em um dos maiores sites de 
viagens do mundo.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Aluguel de temporada Global

N/A

Top

Agência

O Tripadvisor Vacation Rentals 
combinou vários sites populares de 
aluguéis de temporada em uma 
única interface de gerenciamento. 
Ao criar a conta da sua propriedade 
no Tripadvisor Vacation Rentals, você 
poderá promover a propriedade nos 
sites Flipkey, Holidaylettings, Niumba 
e HouseTrip.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Hostel Global

N/A

N/A

Agência 

A Viagio (anteriormente 
HostelCulture) faz com que encontrar 
o albergue certo seja um processo 
fácil e seguro, mas também torna 
a cultura local autêntica facilmente 
acessível para orçamentos baixos, 
oferecendo passeios e guias locais.

Site

https://www.tripadvisor.com/InstantBooking
https://www.tripadvisor.com/Rentals
https://www.viagio.com/
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Aluguel de temporada Global

Famílias  

Top

Agência 

Com mais de 2 milhões de 
propriedades de aluguel para 
temporada, Vrbo conecta 
proprietários com famílias e 
turistas em busca de algo mais do 
que um hotel para suas viagens.

Site

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Oceania

N/A

Regional

Atacadista  

O SiteTravel™ (Adventium Technology) 
é um distribuidor no setor atacadista 
que possui mais de 23 mil anúncios 
de 3.700 fornecedores de todo o 
mundo. Seja exposto a mais de 600 
agências de viagens, distribuição 
em tempo real e confirmações de 
reservas instantâneas.

Site

TMTM

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Propriedade de aluguel para 
temporada

Global

N/A

N/A

Vendedor 

O Wimdu é um dos principais 
motores de busca do mundo para 
aluguéis de temporada. Com uma 
vasta seleção de propriedades 
de todo o mundo, os hóspedes 
sabem que podem encontrar uma 
acomodação autêntica e acessível 
onde quer que estejam.

Site

https://www.vrbo.com/
https://websitetravel.com/
http://www.wimdu.com
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Diretório de OTAs

Tipo de propriedade Origem da demanda

Categoria

Público-alvo do mercado

Modelo de negócios

Todas Global

N/A

N/A

Agência

Com inventário em 791 cidades e 89 
países, em processo de expansão, 
wink.travel apoia canais de vendas 
em todos os lugares do mundo, 
enquanto realiza a promessa de 
reservas de baixo custo.

Site

https://wink.travel/
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