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A Cloudbeds é autoridade em hospedagem independente, um segmento que temos 
potencializado por mais de uma década. Durante esse tempo, temos assistido de camarote 
a uma das indústrias mais dinâmicas e aceleradas do mundo. Hoje, estamos passando esse 
privilégio adiante. Desejamos as boas-vindas ao nosso primeiro relatório anual, o Panorama da 
Hotelaria Independente.

Nós compilamos e tornamos anônima uma riqueza de dados do mundo inteiro para oferecer 
análises importantes sobre negócios de hospedagem independentes, incluindo dados de tipos 
de propriedades e segmentos que são frequentemente esquecidos. Nestas páginas, você 
encontrará as respostas para perguntas fundamentais, como a atual situação da recuperação, 
o comportamento de reservas após a pandemia e as tendências de viagens que estão 
influenciando o comportamento do consumidor. Nosso objetivo ao publicar esta pesquisa é 
munir proprietários, operadores e a indústria com clareza, para que eles caminhem pelo cenário 
de viagens que está em constante mudança. Este relatório não apenas destaca a situação da 
indústria, mas também oferece uma compreensão aprofundada dos objetivos e desafios de 
proprietários e operadores independentes.

Conhecimento é poder e este é apenas o começo.

Adam e Rich
Fundadores, Cloudbeds

Mensagem
dos Fundadores

Este relatório da indústria hoteleira foi elaborado com base em dados internos de clientes da Cloudbeds disponíveis para nós no momento da publicação. Nós fizemos 
os esforços necessários para garantir a qualidade dos dados neste relatório. Porém, não oferecemos garantias, expressas ou implícitas, relacionadas à integridade, 
assertividade, confiabilidade ou adequação dos dados para objetivos comerciais.

Este relatório pode conter declarações sobre o futuro do cenário que são baseadas nas atuais estimativas, projeções, premissas e crenças da Cloudbeds, as quais 
podem ser apresentadas como incorretas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e não devem receber confiança indevida. Como consequência 
disso, os dados fornecidos neste relatório possuem o objetivo único de informar e sua utilização não é recomendada para outros fins.

A Cloudbeds não será responsabilizada por quaisquer perdas ou danos que surgirem direta ou indiretamente a partir do uso deste relatório, incluindo quaisquer 
declarações sobre o futuro do cenário contidas nele. As informações existentes neste relatório estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e nós não assumimos a 
obrigação de atualizá-las.

Este relatório não deve ser reproduzido ou utilizado, por completo ou em partes, sem nossa prévia autorização emitida por escrito. Ao acessar ou utilizar este relatório, 
você concorda com os termos deste aviso.
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Em 2023, o setor de viagens está pronto para seguir o 
caminho da recuperação e até superar o desempenho de 
antes da pandemia em algumas áreas. No entanto, com 
vários ventos contrários ameaçando alterar o ritmo de 
crescimento, a travessia não será sempre tranquila. 

“Em comparação com 2022, as pessoas no mundo todo estão 
se sentindo muito mais otimistas sobre as viagens em 2023”, 
relata o Booking.com.  “Se 2022 trouxe o retorno triunfante das 
viagens, 2023 será sobre reinventá-las criativamente no meio 
do caos”.

Os dados nos dizem que mais viajantes estão mais 
interessados em ter experiências exclusivas em 2023, em 
vez de acomodações padrão com instalações comuns. No 
entanto, eles não estão buscando inspiração para as viagens 
nos mesmos lugares e estão mais atentos aos valores do que 
o normal, devido à incerteza econômica. Livres das amarras 
do escritório, os viajantes estão prorrogando as férias para 
trabalhar remotamente. E eles estão contentes em ficar em 
um hotel, uma boutique ou uma propriedade de aluguel a 
curto prazo — desde que não precisem esperar na fila. 

Considerando as condições dos últimos anos, as 
dinâmicas de poder mudaram para os negócios hoteleiros 
independentes e continuarão a mudar. Sem os contratos de 
franquia e as diretrizes rígidas de marca para obedecer, as 
propriedades independentes estão em uma posição única 
para aproveitar o encontro das macro e microtendências nas 
viagens e fornecer as experiências distintas e personalizadas 
que os viajantes buscam. 

Seja operando um hotel com serviço completo, uma 
boutique, uma pousada, uma casa de hóspedes ou uma 
propriedade de aluguel de temporada, você precisará de 
antecipação, agilidade e engenhosidade para adotar as 
tendências que fazem sentido para sua propriedade e seu 
mercado, ganhando vantagem competitiva. 

 1 Booking.com. “Seven Predictions for the Creating Reimagination of Travel in 2023.” 

Outubro de 2022. 

Introdução

É um bom
momento para ser 
uma propriedade 
independente

“Em comparação com 2022, 
as pessoas no mundo todo 
estão se sentindo muito mais 
otimistas sobre as viagens
em 2023”

“

https://globalnews.booking.com/bookingcoms-seven-predictions-for-the-creative-reimagination-of-travel-in-2023/
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Com uma leve recessão no horizonte, os gastos arbitrários 
em viagens podem diminuir. Negócios de hospedagem 
independentes terão que batalhar por uma parte de um 
pedaço pequeno da pizza com os hotéis de marca que se 
beneficiam do reconhecimento de marca global e do enorme 
poder de marketing. Hoteleiros e anfitriões de todos os tipos e 
tamanhos continuarão a enfrentar pressões inflacionárias e 
escassez de mão de obra.

Como sua propriedade se manterá à frente? É fundamental 
prestar muita atenção nos dados e nas tendências. Neste 
relatório único, a Cloudbeds acumulou uma coleção valiosa 
de dados, pesquisas, tendências e insights desenvolvidos 
exclusivamente para acomodações independentes.

Na primeira seção, compartilhamos dados de reserva de 
milhares de propriedades independentes do mundo todo 
para ajudar você a comparar o próprio desempenho com 
os colegas do setor. Na segunda seção, compartilhamos 
os destaques do nosso questionário com os proprietários e 

operadores para fornecer insights sobre metas e desafios 
compartilhados. E, na terceira seção, exploramos cinco 
tendências que estão mudando o cenário das viagens, 
com estratégias para se adaptar às tendências e garantir o 
crescimento a longo prazo.

Na Cloudbeds, nossa meta é fornecer a tecnologia e 
o conhecimento que as empresas de hospedagem 
independentes precisam para competir com as marcas 
de hotéis por mais reservas e hóspedes mais felizes. 
Acreditamos que, com a tecnologia certa, operar uma 
propriedade independente não apenas é mais fácil 
como também é a escolha mais inteligente. Afinal, uma 
hospitalidade incrível não é só o domínio de grandes marcas. 
Na verdade, achamos que ela é mais bem servida por 
propriedades independentes. E estamos aqui para ajudar.
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Como fornecedora líder de tecnologia de gestão hoteleira, 
a Cloudbeds tem uma variedade de dados de reserva de 
milhares de propriedades. Os dados neste relatório são 
baseados em uma amostra representativa com mais de 
1.400 propriedades em 60 países do mundo, selecionadas 
para garantir a significância estatística da distribuição em 
todas as regiões geográficas, e incluem vários tipos de 
propriedades.

Os resultados são divididos em quatro regiões principais: 
América do Norte, América Latina (incluindo México), 
Europa e Ásia-Pacífico (incluindo Austrália e Nova 
Zelândia). As propriedades no conjunto de dados 
englobam hotéis, hostels, pousadas, aluguéis de 
temporada e acomodações alternativas. Conforme 
observado nos dados, determinados tipos de 
propriedades foram excluídos de métricas específicas 
para evitar o enviesamento.

Para entender como a pandemia afetou os padrões de 
reserva e o que os dados recentes nos dizem sobre as 
tendências de 2023, analisamos quatro anos de dados, de 
2019 a 2022. Compartilhamos os destaques da análise.

Comportamento
de reserva dos
viajantes e insights  

Dados
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Tarifa Diária Média 
(ADR) e Ocupação

Hotéis

Hostels

Fonte: Dados de reservas da Cloudbeds, 2019-2022
2 CoStar. “Story of 2022: Strong Hotel ADR Growth Offset by Cost Increases.”

Dezembro de 2022.

A tarifa diária média (ADR) é o preço médio que os 
hóspedes pagam pelas acomodações por dia. É um fator-
chave na rentabilidade das propriedades. Aqui relatamos 
os dados das tarifas de hostels separadamente dos outros 
tipos de propriedades (que incluem hotéis, pousadas, 
propriedades de aluguel de temporada, etc.), já que são 
precificados por cama em vez de quartos.

Entre as propriedades independentes, as tarifas dos hotéis 
tiveram um leve aumento de 2019 a 2020 e continuaram a 
crescer em 2021 e 2022, ultrapassando a ADR de 2019 em 
17%. No segmento de hostels, a ADR também apresentou 
um crescimento estável, embora em um nível mais 
moderado, com um aumento de 8% de 2019 a 2022. O 
gráfico na próxima página mostra que os hostels não são 
tão afetados pela sazonalidade como os outros tipos de 
propriedades.
 
É importante observar que os dados de ADR relatados 
aqui não foram ajustados para a inflação. De acordo com 
a STR, a inflação estava tão alta em 2022 que, em termos 
reais, a ADR foi relativamente semelhante aos resultados 
de 2019 e até mais baixa em alguns meses.2

A ADR das propriedades 
independentes recuperou os níveis 
de 2019, mas os preços ainda são 
afetados pela inflação.

ADR global, indexada a 2019

https://www.costar.com/article/1279747197/story-of-2022-strong-hotel-adr-growth-offset-by-cost-increases
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Fonte: Dados de reservas da Cloudbeds, 2019-2022

Tarifa Diária Média 
(ADR) e Ocupação

A ADR dos hostels foi menos afetada pela sazonalidade,
mas não se recuperou tão bem como outros tipos de propriedades

ADR global trimestre a trimestre
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ADR e
Ocupação

Fonte: Dados de reservas da Cloudbeds, 2019-2022

3 China Daily. “China to resume outbound group travel to selected countries.” Janeiro de 2023.

A taxa de ocupação é um termo usado para indicar 
a porcentagem de acomodações ocupadas em 
comparação com o total de acomodações disponíveis 
em um determinado período. As taxas de ocupação 
agregadas geralmente indicam a demanda geral do 
mercado. 

Entre as propriedades independentes, as taxas 
de ocupação globais em 2021 e 2022 melhoraram 
constantemente a cada ano desde a pandemia, 
mas ainda não alcançaram os níveis de 2019. Com a 
reabertura da China para o turismo externo em 2023, a 
demanda deve aumentar, especialmente para países da 
APAC, onde a China compõe uma parcela significativa do 
mercado de viagens internas.3

Melhora constante da ocupação desde a pandemia
Ocupação global indexada a 2019 por mês

https://www.chinadaily.com.cn/a/202301/20/WS63ca66efa31057c47ebaaeab.html
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Tarifa Diária Média 
(ADR) e Ocupação

Fonte: Dados de reservas da Cloudbeds, 2019-2022

Em 2022, as taxas de ocupação globais passaram por 
um início lento devido à variante Omicron, com 14 pontos 
percentuais abaixo dos níveis de 2019. Em julho, as taxas 
de ocupação globais cresceram significativamente, 
recuperando 6 pontos percentuais dos níveis de 2019
pelo resto do ano.

Após início lento, as taxas de ocupação de 2022
aumentaram com o ‘turismo de vingança’ do verão 
Taxas de ocupação globais ano a ano
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Origem
de Reserva

Fonte: Dados de reservas da Cloudbeds, 2019-2022

As origens das reservas são os canais de distribuição 
em que os viajantes decidem reservar. Cada canal 
de reserva tem custos diferentes para a propriedade, 
então é recomendável prestar atenção nas alocações 
e nos custos de distribuição para tentar gerenciar uma 
estratégia diversa.
 
As origens das OTAs incluem todas as reservas feitas por 
um intermediário nos gráficos ilustrados aqui. As outras 
origens (ou reservas “diretas”) incluem todas as reservas 
feitas diretamente com a empresa de hotelaria, incluindo 
pelo site da propriedade, telefone, walk-in e e-mail. 
 

No nosso conjunto de dados globais, em 2019, as reservas 
provenientes de OTAs constituíam 57% de todas as 
reservas, enquanto as outras origens constituíam 43%. 
Durante a pandemia, houve uma mudança significativa 
contribuindo para as reservas diretas, com a baixa 
demanda forçando as OTAs a reduzir os orçamentos 
de publicidade. Com as restrições da Covid limitando a 
maioria das viagens a mercados regionais e domésticos 
durante esse período, canais diretos como a chegada ao 
estabelecimento sem reserva e telefone aumentaram em 
2020 e 2021. Em 2022, a demanda reprimida das viagens 
voltou a favorecer mais as OTAs, alcançando os níveis de 
2019 novamente.

A parcela de reservas das OTAs diminuiu durante 
a pandemia, mas já retomou os níveis de 2019
A porcentagem global de reservas totais por origem,
OTAs x Outras origens
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Origem da
reserva por região

Fonte: Dados de reservas da Cloudbeds, 2019-2022

Ao detalhar a origem das reservas por região para 
2022, observamos diferenças significativas entre as 
regiões. Entre as propriedades na Europa e na Ásia-
Pacífico, as OTAs compõem uma parcela muito mais 
alta de reservas do que as outras origens, com 75% 
de todas as reservas na Europa e 61% na Ásia-Pacífico 
provenientes de sites de reservas online. Em contraste, 
as OTAs só constituíram 55% de todas as reservas na 
América Latina e 44% na América do Norte. 

Uma diferença notável entre as regiões é que, na América 
do Norte, a reserva pelo site da propriedade é muito mais 
comum do que em outras regiões do mundo. As reservas 
no site compõem 32% de todas as reservas na América do 
Norte e só 12% de todas as reservas em outras regiões. 

Porcentagem
de reservas
feitas pelo
site da 
propriedade

Parcela de reservas das OTAs por região em 2022
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Janela
de reserva

Fonte: Dados de reservas da Cloudbeds, 2019-2022

A janela de reserva é o número médio de dias antes da 
data de chegada que os turistas reservam as viagens. 
Geralmente, quanto mais longa a janela de reserva, 
melhor será para a propriedade. Quando as hospedagens 
são informadas com antecedência sobre como será 
o movimento, elas podem gerenciar os preços e o 
planejamento operacional de maneira mais eficaz.
 
Em 2019, as janelas de reserva foram, de modo geral, 
semelhantes entre as quatro regiões, com uma média 
global de 34 dias. Quando começou a pandemia e a 
maioria das viagens foram interrompidas, as pessoas que 
viajavam ficaram relutantes em fazer planos de longo 
prazo e geralmente reservavam de última hora, reduzindo 
a janela de reserva média. Em 2021, quando as pessoas 

começaram a ficar mais confiantes em relação a reservar 
com antecedência, a janela começou a se estender 
novamente, especialmente na América do Norte e na 
Europa.
 
Em 2022, vimos os efeitos do “turismo de vingança” e da 
demanda reprimida. Na América do Norte, a janela de 
reserva média ultrapassou os níveis de 2019 em cinco dias. 
Na Europa, isso ocorreu em dois dias. Enquanto isso, as 
restrições contínuas das viagens na região Ásia-Pacífico 
mantiveram a janela de reserva cinco dias abaixo da 
média de 2019. Em 2023, um efeito similar de demanda 
reprimida é esperado para os turistas na região Ásia-
Pacífico e, especialmente, na China, onde as restrições de 
viagem finalmente diminuíram no início do ano.

As janelas de reserva para propriedades 
independentes aumentaram em 2022 com
o “turismo de vingança” 

Janela de reserva média para as propriedades independentes
por ano e região, de 2019 a 2022
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Duração
da estadia

Fonte: Dados de reservas da Cloudbeds, 2019-2022

A duração da estadia (LOS, na sigla em inglês) é o 
número médio de diárias que os hóspedes ficam em uma 
propriedade. Em geral, as propriedades tentam atrair 
os hóspedes para estadias mais longas, aumentando a 
ocupação e diminuindo os custos operacionais. No entanto, 
os hóspedes de estadias mais longas geralmente esperam 
tarifas mais baixas, o que pode diminuir a Diária Média (ADR).
 
Nos últimos quatro anos, a grande maioria dos turistas 
no conjunto de dados reservou estadias de 1 a 2 diárias. 
A segunda duração de estadia mais popular foi de 3 a 
4 diárias. Combinadas, as duas durações de estadia 
representaram 74% de todas as diárias reservadas em 2022.

74% das reservas foram estadias de até 4 diárias
Porcentagem de diárias reservadas por duração da estadia de 2019 a 2022
(global, todos os tipos de propriedades)
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Como uma porcentagem das diárias reservadas, 
as estadias de mais de 14 dias mais do que 
dobraram, de 5% a 11% entre 2019 e 2020, mas 
diminuíram em 2021 e 2022, permanecendo 
pouco acima dos níveis de 2019.
 
O que isso significa? Durante a pandemia, as “workcations”, 
ou a combinação do trabalho com as férias, surgiram como 
uma tendência popular conforme os turistas aproveitavam 
o trabalho remoto para reservar estadias de longo prazo. As 
OTAs promoveram fortemente a tendência da “workcation” 
em 2021. O Airbnb afirma que, em 2021, as estadias de longo 
prazo com 28 dias ou mais foram a duração de viagem 
de crescimento mais rápido. O Booking.com lançou o 
Programa Work-Friendly para promover propriedades ideais 
para “workcations”. 

Estimamos que as “workcations”, como porcentagem das 
reservas, continuarão a cair com o tempo,
especialmente em um ambiente inflacionário onde várias 
pessoas simplesmente não podem pagar estadias de longo 
prazo além das residências principais. 

Isso é diferente da tendência de “nômades digitais”, em 
que adeptos ao trabalho remoto não têm uma residência 
principal e vivem temporariamente em diferentes locais do 
mundo. Embora a força de trabalho dos nômades digitais 
esteja crescendo no mundo, é improvável que a presença 
deles influencie significativamente nas tendências da 
hotelaria, já que geralmente ficam em residências,
e não acomodações.

As “workcations” estão fora de moda, mas o “blended travel”, 
às vezes chamado de “bleisure” (combinação de viagens 
a negócios e lazer), parece estar mudando os padrões 
de viagem. Essas estadias, que geralmente são viagens a 
negócios programadas e estendidas em alguns dias para o 
lazer, costumam durar de 3 a 6 dias. 

Os dados de reservas da Cloudbeds mostram que essas 
durações de estadias tendem a aumentar um pouco na 

América do Norte. A porcentagem de estadias de 3 a 6 
diárias aumentou desde a pandemia e agora excede os 
números de 2019 em 3%, com hotéis, boutiques, pousadas e 
resorts aproveitando mais essa tendência. Isso pode ser um 
sinal de que o “blended travel” está ganhando força, pelo 
menos na América do Norte, conforme discutimos na seção 
“Tendências” deste relatório.

As estadias de longo prazo
vieram para ficar?

Primeiros sinais da tendência do “blended travel”

Fonte: Dados de reservas da Cloudbeds, 2019-2022

A parcela de estadias de 1 a 2 diárias caiu, as estadias
de 3 a 4 diárias estão aumentando na América do Norte
Porcentagem de diárias reservadas por duração da estadia de 2019 a 2022
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Tendências
de Check-in
e Check-out

Fonte: Dados de reservas da Cloudbeds, 2022

Aqui, observamos os padrões de chegada e saída. Em quais 
dias os turistas costumam fazer check-in e check-out? 
Ao entender esses padrões, os hotéis podem gerenciar os 
preços e controlar o inventário para distribuir as reservas 
uniformemente durante a semana e equilibrar os altos e 
baixos níveis da ocupação.
 
Ao longo dos quatro anos do estudo, os viajantes mostraram 
uma clara preferência pelo check-in na sexta-feira e no 
sábado que, juntos, representaram 36% dos check-ins. Na 
América do Norte, os check-ins na sexta-feira tiveram uma 
popularidade cinco pontos mais alta do que os check-ins no 
sábado, com 21% das reservas com o check-in na sexta-feira.
 
Em relação aos dias de check-out, o domingo foi de longe o 
dia mais popular para a saída em todas as regiões, seguido 
pela segunda-feira. Juntos, os domingos e as segundas-
feiras representaram 36% dos dias de saída no mundo todo. 
Em geral, a alta proporção de chegadas e saídas no final de 
semana reflete o grande volume de viagens a lazer durante o 
período do conjunto de dados. 

Os padrões de check-in e check-out não mudaram 
significativamente durante a pandemia. Portanto, os gráficos 
a seguir só apresentam dados de 2022. 

O final de semana continua dominante
entre as propriedades independentes
Os dias de check-in e check-out mais populares globalmente
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Tendências
de Check-in
e Check-out

Fonte: Dados de reservas da Cloudbeds, 2022

Ao filtrar as estadias de 3 a 4 diárias, os dias de check-in 
mais populares são quinta-feira, sexta-feira e segunda-feira, 
e os dias de check-out mais populares são segunda-feira, 
sexta-feira e domingo. Isso indica que os finais de semana 
prolongados (quinta a domingo e sexta-feira a segunda-feira) 
foram bastante populares, embora o período de estadia de 
segunda-feira a quinta-feira/sexta-feira também tenha tido 
popularidade.

Padrões de estadia para 3 a 4 diárias
Os dias de check-in e check-out mais populares no mundo todo por duração da estadia
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Tendências
de Check-in
e Check-out

Fonte: Dados de reservas da Cloudbeds, 2022

Para estadias de 5 a 6 diárias, o dia de check-in mais popular 
é o domingo, indicando que as estadias de domingo a sexta-
feira/sábado são a duração mais comum.

Compreender os padrões de estadia é o primeiro passo para 
uma melhor gestão de receita para sua propriedade. Saber 
quando a demanda geralmente é maior ou menor pode 
te ajudar a ajustar a precificação para gerar ocupação ou 
aumentar a Diária Média.

Padrões de estadia para 5 a 6 diárias
Os dias de check-in e check-out mais populares no mundo todo por duração da estadia
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Em outubro de 2022, a Cloudbeds entrevistou os clientes 
que usam a Plataforma de Hotelaria da Cloudbeds e pediu 
que compartilhassem planos, desafios e metas para 2023. 
Os entrevistados foram 600 propriedades independentes 
em 80 países.

Os resultados do questionário apoiam as conclusões 
dos nossos dados de reserva e outros indicadores de 
tendências que observamos nos últimos meses. Em 2022, 
as empresas de hotelaria independentes aproveitaram 
a alta da demanda das viagens a lazer para aumentar 
as diárias e compensar os custos crescentes. Em 2023, o 
foco mudará para o aumento da ocupação e da RevPAR. 
Para aumentar ainda mais a rentabilidade, os hoteleiros 
planejam reduzir os custos ao gerar mais reservas diretas 
e melhorar a eficiência operacional. Ao mesmo tempo, 
as propriedades esperam lidar com desafios contínuos, 
incluindo custos mais elevados de mão de obra e 
manutenção.

Como proprietários e operadores de propriedades 
independentes, os entrevistados do nosso questionário 
entendem que não podem fazer isso sozinhos. Em 
2023, mais propriedades investirão em tecnologia para 
ajudar a criar novas oportunidades de receita, construir 
sites melhores, gerenciar campanhas de marketing, 
automatizar serviços e melhorar a experiência do 
hóspede.

Metas e desafios 
das propriedades 
independentes

Questionário
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3 principais metas 
de negócios para 
2023

Os 5 principais 
investimentos em 
tecnologia para 
propriedades 
independentes 

52%

51%

34%

As propriedades 
independentes avaliaram
as principais prioridades
de negócios para o
próximo ano.

Essas são as tecnologias mais 
populares que propriedades 
independentes planejam 
adicionar ou atualizar nos 
próximos 2 anos.

28%

31%

1
Envio de mensagens 
e engajamento dos 
hóspedes

2
Criação de sites
e marketing digital  

3
Entrada sem chave 
via dispositivo móvel 
e pré-check-in 

4
Pagamentos
sem atritos

5
Soluções de gestão
de preços e receita

As propriedades 
independentes avaliaram 
os principais desafios que 
enfrentam atualmente.

31% das propriedades com mais 
de 70 acomodações dizem que a 
experiência do hóspede é um dos 
maiores desafios.

28% das propriedades com 1 
a 15 acomodações dizem que 
o marketing digital é um dos 
maiores desafios.

Aumento da ocupação

46%
Inflação e
aumento dos custos

Aumento das reservas diretas

30%
Manutenção
da propriedade

15%
Experiência do hóspede

Melhoria da eficiência operacional

22%
Marketing digital

14%
Ferramentas de gestão
de preços e receita

Entre as propriedades na América do 
Norte, apenas 39% dos entrevistados 
disseram que aumentar as reservas 
diretas era uma meta de negócio 
importante, significativamente mais 
baixa do que em outras regiões.

Especialmente, a América do Norte 
é a única região com uma maior 
porcentagem de reservas de origens 
diretas em comparação com as 
OTAs (56% x 44%)

Quais são seus 
maiores desafios
no momento?
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Após uma forte recuperação em 2022, o crescimento 
da demanda por lazer deve se estabilizar em 
2023, mas ainda permanecer forte, com uma 
maior demanda nos segmentos de negócios, 
grupos e viagens internacionais compensando 
a estabilização. O crescimento das viagens 
internacionais será impulsionado em parte pela 
região Ásia-Pacífico, o último local com restrições 
de viagem relacionadas à pandemia. A rápida taxa 
de crescimento das propriedades em 2022 deve 
se estabilizar em 2023.4 Ao mesmo tempo, o Fundo 
Monetário Internacional prevê também a queda da 
inflação.5

Além disso, em 2023, podemos esperar uma 
mudança nos grupos demográficos, conforme os 
boomers começam a deixar de viajar e as gerações 
mais jovens tomem seu lugar. Com as crianças 
atingindo a idade adulta, a geração X está pronta 
para exibir sua liberdade recém-descoberta. 
Enquanto isso, os millennials estão tendo os maiores 
ganhos e a geração Z, muito mais experiente em 
tecnologia e com maior consciência ambiental 
do que as gerações anteriores, está começando a 
embarcar nas viagens. 

O que todas as gerações têm em comum é uma forte 
vontade de viajar. De acordo com a Expedia, viajar é 
mais importante agora do que antes da pandemia 
para 46% dos turistas e ainda mais para os millennials 
(52%) e a geração Z (50%).6

Não importa os segmentos de mercado visados pela 
sua propriedade, o aumento nas viagens promete 
beneficiar todos os fornecedores de acomodações. 
Como diz o ditado, a maré alta levanta todos os 
barcos. Porém, se prepare para a maré levar viajantes 
com expectativas diferentes dos anos anteriores. 
Quanto melhor você os entender, melhor posicionado 
estará para satisfazer as necessidades deles.

Aqui, exploramos cinco tendências duradouras que 
devem estar no radar de todos os hoteleiros. 

5 tendências 
que estão 
mudando
o cenário
das viagens

Tendências

4 Global Business Travel Association. “Business travelers set to see air fares rise by 8.4%, hotel rates by 8.2%, and car rental charges by 6.8% in 2023.” Agosto de 2022. 
5 International Monetary Fund. “Inflation Peaking Amid Low Growth.” Janeiro de 2023. 
6 Expedia Group. “Traveler Value Index 2023.” Novembro de 2022. 

https://www.gbta.org/business-travelers-set-to-see-air-fares-rise-by-8-4-hotel-rates-by-8-2-and-car-rental-charges-by-6-8-in-2023-2/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://go2.advertising.expedia.com/traveler-value-index-2023-outlook.html
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Tomada de decisões 
baseada em valor

TENDÊNCIA 1

Sabemos que os viajantes amam upgrades, mas e 
os downgrades? Com os altos custos das viagens e 
a incerteza econômica no ar, os viajantes estão mais 
sensíveis aos preços do que o normal em 2023. De acordo 
com uma pesquisa da Skift, 34% dos americanos planejam 
reduzir seus gastos com viagens em 2023 devido aos altos 
preços dos produtos de viagens.7 Para algumas pessoas, 
isso significa viagens mais curtas, fora da alta temporada 
ou no meio da semana ou uma propriedade ou tipo de 
acomodação mais acessível. 

A pesquisa dos gigantes nas viagens aponta para 
uma tendência semelhante. Agosto passado, o 
Google observou que as pesquisas por hostels e hotéis 
econômicos cresceram 300% no mundo todo em relação 
ao ano anterior. “Os consumidores estão mudando suas 
prioridades para aproveitar o dinheiro o máximo possível”, 
observou o gigante das pesquisas. No entanto, o Google 
alertou que os viajantes “ainda não estão prontos para 
desistir de pequenos luxos… Eles buscam experiências de 
qualidade por um bom valor”.8

Mais recentemente, uma pesquisa da Expedia descobriu 
que 35% dos turistas estão mais preocupados com o valor 
do que nunca e 43% planejam ficar em propriedades de 
uma a três estrelas em 2023. Novamente, isso não significa 
comprometer o conforto ou o fator interessante. A Expedia 
prevê um aumento nas reservas de hotéis três estrelas 
que oferecem “comodidades excelentes, interiores 
elegantes e estilo único como padrão”.9

Abra caminho para os caçadores de ofertas, diz o 
Booking.com. “2023 terá uma seleção de itinerários mais 
financeiramente inteligente, com pessoas planejando 
orçamentos de viagens com mais rigor, aproveitando 
ofertas, dicas e viagens oportunas e priorizando o custo-
benefício com descontos e programas de fidelidade.”10

7 Skift. “U.S. Travel Tracker: December 2022.” Janeiro de 2023. 
8 Think With Google. “Global Insights Briefing: Shifting Priorities Toward Value.” Agosto de 2022. 
9 Expedia Group. “The No-normal: Unexpected Travel Trends in 2023.” Novembro de 2022. 
10 Booking.com. “Seven Predictions for the Creating Reimagination of Travel in 2023.” Outubro de 2022.

https://skift.com/2023/01/25/a-third-of-americans-plans-to-cut-travel-spending-this-year/
https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-trends/affordable-travel/
https://ch.hotels.com/see/2023traveltrends-hotels
https://globalnews.booking.com/bookingcoms-seven-predictions-for-the-creative-reimagination-of-travel-in-2023/
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Como vimos na nossa pesquisa, a inflação também é 
uma preocupação para os operadores de propriedades 
independentes. Em 2022, as propriedades conseguiram 
equilibrar os maiores custos ao aumentar as tarifas dos 
quartos. Com maior sensibilidade a preços este ano, essa 
tática pode só dissuadir os viajantes de fazer reservas. 

No entanto, a redução das tarifas nunca foi uma 
estratégia sólida de crescimento a longo prazo. Então, 
qual é a melhor forma de atender ao desejo dos viajantes 
de encontrar uma oferta? De acordo com a Expedia, 
as ofertas mais atraentes para os turistas são os itens 
adicionais de cortesia e descontos por reservar com 
antecedência, de última hora, um pacote ou uma estadia 
mais longa.11

Use as promoções para incentivar o comportamento 
desejado do viajante, como ofertas de última hora 
para ocupar acomodações não reservadas, descontos 
para pacotes e estadias mais longas e tarifas não 
reembolsáveis para impedir cancelamentos. Considere 
oferecer itens adicionais, como upgrades, comodidades 
de boas-vindas, estacionamento gratuito ou créditos 
para comida e bebida. Inclua alguns “pequenos luxos” e 
“fatores interessantes” que os viajantes dizem que não 
estão dispostos a sacrificar. 

É esperado um aumento de 52% nas passagens aéreas domésticas em 2023 
em comparação com 2022, e um aumento de 29% para voos internacionais.
Fonte: Kayak

45% dos entrevistados disseram que o preço é o principal fator ao escolher
as datas da viagem.
Fonte: Tripadvisor

61% dos viajantes planejarão as viagens com antecedência em 2023,
na esperança de garantir uma melhor oferta.
Fonte: Booking.com

Tente manter uma estratégia de preços dinâmica, 
ajustando os preços em resposta às mudanças na 
demanda do mercado, ocupação e comportamento da 
concorrência. O objetivo final é aumentar as reservas nos 
períodos menos movimentados e aumentar as tarifas 
nos períodos mais movimentados. Use ferramentas de 
software para automatizar os preços, a comparação de 
tarifas e as atividades de distribuição.

Tenha em mente que valor nem sempre significa barato. 
Os turistas de todos os tipos, do econômico ao luxuoso, 
esperam que as experiências de hotelaria valham o 
preço. Isso significa sempre manter a qualidade e nunca 
recorrer a táticas de reduzir a qualidade do produto ou 
os serviços para poupar custos. Se você comprometer a 
qualidade, corre o risco de enfrentar uma reação negativa 
nas avaliações online e na fidelidade dos hóspedes, o que 
pode causar danos a longo prazo à sua marca. 

O que isso significa para 
propriedades independentes? 

Indicadores de tendências

11 Expedia Group. “Traveler Value Index 2023.” Novembro de 2022.

https://www.kayak.com/news/travel-trends-2023/
https://www.tripadvisor.com/business/insights/hotels/resources/the-top-5-traveler-trends-hoteliers-should-know-about-in-2023
https://globalnews.booking.com/bookingcoms-seven-predictions-for-the-creative-reimagination-of-travel-in-2023/?aid=318615;label=New_English_EN_CH_26638459705-468yFJ0l0zhCifzWRBLPywS217291506397:pl:ta:p1:p2:ac:ap:neg:fi:tidsa-55482331735:lp1003056:li:dec:dm;ws=&gclid=Cj0KCQiAtICdBhCLARIsALUBFcF6O_IfJ4XktOjcYfKOUj11uOpxcJIPoXFbFw006Z3fTj18VNbdrw4aAo-lEALw_wcB
https://go2.advertising.expedia.com/traveler-value-index-2023-outlook.html
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A recepção
se torna virtual

TENDÊNCIA 2

Tradicionalmente, a recepção é o centro de operações da 
propriedade, onde os hóspedes fazem check-in, check-
out e buscam ajuda durante toda a estadia. Após o início 
da pandemia e a disparada da busca por serviços sem 
contato, os viajantes descobriram que há uma alternativa 
melhor: o check-in móvel, com uma série de serviços 
virtuais que permitem ignorar a fila da recepção. 

É verdade que os hotéis estão um pouco atrasados. Em 
bancos, aeroportos e supermercados, os consumidores 
descobriram há muito tempo a velocidade e eficiência 
da automação de autoatendimento. Cada vez mais, eles 
esperam opções semelhantes nas propriedades. 

O momento não poderia ser melhor. A hotelaria está no 
meio de uma longa e prolongada crise de mão de obra, 
o que está aumentando os salários e a rotatividade 
de funcionários, diminuindo os lucros e frustrando os 
hóspedes.

Por isso, não é surpresa que mais propriedades estejam 
recorrendo à tecnologia de automação para reduzir os 
custos operacionais e diminuir a dependência em um 
mercado de trabalho imprevisível. Isso inclui tudo, desde 
check-in e check-out móvel até chaves digitais, soluções 
de mensagens aos hóspedes, chatbots e aplicativos de 
chat. 

Isso significa o começo do fim da recepção? Já em um 
número crescente de propriedades de aluguel de curto 
prazo, apartamentos com serviços e hotéis, os hóspedes 
podem gerenciar toda a estadia por um aplicativo móvel. 
Para outras propriedades, está surgindo um modelo 
híbrido, onde os hóspedes podem escolher entre o 
autoatendimento ou o atendimento pelos funcionários. 
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No setor de alimentos e acomodações, agora, são 
necessárias 5,5 semanas em média para preencher as 
vagas de trabalho, em comparação com 2 a 3 semanas 
nos anos anteriores, de acordo com a Skift. “Isso pode 
indicar uma mudança permanente no mercado”, adverte 
Skift. “As propriedades precisam começar a repensar 
como ocupam cargos como os da recepção agora.”12

Isso não significa que você precisa acabar com a 
recepção amanhã, mas sim analisar seriamente as 
operações da recepção e decidir onde faz sentido 
automatizar os pontos de contato com os hóspedes 
e onde você prefere manter o serviço prestado pelos 
funcionários. De acordo com os resultados do nosso 
questionário, as mensagens aos hóspedes e a entrada 
sem chave na acomodação estão entre as principais 
prioridades de investimento em tecnologia das 
propriedades independentes. Algumas propriedades 
podem simplesmente oferecer check-in online para 
reduzir o tempo de espera na recepção. Outras talvez 
reformulem o saguão para oferecer áreas comuns onde 
os hóspedes podem relaxar e atender a si mesmos. 

Em média, 49% dos custos operacionais das propriedades são alocados
à mão de obra no mundo todo.
Fonte: STR

58% das organizações de serviços do mundo todo têm alguma forma
de automação.
Fonte: Salesforce

87% da população mundial de smartphones usa aplicativos de mensagens para 
se comunicar e 64% das pessoas de todas as gerações dizem que preferem 
mensagens em vez de chamadas ou e-mails.
Fonte: Facebook

Seja qual for o caminho que você escolher, é essencial 
reconhecer que a automação elevou os padrões. Virtual 
ou pessoalmente, os viajantes esperam um serviço mais 
rápido e eficiente da recepção. Felizmente, as soluções 
tecnológicas nunca estiveram tão acessíveis para as 
propriedades independentes. Com uma plataforma de 
hotelaria aberta e baseada em nuvem, as propriedades 
podem aumentar a velocidade e produtividade da 
recepção e oferecer aos hóspedes uma variedade de 
serviços virtuais com facilidade. 

Considerando os resultados do nosso questionário, fica 
claro que as propriedades independentes entendem 
a urgência da situação e estão agindo. Talvez o maior 
obstáculo seja os proprietários e operadores que se 
apegam às velhas formas de fazer negócios e presumem 
que os hóspedes desejam o mesmo. No entanto, há 
formas de aproveitar a automação sem sacrificar o 
toque humano. Os hoteleiros devem descobrir o que isso 
significa para a propriedade e começar a implementar 
uma estratégia.

O que isso significa para 
propriedades independentes? 

Indicadores de tendências

12 Skift. “Travel in 2022 Explained in 11 Charts.” Dezembro de 2022. 

https://www.costar.com/article/110751413/higher-wages-are-tied-to-higher-efficiency-data-shows
https://www.salesforce.com/ap/blog/2022/10/state-of-service-trends.html
https://messengernews.fb.com/2019/12/11/want-to-reach-your-customers-strike-up-a-conversation/
https://skift.com/2022/12/28/2022-in-11-skift-research-charts/
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O “blended travel”
e a hotelaria híbrida 

TENDÊNCIA 3

No ano passado, “staycations” e “revenge travel” estavam 
na moda. Este ano, é o “blended travel”. Durante a 
pandemia, a tendência de “trabalhar em casa” estourou 
quando os escritórios foram fechados. Depois que as 
restrições de viagem foram suspensas, os adeptos do 
trabalho remoto descobriram que, ainda melhor do 
que trabalhar em casa, é trabalhar em um local exótico 
ou uma cidade cosmopolita. Foi assim que nasceu a 
tendência de “trabalhar de qualquer lugar”. 

Atualmente, os adeptos do trabalho remoto estão 
combinando esse tipo de trabalho com as viagens a 
lazer, uma tendência conhecida como “blended travel”, 
“flexcations” ou “bleisure”. Ou, como ironiza o The Wall 
Street Journal, a “viagem mullet”, com os negócios na 
frente e a festa atrás.13 A pesquisa de Índice de valor 2023 
da Expedia descobriu que 76% dos viajantes a negócios 
planejam estender uma viagem a trabalho por lazer em 
2023 e 28% dos viajantes planejam fazer uma “flexcation”.14

A tendência está transformando os padrões de viagens. 

Como vimos na nossa análise de dados, em 2022, as 
estadias de 3 a 6 diárias aumentaram 3% em relação 
aos níveis de 2019 para as propriedades independentes. 
Também vimos que as estadias prolongadas de fim de 
semana se tornaram mais populares. A STR relata que, 
em alguns destinos, os dias de domingo e quintas-feira 
se recuperaram da crise da pandemia quase tão rápido 
quanto os finais de semana, enquanto os dias no meio da 
semana ficaram para trás.15 Com o aumento do “blended 
travel”, é esperado que as altas temporadas se prolonguem 
e a ocupação nas temporadas de baixa e meia-estação 
aumente.

A tendência está gerando maior demanda por 
acomodações que oferecem instalações de lazer e 
negócios. Isso inclui apart-hotéis e propriedades de aluguel 
de curto prazo, bem como novos conceitos de hotelaria 
híbrida, como o Selina, no Reino Unido, que oferece co-
living, co-working, recreação e espaços de bem-estar 
sob o mesmo teto. Outras propriedades atendem aos 
viajantes que priorizam o valor. O The Pad em Silverthorne, 

Colorado (EUA), combina o melhor dos hotéis e dos 
hostels, permitindo que os hóspedes escolham entre uma 
variedade de tipos de acomodações, de suítes familiares 
a dormitórios compartilhados. E o ZERO Box Lodge em 
Portugal oferece acomodações inspiradas em hotéis-
cápsula japoneses, onde os hóspedes ficam quartos 
minimalistas de madeira com instalações básicas, em um 
espaço vívido que oferece restaurantes, bares, cinema, 
sauna e lounge com acesso a uma biblioteca, tudo no 
local.

Enquanto isso, no que Skift chama de “A grande fusão”, 
as linhas entre os hotéis e as acomodações alternativas 
estão ficando menos nítidas. Sites de viagens como 
Expedia, Booking.com e Kayak apresentam hotéis e 
aluguéis de temporada lado a lado nos resultados de 
pesquisa. Grandes marcas hoteleiras como Marriott 
e Accor estão investindo em propriedades de aluguel 
de temporada e ofertas de estadia prolongada. Mais 
viajantes estão abertos a diferentes tipos de acomodação, 
dependendo da natureza da viagem.16

13 The Wall Street Journal. “Companies Weigh the Pros and Cons of Business Trip Vacations.” Setembro de 2022. 
14 Expedia Group. “Traveler Value Index 2023.” Novembro de 2022.
15 CoStar. “Business Travel Slow to Recover, but Projected to Reach 2019 Levels by Next Year.” Agosto de 2022. 
16 Skift. “The Great Merging.” Maio de 2022. 

https://www.cloudbeds.com/pt-br/customers/the-pad/
https://www.cloudbeds.com/pt-br/customers/the-zero-hotels/
https://www.wsj.com/articles/business-trip-leisure-travel-vacation-bleisure-11662129828
https://go2.advertising.expedia.com/traveler-value-index-2023-outlook.html
https://www.costar.com/article/1780506053/business-travel-slow-to-recover-but-projected-to-reach-2019-levels-next-year
https://skift.com/2022/05/10/the-great-merging/
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Mesmo que sua propriedade atenda, principalmente, 
viajantes a lazer, não se surpreenda se mais viajantes 
a negócios aparecerem à sua porta para estadias 
combinadas e esperarem serviços de negócios. No 
mínimo, isso significa Wi-Fi rápido e confiável e um espaço 
de trabalho exclusivo e silencioso ou o acesso a áreas 
comuns para trabalhar e socializar. 

Em resposta, as hospedagens estão repensando o design 
de acomodações e espaços públicos para fornecer a 
infraestrutura de que os hóspedes precisam para viajar 
e trabalhar perfeitamente na propriedade. Isso pode 
significar reaproveitar uma parte do restaurante como 
espaço para reuniões ou coworking ou alterar a função 

92 milhões de trabalhadores nos EUA dizem que podem trabalhar 
remotamente pelo menos parte do tempo.
Fonte: McKinsey

33% dos entrevistados planejam viajar mais devido ao aumento da 
flexibilidade do trabalho, e dois terços esperam fazer as mesmas ou mais 
viagens combinadas de negócios e lazer em 2023 em comparação com 2019.
Fonte: STR

74% dos viajantes a negócios acham atrativa a ideia do “blended travel”,
e 50% dos turistas já fizeram uma viagem desse tipo.
Fonte: Google 

dos espaços públicos em vários momentos do dia. Para 
as acomodações, isso pode significar reconfigurar os 
espaços para atrair uma maior variedade de tipos de 
viajantes e orçamentos, incluindo adeptos do trabalho 
remoto ou famílias de viajantes a negócios. 

No passado, as limitações do software PMS dificultavam 
a oferta de um inventário flexível. Hoje, novos recursos 
em plataformas modernas de hotelaria permitem que as 
propriedades gerenciem o inventário com vários usos e 
configurações, dividindo ou combinando quartos, suítes 
e até andares inteiros e os promovendo para diferentes 
propósitos.

O que isso significa para 
propriedades independentes?

Indicadores de tendências

https://www.mckinsey.com/industries/real-estate/our-insights/americans-are-embracing-flexible-work-and-they-want-more-of-it
https://str.com/data-insights-blog/as-business-travel-advances-consumers-indicate-combination-trips-will-lead-further-gains
https://www.phocuswire.com/google-data-highlights-growing-interest-in-blended-trips
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Nova tecnologia altera
a busca e inspiração
para viagens 

TENDÊNCIAS 4

As formas como as pessoas encontram inspiração para 
viajar estão mudando e as gerações mais jovens estão no 
comando. Embora o Google continue sendo o mecanismo 
de busca dominante para as viagens, duas tecnologias 
prometem alterar esse espaço: vídeos curtos selecionados 
e IA conversacional.

Os vídeos existem há anos, mas estão ficando mais 
curtos. Geralmente com menos de um minuto de duração, 
os vídeos curtos (SFVs, na sigla em inglês para short-
form videos) são o futuro do marketing de viagens nas 
redes sociais, prevê Skift, representando “uma mudança 
cultural de um conteúdo altamente polido para um 
mais autêntico” que oferece entretenimento, conexão e 
descoberta em um só lugar.17

O grande inovador no espaço de vídeos de formato 
curto é o TikTok, que acumulou cerca de 750 milhões de 
usuários do mundo todo desde o lançamento em 2016. 
Hoje, é o aplicativo mais baixado por pessoas de 18 a 24 

anos. Recentemente, o conteúdo do TikTok se expandiu 
dos vídeos de dança virais para se tornar um mecanismo 
de busca para tudo, desde encontrar um restaurante local 
até descobrir um novo destino de viagem. Os usuários 
dizem que os vídeos do TikTok oferecem informações mais 
relevantes, pessoais, visuais e facilmente digeríveis do 
que os sites com muito texto e sem pessoas exibidos nos 
resultados da pesquisa do Google.18

Outras plataformas estão percebendo isso. O Google 
começou a apresentar mais vídeos nos resultados da 
pesquisa, e o YouTube lançou o YouTube Shorts em 2020. 
No Facebook e no Instagram, as postagens com Reels 
ganham maior prioridade nos feeds dos usuários, e o 
posicionamento preferencial está valendo a pena: os 
usuários passam a metade do tempo nessas plataformas 
assistindo aos vídeos.19

Nos últimos meses, o ChatGPT, um novo chatbot com 
inteligência artificial que pode interagir com humanos em 
um formato de linguagem natural, causou um alvoroço 
no mundo todo. Embora essa ferramenta de consumo 
esteja dando os primeiros passos, a Microsoft e o Google 
já estão em uma corrida para integrar o chat de IA nos 
mecanismos de busca, o que pode mudar a forma 
como pesquisamos as viagens. Os primeiros usuários 
já tentaram pedir para o ChatGPT criar itinerários e 
fazer recomendações de viagens (com algum grau de 
sucesso20), mas os especialistas do setor dizem que pode 
demorar um pouco até que essas ferramentas possam 
ser totalmente integradas a um processo típico de reserva 
de viagens.21

17 Skift. “Why Short-form Video Is the Future of Social Travel Marketing.” Dezembro de 2022. 
18 The New York Times. “For Gen Z, TikTok Is the New Search Engine.” Setembro de 2022. 
19 Meta. “Launching Facebook Reels Globally and New Ways for Creators to Make Money.” Fevereiro de 2022. 
20 Travel Weekly. “Can ChatGPT be a travel planner? We tested it out.” Janeiro de 2023.
21 Phocuswire. “What will ChatGPT mean for the travel industry?” Janeiro de 2023.

https://skift.com/2022/12/22/why-short-form-video-is-the-future-of-social-travel-marketing/
https://www.nytimes.com/2022/09/16/technology/gen-z-tiktok-search-engine.html
https://about.fb.com/news/2022/02/launching-facebook-reels-globally/
https://www.travelweekly.com/Travel-News/Travel-Technology/Can-ChatGPT-be-your-travel-planner
https://www.phocuswire.com/what-will-chatgpt-mean-for-the-travel-industry
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Se você já não estiver fazendo isso, é hora de soltar a 
criatividade com o storytelling visual. Comece vendo 
vídeos no TikTok ou Instagram para conferir o que é 
popular nas viagens e como sua propriedade pode 
conquistar um sucesso semelhante. Em seguida, tente 
produzir alguns vídeos usando um smartphone. Eles não 
precisam ser geniais, mas devem ser autênticos e seguir o 
tom da marca. 

Conte uma história através do vídeo sobre sua 
propriedade, o destino e as experiências que você oferece, 
e considere investir um valor modesto em publicidade 
para ajudar a desenvolver e promover sua presença. 
Você também pode fazer parcerias com um influenciador 
para aproveitar os seguidores e aumentar o alcance 
do conteúdo. Lembre-se de que o conteúdo gerado por 
usuários é mais popular do que o conteúdo da marca, 
então incentive os hóspedes a postar vídeos curtos que 
eles produzirem.

34% dos viajantes foram influenciados pelo TikTok em 2022,
um aumento de 10% desde 2021.
Fonte: MMGY Global

140 bilhões de Reels são reproduzidos no Instagram e no Facebook todos 
os dias desde outubro de 2022, um aumento de 50% em relação aos seis 
meses anteriores.
Fonte: Skift

Chatbots estão esperando ver um aumento de mais de 100% em seus 
níveis de adoção nos próximos dois ou cinco anos e representam os 
principais casos de uso de IA em empresas atualmente.
Fonte: Gartner

Em relação aos chatbots de Inteligência Artificial, pode 
ser um pouco cedo para dizer exatamente como isso 
afetará a pesquisa e inspiração de viagens, mas uma 
coisa é certa: a IA conversacional está se tornando 
comum em 2023, deixando essa tecnologia ainda mais 
acessível para as propriedades independentes usarem 
nos próprios negócios. Como nossa pesquisa revelou, o 
software de mensagens aos hóspedes, que inclui chatbots 
automatizados, é um dos investimentos de tecnologia 
planejados para as propriedades independentes nos 
próximos dois anos. 

O que isso significa para 
propriedades independentes? 

Indicadores de tendências

https://skift.com/2023/01/10/tiktok-chips-away-at-googles-dominance-in-travel-discovery/
https://skift.com/2022/12/22/why-short-form-video-is-the-future-of-social-travel-marketing/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/2-megatrends-dominate-the-gartner-hype-cycle-for-artificial-intelligence-2020)
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Uma mudança de
instalações para experiências

TENDÊNCIA 5

Tradicionalmente, as propriedades se distinguem, em 
partes, pelas instalações que oferecem. As instalações 
podem servir como um atrativo poderoso para os 
viajantes e podem melhorar ou arruinar uma estadia, de 
acordo com a pesquisa da Boston Hospitality Review.22

Nos anos anteriores à Covid-19, a competição para 
oferecer as melhores e mais recentes instalações levou 
à desorganização das acomodações nas propriedades. 
No início da pandemia, as instalações foram removidas 
como medida de segurança. E, embora algumas tenham 
voltado desde então, os viajantes atualmente têm 
menos interesse nas comodidades e mais interesse em 
experiências. 

Não estamos falando sobre tours de vinhos e aulas de 
golfe. “Passeios alternativos, como silvoterapia (banho 
de floresta), sessões de chakra, acampamentos de 
treinamento alimentar, yoga com cachorros, terapia do 
riso e colheita de frutas estão cada vez mais populares do 

que clássicos como cursos de culinária, viagens esportivas 
e sessões de meditação”, relata a Expedia. Por outro lado, 
uma pesquisa separada da Expedia23 descobriu que 96% 
das pessoas que estão de férias querem passar pelo 
menos uma parte da viagem sem fazer nada.24

O Booking.com está observando uma tendência 
semelhante de viagens baseadas em experiências. 
Os viajantes querem férias únicas que choquem, 
surpreendam e encantem, relata a OTA, com 50% 
buscando um choque cultural completo e 73%
procurando viagens fora da zona de conforto que os 
levam aos limites.25 

Uma das maiores tendências que surgiram com a 
pandemia é uma maior consciência do impacto das 
viagens no meio ambiente. Segundo a Expedia, 90% dos 
consumidores já buscam opções sustentáveis ao viajar 
e metade está disposta a pagar mais por transporte, 
atividades e hospedagem se a opção for
mais sustentável.26

A demanda por experiências está mudando a 
forma como alguns sites de viagens promovem as 
acomodações. O novo recurso “Categorias” do Airbnb 
permite que os usuários selecionem entre 55 filtros de 
pesquisa, de yurts e casas minúsculas a mansões e 
castelos, além de temas como jogos, golfe e espaços 
criativos. A Expedia adicionou filtros de “Experiência 
para viajantes” que incluem as opções LGBTQIA+, ideal 
para negócios e ideal para famílias. Ainda, o Booking.
com permite que os usuários filtrem as pesquisas de 
acomodação por práticas de sustentabilidade. 

Para atender à demanda, as grandes marcas hoteleiras 
estão divulgando mais produtos de origem local, 
implementando práticas mais ecologicamente corretas 
e fazendo parcerias com empresas locais para oferecer 
experiências únicas. No site da Accor, os viajantes podem 
escolher entre atividades que vão desde ingressos de 
ópera em Roma até aulas de capoeira no Rio de Janeiro. 

22 Boston Hospitality Review. “A Detailed Study of the Expected and Actual Use of Hotel Amenities.” Março de 2019.
23 Expedia Group. “The No-normal: Unexpected Travel Trends in 2023.” Novembro de 2022. 
24 Expedia Group. “7 Relaxing Vacations for Doing Absolutely Nothing.” Janeiro de 2023. 
25 Booking.com. “Seven Predictions for the Creating Reimagination of Travel in 2023.” Outubro de 2022.
26 Expedia Group. “Traveler Value Index 2023.” Novembro de 2022.

https://www.bu.edu/bhr/2019/03/20/a-detailed-study-of-the-expected-and-actual-use-of-hotel-amenities/
https://ch.hotels.com/see/2023traveltrends-hotels
https://www.expedia.com/stories/nothing-cations/
https://globalnews.booking.com/bookingcoms-seven-predictions-for-the-creative-reimagination-of-travel-in-2023/
https://go2.advertising.expedia.com/traveler-value-index-2023-outlook.html
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Ao que tudo indica, as viagens com foco em experiências 
ganharão ainda mais impulso conforme os interesses dos 
turistas ficarem mais diversificados. Em 2023, é hora de 
romper com a mentalidade das instalações e amenities 
e focar nas experiências. Com menos tempo e gastos 
exigidos pelos protocolos da Covid-19, as propriedades 
podem reorientar os esforços para melhorar a experiência 
do hóspede e satisfazer as necessidades sociais, 
ambientais e econômicas dos viajantes. 

“Há falhas estruturais na forma como viajamos hoje, 
mas isso está mudando”, diz o CEO e cofundador da 
Cloudbeds, Adam Harris. “Não vivemos como a realeza 
em casa, então por que esperar que nossas toalhas e 
lençóis sejam lavados diariamente em hotéis? Temos 
smartphones e Netflix, então por que os hotéis gastariam 
dinheiro com telefones e entretenimento no quarto? 
Em vez disso, os hotéis devem direcionar recursos para 
fornecer as experiências mais importantes para os 
viajantes atualmente, junto com eficiência, conveniência e 
valor”.

A revista Longitude destaca, “Os hotéis estão começando 
a entender que os hóspedes querem mais do que 
apenas um quarto — eles querem uma experiência”. 
As experiências chatas, monótonas e comuns em 
hospedagens serão substituídas por propriedades únicas, 
autênticas e atraentes para a próxima geração de 
hóspedes.27

43% dos viajantes entrevistados dizem que “ter novas experiências”
é fundamental na tomada de decisões de viagem desde a pandemia.
Fonte: Expedia

33% dos viajantes dizem que as atividades são o componente mais 
inesquecível da viagem.
Fonte: Tripadvisor  

79% dos viajantes reconhecem a importância da viagem sustentável,
e 43% acreditam que isso inclui o respeito à cultura e herança local.
Fonte: Trip.com

Proporcionar experiências personalizadas e sustentáveis 
não é domínio exclusivo de grandes marcas, hotéis 
lifestyle e boutiques. Geralmente, as propriedades 
independentes de todos os tamanhos são familiares e 
têm conexões profundas com a comunidade local, e os 
grandes grupos hoteleiros não podem competir com isso. 
Eles podem aproveitar esses relacionamentos para ajudar 
os viajantes a se conectar com a cultura local, aprender 
e descobrir novos interesses e hobbies e encontrar 
maneiras únicas de relaxar, se divertir e se reconectar 
com a natureza. Para os viajantes que não querem fazer 
nada nas férias, facilite o acesso a serviços de streaming 
com uma conexão Wi-Fi rápida.

É igualmente importante comunicar aos turistas as 
experiências que você oferece. Isso significa garantir 
que seu site, os anúncios de terceiros e outros canais de 
marketing destaquem as experiências que o diferenciam, 
seja tecnologia de ponta, programas de bem-estar ou 
experiências culinárias locais. 

O que isso significa para 
propriedades independentes? 

Indicadores de tendências

27  Longitude. “9 Hotel & Travel Trends That Will Define 2023.” Maio de 2022. 

https://go2.advertising.expedia.com/traveler-value-index-2023-outlook.html
https://www.tripadvisor.com/business/insights/hotels/resources/the-top-5-traveler-trends-hoteliers-should-know-about-in-2023
https://www.trip.com/newsroom/sustainable-travel-consumer-report-from-trip-com-group-reveals-deeper-understanding-of-the-sustainable-trip-identifies-opportunities-for-travel-industry/
https://longitudedesign.com/9-hotel-travel-trends-that-will-define-2023/
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Aconteça o que acontecer em 2023, este é o ano para 
aproveitar a onda de otimismo renovado em relação às 
viagens. Todos nós queríamos ter uma bola de cristal, 
mas ainda há maneiras de antecipar o comportamento 
dos turistas e garantir que você esteja bem preparado. 
Além de monitorar as notícias, os dados e as tendências 
mais recentes sobre viagens, os hoteleiros devem ouvir 
atentamente o feedback dos hóspedes e examinar 
minuciosamente os dados e insights deles no PMS, no 
channel manager e em outros sistemas de software centrais.

Depois, é só garantir que você tenha os recursos para 
entrar na onda. Primeiro e mais importante, mantenha a 
felicidade e lealdade dos membros da sua equipe. Segundo, 
implemente a tecnologia de que você precisa para superar 
as expectativas dos hóspedes e crie oportunidades de 
qualificação necessárias para os funcionários evoluírem à 
medida que a tecnologia desempenha um papel maior nas 
operações. Terceiro, mostre sua independência fornecendo 
as experiências autênticas e significativas que os viajantes 
buscam atualmente e que apenas sua propriedade pode 
oferecer. 

Quanto mais proativa for a maneira que você enfrentar 
esses desafios, melhor posicionado estará para ganhar mais 
reservas e deixar os hóspedes mais felizes em 2023 e além. 

Conclusão

É hora de
exibir sua
independência
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A Cloudbeds é a plataforma que potencializa a hotelaria, 
permitindo que dezenas de milhares de empresas de 
hospedagem em mais de 150 países do mundo cresçam e 
prosperem. A premiada Plataforma Hoteleira da Cloudbeds 
reúne soluções de tecnologia para aumentar a receita, 
simplificar as operações e encantar os hóspedes em um 
único sistema, otimizado por um marketplace selecionado de 
integrações de terceiros. Criada em 2012, a Cloudbeds foi eleita 
Melhor PMS, Melhor Sistema de Gestão de Propriedades e Melhor 
Software de Mensagens aos Hóspedes pelo Hotel Tech Report 
em 2023 e foi reconhecida como uma importante protagonista 
no relatório IDC Marketscape de 2022. Para mais informações, 
visite www.cloudbeds.com.
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