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Introdução

Com o aumento considerável de usuários na internet e a facilidade de 
encontrar praticamente tudo online, as pessoas estão utilizando cada 
vez mais os meios digitais para fazer pesquisas e buscar as soluções 
para seus problemas.

Isso inclui buscar informações sobre viagens e achar o hotel ideal para 
sua hospedagem.

Guia Básico de Marketing Digital para 
Hotéis

Hoje, mais de 90% das viagens começam online, então, esse
passa a ser o ponto de entrada para a decisão do cliente.
Mesmo que eles terminem a compra em meios off-line
(como telefone e agências físicas).

Então, como seu hotel pode se beneficiar da onda digital?

Como você já deve imaginar ter um site já não é mais o
suficiente. Este artigo foi criado para ajudar você a crescer
nas vendas digitais, ele é o nosso guia básico de marketing
digital para hotéis.
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Neste guia você vai aprender:

- O que é e porque investir em marketing digital.

- Conhecendo seu cliente.

- Os tipos de marketing digital.

- As diferentes plataformas e como elas se relacionam com seu hotel.

- Como analisar e mensurar seus resultados.

- Visualizações x compras: A fórmula da conversão.

Guia Básico de Marketing Digital para Hotéis



O Que é Marketing digital?
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O marketing digital é um termo que define todos os seus esforços de
marketing on-line. As empresas aproveitam os canais digitais como:
busca do Google, mídias sociais, e-mail e seus sites para se conectar
com seus clientes atuais e potenciais.

Guia Básico de Marketing Digital para 
Hotéis

Principais objetos:

- Seu site

- Artigos ou Blog

- E-books

- Infográficos

- Ferramentas interativas como quizzes e testes.

- Canais de mídia social 

(Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram e etc).

- Referências on-line de outros sites 

(relações-públicas, redes sociais e sites de Reviews como Google 
My Business e TripAdvisor).

- Identidade digital da marca (logotipos, fontes e etc).
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O processo de Marketing Digital 
tem que ser:

Escalável: Atingir o maior número de pessoas
possíveis com seu orçamento.

Repetível: Conhecer as regras de cada plataforma,
conseguir em cada uma um processo de
divulgação funcional e replicável.

Previsível: Conseguir prever o resultado de cada
campanha, isso vem com experiência e tempo.

Por que devo investir?

O marketing digital ganhou destaque aos canais
tradicionais especialmente por 3 motivos:

Alcance global ou direcionado.

Baixo custo em relação à rádio, TV e outras mídias
tradicionais. A internet democratiza a comunicação.

Mensuração mais precisa de resultados (cliques,
impressões e conversão, são métricas mais precisas
do que as off-line).

A facilidade de mensuração de resultados ajuda a
medir com precisão o ROI(retorno do investimento)
das ações e também a entender o que não funciona.

Guia Básico de Marketing Digital para Hotéis
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Entender o que não está dando resultado é uma parte

importantíssima do processo.

É importante frisar que no marketing digital não existem verdades absolutas e nem fórmulas
mágicas. Para se ter sucesso no campo online é necessário o processo de mensuração e
otimização de resultados de forma contínua.

Marketing digital é uma caminhada longa,

e não uma maratona.

Ironicamente, a maioria das ações de marketing digital feitas não são mensuradas e
otimizadas. Este é o principal motivo de alguém que já tentou fazer, não ter tido
resultados.

O objetivo não é somente trazer clientes, mas também, criar e aperfeiçoar a fórmula da
sua máquina de vendas digital.



Conhecendo seu cliente
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Ja ouviu falar de persona?

Os objetivos da sua marca são se comunicar e gerar
vendas. No entanto, uma comunicação é facilmente
ignorada no mar de distrações que o mundo online
proporciona.

A persona é a personificação do seu cliente ideal, o “cara” que te 
traz mais retorno

O ideal é construir a sua comunicação personalizada para este cliente.

Construir uma persona vai além da demografia básica. Saber de onde seus clientes vêm, idade,
formação, sexo, renda, motivo de compra e como chegam até o hotel, já não é suficiente para um
bom direcionamento de campanha.
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Para construir uma persona, é necessário também
saber as respostas das seguintes perguntas:

1 )Quais os valores do seu negócio? Estamos
falando de filosofia e não de dinheiro.

2) O que torna seu produto ou serviço único?
Especificamente, quanto ele é melhor que qualquer
outra opção que seu cliente tem. Incluindo a opção
de poder não comprar nada de ninguém?

3) Qual a objeção de compra mais comum do seu
cliente e como contorná-la.

Guia Básico de Marketing Digital para Hotéis

4) Quais medos, angústias, anseios e resultados
desejados do seu cliente quando ele compra de
você.

5) O que você falaria para seu cliente em 30
segundos (ou 140 caracteres) para fazer com
que ele decida comprar de você.
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As respostas para estas perguntas darão para você um mapa muito claro de como
sua comunicação deve ser desenvolvida para que seu cliente sinta que seu produto é
perfeito para ele.

Além disso, conhecer seu público permite que você crie “experiências
compartilháveis”, da qual vamos falar a seguir.

Não se esqueça de sempre responder seus clientes.
Seu negócio também é uma persona e a comunicação é de 2 vias.

Dica Extra!



Tipos de Marketing Digital
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Posicionamento Orgânico ( SEO)

Posicionar seu site tecnicamente para que usuários encontrem nos
buscadores quando digitam palavras-chaves específicas relacionadas
com o seu hotel.

Search Engine Marketing (SEM)

Marketing feito para pessoas que estão buscando produtos e serviços
em buscadores como Google e Bing/Yahoo.

A concorrência para termos comerciais como “Hotel em Manaus”
(que indica intenção de compra), hoje é extremamente alta para a
maioria dos destinos.

O conhecido Google Adwords para buscas, entra nesta categoria.
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Remarketing/Retargeting

Posicionar seu site tecnicamente para que usuários encontrem nos
buscadores quando digitam palavras-chaves específicas relacionadas
com o seu hotel.

Video Ads

São anúncios em vídeo em plataforma de vídeos como YouTube,
recentemente o Facebook e Instagram também entraram na jogada.

Os anúncios de vídeo são ótimos para produtos visuais como viagens
e hotéis.

O desafio dos Vídeo Ads é ser interessante o suficiente para que o
usuário permaneça no anúncio, já que ele é na maioria das vezes uma
inserção intrusiva de vídeo no YouTube ou na linha do tempo no
Facebook/Instagram.
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E-mail Marketing

Comunicação com clientes via e-mail. O e-mail é a identidade do 
indivíduo na web.

A comunicação constante, por este meio, é muitas vezes mais 
efetiva até que as mídias sociais.

É efetiva pelos seguintes motivos:

- E-mail é a forma mais direta de atingir o publico
de forma 1: 1.

- Pessoas mantêm seus endereços de e-mail por
anos.

- Um endereço de e-mail pode dizer se um
usuário está no trabalho ou em casa.

- E-mails podem ser lidos de qualquer dispositivo.

- As pessoas usam seus endereços de e-mail
como id pessoal para criar contas em sites.

- É possível fazer remarketing programando um e-
mail de resgate de compra para um cliente que
abandonou uma reserva.

- Você pode usar newsletters e promoções para
aumentar os acessos do seu site. Isso é muito
pouco falado mas e-mail pode ser uma grande
fonte de tráfego para seus canais de venda direta
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Anúncios de Display

São anúncios visuais e banners que vão em sites de notícias, redes
sociais, portais e blogs.

Funcionam da seguinte forma: são mostrados através de uma
“rede” de sites que mostram anúncios visuais (banners). O Google,
por exemplo, tem sites parceiros (o programa Adsense) que
mostram estes anúncios.

O Facebook, por sua vez, mostra anúncios visuais diretamente para os seus usuários na rede social.

O direcionamento pode variar por plataforma. Você pode definir um público-alvo, palavra-chave ou
anunciar especialmente para aqueles que já visitaram seu site ou uma página de promoção.

Também se enquadra na categoria de remarketing.
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Marketing de Conteúdo

Produzir conteúdo regularmente faz com que as pessoas acessem
seu site com maior frequência.

Além disso, o marketing de conteúdo melhora o seu
posicionamento orgânico, já que seu site acaba tendo mais
“volume” de páginas. Se o conteúdo for bem direcionado, é possível
mirar nas palavras-chave certas.



Plataformas de Marketing 
Digital
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Motores de busca

Os motores de busca são o ponto de entrada do cliente.

É onde ele busca diariamente por produtos, serviços e faz
pesquisas sobre a sua próxima viagem, por isso, ser encontrado
nos motores de busca é um grande negócio.

A ciência do Marketing Digital independe de plataforma, no entanto há tipos específicos e públicos-
alvo em cada uma. Estas são as principais plataformas:

Principais motores de busca:

Google:

Motor de busca dominante com 80% de
fatia de mercado.

Bing/Yahoo:

Motor de busca com menor relevância, com
12% do mercado.

Tipos de marketing na plataforma:

- Marketing de busca (SEM).
- Anúncios de Display.
- Remarketing.
- Posicionamento Orgânico (SEO ou marketing de conteúdo).
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Redes sociais

As redes sociais são um ótimo lugar para anunciar para públicos
específicos.

Diferente dos motores de busca que utilizam palavras-chave para
identificar a intenção de compra do usuário, nas redes sociais você pode
direcionar de outras formas, por exemplo: se você quer anunciar para
pessoas do sexo feminino, que tem 30 e 40 anos, que tiveram filhos
recentemente e moram em São Paulo, talvez, anunciar em redes sociais
seja o ideal para você.

Principais Redes Sociais:

Facebook

Tem no momento que escrevemos esse artigo, 2
bilhões de usuários no mundo e 60% da população
Brasileira.

Possui opções bem refinadas de segmentação e
diversos tipos de anúncios. Todos os anúncios são
mostrados para seus usuários e para os do Instagram,
que foi adquirido recentemente pelo Facebook.

Tipos de marketing na plataforma:

- Anúncios de Display
- Remarketing
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Instagram

É uma rede social de imagens e descoberta de conteúdo por meio
de #tags. Ótima para conteúdo visual rico e vídeos e especialmente
apelativo para hotéis de lazer.

Pinterest

Outra rede social de imagens, seus usuários são em maioria público
feminino. Não é tão conhecida como o Instagram e tem apelo maior
para área da moda e vestuário.

Essa rede social deve ter prioridade baixa em investimento por parte
dos hotéis



23Guia Básico de Marketing Digital para Hotéis

Twitter

Rede social popular entre jornalistas, empresários e público hi-tech.
Por não ser tão popular no Brasil, deve ser considerada uma rede
social de baixa prioridade.

A não ser que seu público entusiasta entre em convergência com a
sua persona.

TripAdvisor, Foursquare, Yelp, Facebook Places e 
Google Meu Negócio

São plataformas de negócios locais em que a boa reputação pode
ajudar seu cliente a decidir por você e não pelo seu concorrente.

Responder todas as avaliações de forma autêntica, não mecânica, e
sem tentar inventar desculpas criativas para problemas reais e
simples é a melhor forma de se promover nesses canais.

Tipos de marketing na plataforma:
- Anúncios de Display
- Remarketing
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Linked-in

Rede social para profissionais e público corporativo.

Os anúncios no Linked-in são mais caros que nas outras redes por
terem um direcionamento mais preciso.

É ideal para contratos maiores como parcerias com empresas e
hotéis de negócios com espaços de eventos.

Se não quiser gastar muito no Linked-In é possível fazer remarketing somente
para usuários que visitaram páginas específicas do site do hotel.

Você pode fazer remarketing nas páginas de eventos e/ou
parcerias empresariais.

- Anúncios de Display
- Remarketing

Geram engajamento incrível e os anúncios de vídeo
costumam ser mais baratos, justamente por terem uma
barreira de entrada: o custo da produção.

Apesar disso, com o avanço tecnológico,
tem sido mais acessível fazer videos,
especialmente institucionais ou que utilizam
imagens aéreas.

Os anúncios em vídeo têm que
ser muito curtos, porque hoje o nível de
distração do usuário é altíssimo.



Mensuração de Resultados
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Mensure, melhore e repita

Como melhorar suas campanhas, como avaliar a performance e as quais as
métricas importantes das suas campanhas.

Uma métrica importante é aquela que faz com que você mude 
seu comportamento em relação a sua campanha.

Veja nas próximas páginas quais as métricas mais importantes na hora de avaliar suas 
campanhas.
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Mensuração de e-mail marketing:

Todas as plataformas de e-mail marketing permitem que você verifique os
resultados após o envio. Normalmente 48 horas já dão para você um panorama
completo se a campanha foi boa ou não.

O título é a parte mais importante de uma campanha de e-mail.

É por ele que as pessoas decidem se vão ler sua mensagem.

Métricas importantes:

- O setor de viagens tem taxas de aberturas entre
12% a 20%.

- Taxa de cliques ficam em média entre 2% e 3%.

- Se as pessoas não abrem seu e-mail, mude o
título.

- Se as pessoas não clicam, mude o conteúdo.

- Fique atendo à taxa de reclamação e spam. Se o
número for alto, quer dizer que seu conteúdo é
considerado de baixa qualidade.

- Remova contatos inativos de 6 em 6 meses. Isso
faz com que a taxa de entrega aumente para os
contatos ativos (você não quer cair no spam!).

- NUNCA envie e-mail sem um sistema de e-mail
marketing (SMTP ou colocando em cópia oculta).
Você VAI com certeza entrar na lista de spam
dessa forma e isso pode impactar seu negócio de
forma severa.
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Mensuração de busca orgânica:

Com certeza você deve usar o Google Analytics, para mensurar seus acessos e dados demográficos
do seu site e o Google Webmaster, para avaliar como o Google está indexando seu site e se há erros
de indexação.

Se você quiser ter um perfil mais detalhados dos usuários, você pode usar uma ferramenta de
análise de pessoas como o Woopra. Ele vai te dar, além dos dados demográficos, dados sobre perfil
de usuário, e-mail, e perfis sociais dos seus visitantes.

Métricas importantes:

- Taxa de rejeição: acontece quando o usuário cai
na sua página vindo de outra fonte, permanece
muito pouco tempo, indicando que seu conteúdo
não é relevante.

- Tempo de permanência no site: ajuda a
quantificar o quão bom seu site é para engajar o
cliente. Fotos, vídeos, infográficos e artigos
interessantes aumentam substancialmente o
engajamento dos visitantes.

- Quantidade de páginas navegadas: saiba onde
está seu conteúdo mais relevante e otimize
essas páginas.

- Origem do tráfego: conheça os canais mais
relevantes que trazem acessos para seu site.

- Visitas no site.
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Mensuração de SEM (Google Adwords)

Mensurar as campanhas de Google Adwords é importantíssimo para
não estourar o orçamento e o valor do clique. A concorrência na
indústria do turismo são altíssimos. Somente as OTAs (Agências de
viagem online) investem o equivalente a 10% do faturamento total do
Google.

.

Métricas importantes e dicas:

CPC (valor do clique na palavra-chave): quanto
você paga para aparecer em uma palavra-chave
específica. Dê melhores lances em palavras-chave
que retratam exatamente o que o seu produto
quer vender e nunca dê lance abaixo de primeira
página.

CTR (Click-Through Rate): é a taxa de cliques que
seu anúncio teve. Normalmente varia entre 2% a
5%, dependendo da qualidade do seu anúncio.

Conversão: mensura o quanto você vendeu,
possibilita que você calcule de fato o custo da
aquisição do cliente.

Ajustes: É importante também calibrar os
horários dos anúncios e ajustar seus lances por
dispositivos (desktop, tablet e mobile).

Negativação: Após 14 dias, cheque palavras não
relacionadas e adicione como palavras
negativas. Isso evita do seu anúncio aparecer
para públicos irrelevantes.

Remarketing: Não se esqueça de configurar sua
campanha de remarketing no Google Adwords
com pelo menos 30% do orçamento total.
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Mensuração de Campanhas Facebook/Instagram:

A qualidade da sua campanha do Facebook vai depender do seu
objetivo de campanha e do seu direcionamento. O Facebook,
diferente de outras plataformas vai perguntar para você qual é o
objetivo na configuração da campanha e seu algoritmo vai se
encarregar de mostrar seu anúncio as pessoas certas baseadas no
seu direcionamento..

Métricas importantes e dicas:

Para começar, segmente um público entre 500 mil
e 1 milhão de pessoas.

Objetivos de campanha - você pode otimizar
suas campanhas para:
• Mais cliques para seu site.
• Mais conversões e vendas.
• Total de visualizações de vídeo.
• Utilize o Facebook para fazer remaketing em

clientes que já visitaram seu site.



Conversão
Transformando Visitantes em Compradores
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Conversão é a Proporção de visualização X Número de compras.

Depois de investir tempo, esforço e dinheiro em trazer pessoas para seu site, a pergunta mais
frequente é:

O que fazer para que minha audiência digital tome a decisão de comprar? (ou seja: aumentar
minha conversão)

Primeiramente, para que seu hotel venda, você precisa ter sua
ferramenta de vendas online. Sim, estamos falando de motores
de reserva!

No momento da escolha, a função da sua ferramenta é
apresentar sua proposta da melhor forma possível. Isso inclui
todos os adereços, adicionais da reserva e promoções vigentes.
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Seu motor de reservas deve ter os seguintes itens

• Layout simples e rápido de carregar

• Compatibilidade com mobile.

• Compatível com Facebook.

• Ofertas (gerais, por cupom ou direcionamento/dispositivo).

• Apelos de compra visuais (como preço antigo e preço novo).

• Fotos em alta resolução.

• Informações completas do hotel (para comparação lado a
lado com OTAs)

• Venda de serviços extras.

• Recuperação de reservas abandonadas.

A taxa típica de conversão de e-commerce hoteleiro é de 2%.
Seu hotel precisa fazer algo sobre os 98% que vão embora.

Seu motor de reservas não deve 
ter os seguintes itens:

• Cobrar comissões (desfigura o 
benefício do canal direto do hotel).

• Fotos tortas, de baixa resolução ou 
tremidas.

• Ser lento para carregar.

• Pedir cadastro antes de completar 
a compra.

• Ter muitos campos para preencher 
para completar a compra.

• Deixar de listar algum item da 
proposta do hotel, incluindo 
adereços.

• Restrições de compra

• Oferta menos atrativa que canais 
intermediários



34Guia Básico de Marketing Digital para Hotéis

Se você quiser saber como otimizar suas conversões e
aumentar suas vendas em até 200%, você precisa
conhecer o HBOOK!

http://www.hsystem.com.br/


Conclusão
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Nós delineamos os fundamentos do marketing digital para que seu hotel comece
imediatamente a ter resultado nos seus canais digitais.

Quando você dá os primeiros passos, a complexidade das plataformas pode parecer
assustadora, mas a verdade é que marketing digital para hotéis não é uma questão
complicada quando alguém te mostra as estratégias e exatamente o que fazer.

O problema é:

Ninguém quer fazer isso, mas nós queremos!

Obrigado e ótimas vendas!

PS: tem dúvidas? Manda um e-mail para a gente ;)

http://www.hsystem.com.br/


Descubra mais com nossos artigos e 
alavanque suas vendas online!

http://artigos.hsystem.com.br/
http://artigos.hsystem.com.br/

