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que foram planejados há cerca de cinco anos, 
quando a economia vinha apresentando si-
nais de crescimento – começaram a abrir suas 
portas a partir de 2013. Dessa forma, a hotela-
ria de muitas cidades passou a lidar com um 
cenário de aumento de oferta (apartamentos 
disponíveis) e diminuição da demanda (hós-
pedes). No geral, segundo dados do FOHB, o 
RevPAR – Receita por Apartamento Disponível 
– de janeiro a outubro de 2015, está 10% abai-
xo do realizado no mesmo período de 2014. 

Frente a esse ambiente difícil, a Intercity man-
teve-se focada em minimizar os impactos ex-
ternos em suas unidades de negócio. Traba-
lhamos fortemente para preservar as finanças 
dos empreendimentos, monitorando o fluxo 
de caixa e administrando os riscos. Em para-
lelo, foram realizadas ações para aumento da 
eficiência de pessoal, redução de custos e, 
mais do que nunca, gerenciamento de vendas 
e distribuição. 

Nas notícias a seguir, apresentaremos com 
mais detalhes duas áreas da empresa que ti-
veram papel fundamental na gestão dos ho-
téis em 2015 e continuarão protagonizando 
as ações para 2016. 

Embora ainda estejamos frente a um cenário 
de incertezas para o próximo ano, a econo-
mia é cíclica e, em breve, voltará a mostrar 
sinais de melhora. Estamos bastante confian-
tes com o que ainda podemos realizar. Com 
a equipe bem preparada, com nossos inves-
timentos em gestão e com o potencial dos 
hotéis, temos certeza de que podemos con-
tinuar construindo um grande futuro para os 
empreendimentos e para a hotelaria.

Conte conosco e vamos em frente!

Alexandre Gehlen

Os avanços tecnológicos dos últimos 15 anos 
proporcionaram ganhos incríveis aos clientes 
na hora de reservar um hotel. Mais conforto, 
mais opções, mais segurança e, sobretudo, 
mais informações.  

Por outro lado, a venda de hotéis tornou-se 
extremamente complexa. Segundo dados do 
Google, atualmente, ao planejar sua viagem, 
um viajante pesquisa em 30 sites diferentes 
antes de fazer uma reserva no hotel. O ciclo 
de compra na hotelaria ficou tão amplo que 
foi dividido em etapas específicas, exigindo 
estratégias bem definidas para cada uma: Ins-
piração, Planejamento, Busca, Reserva, Via-
gem e Compartilhamento. 

Nas viagens corporativas, foi-se o tempo em 
que apenas a tarifa mais baixa era importan-
te para ganhar o cliente. Hoje, existem regras 
complexas, em que um contrato com o cliente 
corporativo é negociado localmente e global-
mente, e as políticas têm que ser obedecidas 
à risca.

Em paralelo à complexidade, os custos de 
aquisição de um cliente aumentaram enorme-
mente, trazendo para todos os profissionais 
de vendas da hotelaria o desafio de rentabili-
zar a venda utilizando canais de menor custo. 
Chamamos de canais, as Agências Online, as 
Agências de Viagens, as grandes Agências-
Consorcia, as Operadoras e Consolidadoras 
de Viagem, nosso site intercity.com.br, entre 
outros. 

Um estudo recente da Associação dos Asset 
Managers dos Estados Unidos, mostra que o 
custo médio de aquisição de um cliente de 
hotel representa entre 15% a 25% da receita 
total. A principal razão que explica esse custo 
é justamente o surgimento de inúmeros ca-
nais de vendas e aumento da complexidade. 
O desafio não é eliminar as vendas dos canais 
mais caros, mas sim aumentar as vendas nos 
canais que representem o menor custo. E sem 
dúvida, os canais mais baratos são os canais 
próprios da rede: o departamento de reserva 

dos hotéis, a central de reserva e principal-
mente o site da Intercity. 

Foi pensando nesse cenário de mudanças 
e nos desafios de nossa indústria que, em 
2015, a Intercity ampliou sua visão de vendas 
criando um projeto de distribuição. Quando 
tratamos a venda de uma maneira mais am-
pla podemos compreender a relação “custo 
e receita” de cada canal e investir naquele 
mais rentável para o hotel. Hotéis que inves-
tem e dominam as práticas de distribuição 
oferecem mais rentabilidade a seus investido-
res. O tempo em que uma boa administração 
operacional do empreendimento limitava-se 
ao hotel propriamente dito não existe mais. 
Atualmente, temos que ser bons também na 
capacidade de gerenciar uma distribuição de 
alta performance.

Em 2016, colocaremos em prática várias 
ações iniciadas em 2015. As prioridades esta-
rão divididas em três pólos de atuação: 

Em nossa trajetória, são muitos os desafios a 
que somos submetidos. Em especial, os que 
nos acompanham atualmente. Desaceleração 
econômica, aumento da inflação, alta dos ju-
ros, desvalorização do Real, alterações climá-
ticas, escândalos políticos. Esses foram alguns 
fatos que marcaram o Brasil em 2015, ano que 
ficará registrado como um dos mais difíceis 
dos tempos modernos para o país. 

As empresas reduziram fortemente suas des-
pesas com viagens e os turistas passaram a 
gastar menos. Adicionalmente, novos hotéis – 

Fonte: FOHB e Banco Central
Obs: dados de demanda de 2015 acumulados de janeiro a outubro 
em comparação ao mesmo período de 2014.  

Já imaginou se não houvesse internet, agente de viagem ou 
telefone quando fôssemos viajar e procurássemos um hotel?

1. Vendas Centrais e Vendas Locais: Evoluir a performance e organi-
zação de nossas equipes de vendas, dividindo entre vendas centrais 
e vendas nas unidades. As vendas centrais vão assegurar a promoção 
de todos os hotéis Intercity junto a clientes-chave que nos trazem gran-
des volumes e uma atenção contínua e especial: Agências TMCs como 
Flytour, Alatur, Carlson Wagon Lit, Costa Brava, Booking, CVC, Decolar, 
Trend, entre outras receberão visitas semanais de nossa equipe central. 
Somado a isso, nosso time central vai cuidar dos programas de viagens 
das grandes empresas, chamados RFPs (Request for Proposal), além 
das inúmeras parcerias e contratos com tripulações aéreas. Junto com 
as vendas centrais, em 2016 vamos introduzir o conceito das vendas 
nos hotéis. Um modelo opcional que permite dar um reforço extra aos 
hotéis na captação de oportunidades existentes no entorno geográfi-
co do mesmo, reforçando a capilaridade, prospectando novas contas, 
eventos e grupos locais.  

2. Revenue Management de alta performance: Em 2016, continuare-
mos sendo uma área de excelência em Revenue Management. Vamos 
aumentar o foco dos analistas nas unidades, investir na capacitação 
técnica de nossa equipe, implementar ferramentas sofisticadas de fore-
cast e construir uma nova plataforma de inventário e reservas centrais 
chamada CRS Intercity (Central Reservation System - Intercity). 

3. Conectividade & Reservas: Em 2016, investiremos na alta performan-
ce de nossos canais diretos de vendas e na conectividade total de nos-
sos hotéis com inúmeros parceiros e sistemas de reservas. Ao mesmo 
tempo em que vamos garantir que todos os parceiros conectados à 
nossa plataforma possam vender a Intercity, vamos garantir que nos-
sos canais diretos tenham a maior participação no share de reservas. 
São os canais diretos, como o site Intercity, que representam o menor 
custo para os hotéis, comparados com outros intermediários como as 

A área de Operações e Qualidade é respon-
sável pela integração do Corporativo com as 
unidades de negócios, desenvolvimento dos 
gestores das áreas operacionais, criação dos 
procedimentos da empresa, melhorias no 
processo de cada departamento; todos ali-
nhados aos objetivos da organização e com 
base nas tendências de mercado. 

Cabe destacar que o departamento dá o su-
porte a todas as unidades, ajudando a resol-
ver questões do dia a dia e a minimizar os de-
salinhamentos da prática dos processos.

A área de Operações e Qualidade atua tam-
bém nas implantações das novas unidades, 
com o papel de organização dos setores e 
treinamento do Quagilidade das equipes de 
trabalho, garantindo o padrão Intercity.

Os projetos de inovação também estão sob a 
responsabilidade desta área. O foco principal 
é a melhoria contínua dos processos, atendi-

mento e fidelização do cliente. Colocamos em 
prática uma série de projetos para oferecer 
mais conforto, mais foco e excelência no aten-
dimento, agregando valor para clientes/con-
sumidores sem gastar mais para fazer isso.

Readequações de rota são cada vez mais 
necessárias e frequentes no mundo atual. A 
forma de reagir às mudanças e aos fatores ex-
ternos diz muito sobre a cultura e os valores 
da empresa. A área de Operações e Quali-
dade atua fortemente na gestão dos custos, 
renegociando valores junto aos fornecedores 
e buscando novas opções que contribuam ao 
hotel alcançar melhores resultados; pois os 
resultados financeiros são nossos indicado-
res de chegada. 

Os primeiros passos para cumprirmos esses 
objetivos foram dados em 2015. Apresenta-
mos algumas ações já implementadas no que 
tange a redução de custos:

Copyright: Viagens on-line,
estratégias e oportunidades de negócio 

Agências Online e GDS. Cada reserva direta no site da Intercity permite reduzir os custos de comissão a terceiros de, em média, 20% para 
praticamente zero. Essa será nossa batalha em 2016 quanto à conectividade e às reservas: aumentar as reservas diretas. 

Para isso, vamos trabalhar em três frentes: a) Lançamento de um novo motor de reservas que ofereça uma experiência mais completa aos 
internautas, com mais informações, qualidade gráfica, navegabilidade e ofertas semelhantes às que são oferecidas nos sites das Agências 
Online. Em paralelo à melhoria do site, trabalharemos fortemente com ferramentas sofisticadas de marketing online e CRM. b) Mais reservas 
da Central de Reservas. Investiremos recursos em nossa Central de Reservas que permitam mais conversões de vendas e suporte aos de-
partamentos de reservas dos hotéis. c) Construção de uma plataforma central de reservas e inventário integrada a todos os canais de vendas 
(CRS Intercity).  Somente a partir de uma plataforma central, somos capazes de gerenciar o inventário de apartamentos e encurtar o tempo de 
processamento de uma reserva, gerando segurança ao cliente, evitando contratempos como overbooking e, sobretudo, podendo escolher 
com qual tarifa e em qual canal vender. 

• Amenities: Mudança na composição dos kits – Redução média de 53%.

• Uniformes: Nova opção de fornecedor – Redução média de 32%.

• Impressos dos apartamentos: Mudança na composição das papelarias disponíveis nos apartamentos – Redução média de 26%.

• Material de Higienização das Áreas de Serviço: Mudança de fornecedor – Redução média de 49%.

Continuaremos a identificar oportunidades de melhorias e avanços. Vamos atuar incansavelmente em cada um deles, não só para 
que todas as etapas sejam cumpridas com êxito, mas também para surpreendê-los com novidades que irão simplificar e agilizar esses 
processos. O objetivo é superar a concorrência usando mais criatividade, e não mais recursos financeiros.
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