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A HORA É AGORA

O setor hoteleiro de hoje em dia é vibrante, mas também tumultuado. Agentes de viagens, centros 
de compras on-line para acomodações e consumidores familiarizados com tecnologia quebram 
paradigmas de mercado. Com a ampla variedade de opções que os hóspedes têm à disposição 
atualmente, conquistar a �delidade do hóspede pode parecer fútil. Mas a verdade é: saber o que 
os hóspedes valorizam em programas de �delidade e conquistar a �delidade do cliente são chaves 
para o sucesso a longo prazo. 
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BENEFÍCIOS AO NEGÓCIO:

O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM EM 
PROGRAMAS DE FIDELIDADE:

O que os clientes Brasileiros querem?

13% 68%

dos participantes da pesquisa disseram que não participam de programas 
de fidelidade porque são exigidas muitas informações pessoais20%

dos respondentes disseram que geralmente ficam no hotel 
que oferece seu programa de fidelidade favorito. 
Quando o cliente se inscreve em um programa de hotel, demonstra fidelidade à marca do anfitrião. 
Em outras palavras, hóspedes se tornam leais se você lhes der uma oportunidade.

60%

dos participantes da pesquisa 
disseram que não participam de 
programas de fidelidade porque 
as recompensas oferecidas não 

são interessantes 

dos clientes gostariam 
de ganhar mais 
recompensas 

por estadia no hotel

gostariam de mais 
opções de resgate de 

recompensas

50%

79
por cento

78
por cento 70

por cento
estão interessados ou 

muito interessados 
em poder escolher as 

recompensas.

estão interessados 
ou muito interessados 

em um upgrade 
de quarto.

estão interessados ou 
muito interessados 

em poder personalizar 
sua experiência 

no hotel 
(opções para seleção 

de quarto, jornal, horário 
de checkout etc.).

Ainda há várias oportunidades disponíveis para recrutar 
clientes para programas de fidelidade. Principalmente para 
viajantes a lazer. É por isso que a Oracle Hospitality 
conduziu uma pesquisa global entre consumidores para 
identificar os principais atributos de programas bem-
sucedidos e benefícios que os membros mais valorizam. 
As descobertas ajudarão hoteleiros a desenvolver 
programas que nutrirão relacionamentos com hóspedes e 
proporcionarão interações individualizadas com eles. 

RECOMPENSAS 


