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que a maioria não faz.” 

Bill Gates  

  



RESUMO 
 

O setor hoteleiro foi um dos mais afetados com a gigantesca expansão da internet 
desde os anos 1990, fazendo com que seus empreendimentos, a partir disso, 
encontrassem novas formas de distribuição nesse mundo digital. Dessa forma, os 
meios de hospedagem se depararam com a necessidade de considerar os canais 
de distribuição online como canais estratégicos de marketing, venda e de 
conquista de novos mercados. Para esta tarefa, encontraram nas Agências de 
Viagens Online (OTA) importantes parceiros para a concretização de reservas e a 
manutenção de uma gestão de tarifas. Em vista disso, o escopo analítico deste 
trabalho recai sobre a temática da paridade tarifária, um assunto pertinente na 
indústria do turismo. Dito isso, o objetivo desse trabalho foi aferir, através de um 
estudo de caso, o posicionamento da OTA Hurb para com a paridade tarifária, 
propondo estratégias que impulsionassem suas relações comerciais com os meios 
de hospedagem. Para tanto, esta pesquisa assumiu uma vertente exploratória-
descritiva e qualitativa, fazendo o uso de um roteiro de entrevistas semiestruturado 
como instrumento de avaliação, buscando investigar a percepção dos gestores da 
OTA Hurb sobre a questão da paridade. Desse modo, os resultados desta 
pesquisa destacam que a paridade tarifária afeta negativamente as relações 
comerciais entre hotéis e OTAs, demonstrando também que a gestão tarifária dos 
meios de hospedagem de pequeno e médio porte não é realizada de maneira 
proveitosa. Não obstante, o cenário acima ratifica a necessidade de encontrar a 
melhor estratégia de tarifas para cada empreendimento, visto que existem outros 
métodos além da aplicação da paridade. Entre estas metodologias, a referida 
pesquisa destaca a estratégia de ofertar tarifas flexíveis para cada canal, de 
acordo com seus respectivos potenciais, e se aprofundar nas forças, diferenciais e 
competências de cada OTA e Wholesaler, buscando extrair o melhor desses 
canais e consequentemente maximizar sua taxa de ocupação e receita.  
 
Palavras-chave: Distribuição Hoteleira. Gestão de Tarifas. OTA. Paridade 

Tarifária. 
 

 

  



ABSTRACT 
 

The hotel sector was one of the most affected by the gigantic expansion of the 
internet since the 90s, making their enterprises, from that, find new forms of 
distribution in this digital world. That way, hotel accommodations faced the need to 
consider online distribution channels as strategic channels for marketing, selling 
and conquering new markets. For this task, they found in the Online Travel 
Agencies (OTA) important partners for making reservations and maintaining rate 
management. Therefore, the analytical scope of this work falls on the theme of rate 
parity, a relevant subject in the tourism industry. That said, the purpose of this 
research was to assess, through a case study, the positioning of OTA Hurb 
towards rate parity, proposing strategies that boost their business relations with the 
hotels. For this purpose, this research assumed an exploratory and qualitative 
aspect, using a semi-structured interview guide as an assessment tool seeking to 
investigate the perception of managers of OTA Hurb on the issue of rate parity. 
Therefore, the results of this research highlight that rate parity negatively affects 
trade relations between hotels and OTAs, also demonstrating that the rate 
management of small and medium-sized hotel businesses is not carried out 
profitably. Nevertheless, the above scenario ratifies the requirement to find the best 
rate strategy for each enterprise, since there are other methods beyond the 
application of rate parity. Among these methodologies, the referred research 
highlights the strategy of offering flexible rates for each channel, according to their 
respective potentials, and deepens in the strengths, differentials and skills of each 
OTA and Wholesaler, seeking to draw the best from these channels and 
consequently maximize their occupancy rate and revenue. 
 
Key words:  Hotel Distribution. OTA. Rate Management. Rate Parity.  
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INTRODUÇÃO 

 

No setor turístico, graças à evolução tecnológica, é possível que 

determinados tipos de serviços possam ser entregues através de mais de um canal 

de venda. Por isso, discussões acerca da temática de “distribuição” surgem na 

década de 1990 junto com os avanços da tecnologia e da internet (BUHALIS, 2000), 

fazendo com que os primeiros passos do e-commerce1 comecem a ser vistos. Com 

o surgimento dessa nova fase, muitas empresas hoteleiras perceberam que a 

aplicação do marketing na área do turismo sofreria mudanças2 e as organizações 

que não conseguissem se adequar não seriam capazes de aumentar sua 

competitividade e visibilidade no mercado (O’CONNOR e FREW, 2002).  

Neste contexto, a maneira como a distribuição dos quartos de hotéis é feita 

evoluiu drasticamente. Antigamente, o representante que possuísse mais contatos 

para alavancar a exposição do hotel era o que ganharia destaque em feiras de 

turismo. Já hoje, o que possui melhor posicionamento digital sairá na frente. No 

entanto, o que se percebe é que, no primeiro caso, a exposição não é tão grande 

quanto no segundo (CMRESERVAS, 2019).  

Além disso, o progresso mais afamado foi o fato das reservas, antes feitas 

através de canais de vendas off-line – operadoras e agências de turismo físicas e 

call centers – passarem a serem feitas por viajantes individuais, de forma direta ou 

através das OTAs (Online Travel Agencies – Agências de Viagens Online). Em 

específico a estas últimas, as mesmas atingiram uma quota de mercado de 51% 

durante o período de 2010 a 2016 (O’CONNOR e FREW, 2002; CMRESERVAS, 

2019).  

Acompanhando esses avanços, essas OTAs se destacaram como 

intermediários de serviços turísticos bastante conhecidos por todo o mundo 

(Booking.com, Expedia, Hurb e entre outros exemplos). Na atualidade é possível 

observar a relevância que as OTAs possuem, em razão de pesquisas realizadas 

(DOMINGUES, 2018; NICOLAU e SHARMA, 2019; SILVA, MENDES FILHO e 

                                                           
1 Considerado por Albertin (1999, p. 15) como “a realização de toda a cadeia de valor dos processos 
de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de comunicação 
e de informação, atendendo aos objetivos de negócio”.  
2 O progresso dos meios de comunicação e a introdução cada vez maior de negócios no ambiente 

virtual obrigaram as companhias a se adaptarem a novos mercados e consumidores pois o marketing 
digital, principalmente as mídias sociais, apresentaram uma forma inovadora de propagar seus 
serviços na internet (KENDZERSKI,2009). 
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MARQUES JÚNIOR, 2019; YE, YAN e WU, 2019) e também pela maior exposição 

advinda dessa era digital.  

Tendo esses pontos evidenciados, é oportuno salientar que inúmeros meios 

de hospedagens aderiram às OTAs como principal canal de distribuição com o 

objetivo de alcançar cada vez mais indivíduos considerados potenciais hóspedes 

(LOHMANN, 2006). Porém, problemas com discriminação de preço e dependência 

integral de apenas um canal podem fazer com que certos danos por mau 

gerenciamento de distribuição surjam e afetem negativamente o desempenho de um 

empreendimento (CARROLL e SILEO, 2014). 

A colaboração entre hotéis e OTAs foi crescendo cada vez mais, porém após 

esse boom, as OTAs deixaram de ser vistas como parceiras e passaram a ser 

reconhecidas como concorrentes, pois essas agências desejam ter a melhor tarifa 

disponível para venda, assim como o meio de hospedagem (HOSTELTUR.COM, 

2013). Esta situação fez com que uma “guerra de tarifas” fosse iniciada e a temática 

da paridade tarifária viesse à tona, exigindo que todos os canais de venda ofertem o 

mesmo preço – sobre o mesmo quarto e o mesmo período – para um mesmo hotel 

(OTTO, 2016).  

Dito isso, a hotelaria deve e precisa obter ciência sobre a representação das 

OTAs no mercado do turismo, buscando obter mais conhecimento a respeito dessas 

agências não só como mais um canal de distribuição, mas também como uma 

estratégia de marketing (MOROSAN e BOWEN, 2018). Afinal de contas, através 

deste relacionamento virtual os meios de hospedagem teriam, por exemplo, 

campanhas em plataformas como Facebook Ads, bem como outros métodos e 

técnicas – destacando-se, por exemplo, o Google Analytics – para compreender 

comportamentos e captar novos consumidores (GABRIEL, 2010; VAZ, 2011).  

É necessário, inclusive, identificar os pontos positivos e negativos advindos 

dessa parceria e buscar realizar uma gestão de distribuição eficaz que não seja 

integralmente concentrada em apenas um canal. Combinado a isso, é importante 

que a gestão tarifária na hoteleira se adapte às tendências atuais e ao 

comportamento do consumidor (FAUSTINO, 2016). Em virtude disso, a presente 

pesquisa possui a seguinte problemática: qual é a perspectiva da OTA Hurb sobre a 

paridade e como esta impacta suas relações comerciais com os meios de 

hospedagem?  
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Com o avanço da tecnologia e o surgimento das OTAs, muitas mudanças 

ocorreram no setor turístico, como, por exemplo, a possibilidade de se realizar 

reservas online, não sendo mais necessário se deslocar até uma agência física e 

fazer essa compra com um agente de viagens (AMARAL e NIQUE 2000). Devido a 

isso, a temática da distribuição hoteleira ganhou certo destaque na atualidade 

mostrando aos meios de hospedagens novos canais a serem explorados e uma 

diferente perspectiva para receberem reservas diretas: terem seus próprios sites 

online (MOROSAN e BOWEN, 2018).  

Nesse sentido, tal perspectiva foi abraçada apenas por grandes 

empreendimentos hoteleiros graças a sua maior familiaridade com tecnologia e 

marketing digital, mas os médios e pequenos meios de hospedagens encontraram 

nas OTAs a chance de conseguirem aumentar sua taxa de ocupação e 

consequentemente sua receita (NICOLAU e SHARMA, 2019). Com o passar dos 

anos as OTAs se inseriram cada vez mais no mercado, se tornando mais 

conhecidas pelo público e detendo uma grande parte das reservas realizadas no 

mundo (YE, YAN e WU, 2019).  

Através dessa parceria entre hotéis e OTAs, um assunto delicado e 

importante se tornou recorrente, a paridade de tarifas ofertadas online. Este tema 

ganha, cada vez mais, notoriedade no ramo do turismo no que tange as relações 

comerciais entre essas duas organizações (MOROSAN e BOWEN, 2018). Algumas 

pesquisas abordam este tema levantando discursos a respeito da imposição da 

paridade tarifária vindo da OTA para com o meio de hospedagem (OSKAM e 

ZANDBERG, 2016; NICOLAU e SHARMA, 2019; EZRACHI, 2015) porém, este 

trabalho tratará do inverso, apresentando também a realidade das cobranças acerca 

da paridade por parte dos hoteleiros para com as agências online.  

Dito isso, a presente pesquisa analisou a relação dos empreendimentos 

hoteleiros com as OTAs, que vai além de um simples intermediário, entendida aqui 

como uma parceira comercial que visa os melhores interesses de seus negócios. 

Ademais, buscou-se evidenciar as principais barreiras encontradas neste universo e, 

como consequência, expor as possíveis vantagens e diferenciais competitivos que 

podem ser obtidos ao utilizar, da melhor maneira, as OTAs como um canal de 

distribuição. Para tanto, as estratégias propostas nesse trabalho buscaram 

beneficiar e contribuir tanto os meios de hospedagens quanto as OTAs no que tange 
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formas de aperfeiçoarem seu relacionamento e consequentemente maximizarem 

suas vendas. 

Dito isso, o objetivo deste trabalho é aferir o posicionamento da OTA Hurb 

para com a paridade tarifária, propondo estratégias que impulsionem suas relações 

comerciais com os meios de hospedagem. Além disso, busca-se: (1) apresentar o 

contexto histórico e o panorama atual da distribuição hoteleira permeando a questão 

da paridade tarifária e introduzir seu conceito e função; (2) investigar a percepção 

dos gestores da OTA Hurb sobre a questão da paridade, observando como esta 

relação impacta, positiva ou negativamente, seus negócios; (3) descrever um plano 

de ação para que a OTA Hurb possa aperfeiçoar suas relações comercias com os 

empreendimentos hoteleiros, aprimorando as estratégias que são tomadas por 

ambas as partes. 

Para tanto, a presente pesquisa possui um cunho exploratório por intentar 

difundir novas conceituações, metodologias analíticas ou percepções acerca da 

temática aqui investigada (CERVO e BERVIAN, 1996). Nesse sentido, pode-se 

ponderar que a análise exploratória-descritiva visa compreender melhor as facetas 

inexploradas de um objeto de estudo, por meio da exposição de um amplo discurso 

reflexivo sobre as características que distinguem a temática analisada 

(CAMPENHOUDT e QUIVY, 1998) e também busca descrever características reais 

do objeto estudado, visando estabelecer relações entre variáveis (GIL, 2008).   

Não obstante, o referido projeto será alicerçado pela métrica do Estudo de 

Caso, já que por meio desta metodologia, o pesquisador tem a sua disposição um 

extenso leque de informações que evidenciam características, peculiaridades, 

fragilidades, processos e relacionamentos que definem o caso analisado (DIEHL e 

TATIM, 2004). De acordo com Diehl e Tatim (2004), este método oportuniza um 

estudo profundo capaz de agregar mais valor à pesquisa, contribuindo para a 

estruturação de uma ampla e detalhada análise científica acerca do seu objeto e 

temática de pesquisa. 

Para tanto, como métrica avaliativa, opta-se pela análise qualitativa pelo fato 

de esta estabelecer uma abordagem que busca alcançar dados flexíveis (ROBSON, 

2011) que propiciem um contato próximo entre o pesquisador e o objeto de estudo, 

de maneira que o primeiro seja capaz de observar, analisar e registrar as 



 

15 
 

percepções de distintos indivíduos, que poderão ser influenciados ou influenciadores 

de uma determinada situação problema (LIEBSCHER, 1998).  

Desse modo, como instrumento de avaliação, utilizou-se um roteiro de 

entrevistas semiestruturado3 que permitiu, através de uma interação social, a 

obtenção de dados em profundidade acerca das especificidades do objeto de 

estudo, expondo-o aos olhos de quem o vivencia cotidianamente (HAGUETTE, 

1997).  

Além disso, aplicou-se a técnica de condução observação participante pelo 

fato de a autora trabalhar no ambiente estudado. Esta abordagem conseguiu 

recolher dados do dia-a-dia através de um convívio contínuo e constante do 

investigador (MÓNICO et. al, 2017). Essa investigação executa uma coleta de 

dados, ações e fatos de maneira sistematizada através das interações entre o 

pesquisador e o objeto de estudo, com o objetivo de obter subsídios a respeito do 

fenômeno analisado (BOGDAN e TAYLOR, 1975).  

 Ainda nesse sentido, a amostragem aplicada neste trabalho foi a não 

probabilística, ideal para pesquisas com uma função mais exploratória, onde o 

pesquisador selecionou membros da população pelo julgamento de que os mesmos 

detêm de informações fidedignas (OLIVEIRA, 2001). Dessa forma, Oliveira (2001) 

explica que a seleção por julgamento ocorre quando os participantes selecionados 

apresentam notório saber sobre a temática investigada, sendo, portanto, escolhidos 

pelos pesquisadores para contribuírem positivamente com o desenvolvimento de 

suas pesquisas.  

Esclarecido este ponto, os respondentes escolhidos para participar dessa 

entrevista foram duas gestoras da área comercial nacional e internacional do próprio 

Hurb, com o intuito de obter dados atualizados e precisos sobre a problemática da 

paridade tarifária, averiguando suas percepções, visões e tomadas de decisão em 

relação a esse tema. E, também, suas escolhas se balizaram pelo fato de estas 

lidarem diretamente com os meios de hospedagem e serem responsáveis por 

realizar parcerias e acordos tarifários com os mesmos.  

Por fim, outro aspecto pertinente a ser enfatizado, é que os resultados 

oriundos desta percepção qualitativa permitirão responder o seguinte 

questionamento:  

                                                           
3 O referido instrumento está disponibilizado no Apêndice A deste trabalho. 
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 Q1: Como um meio de hospedagem pode otimizar suas vendas trabalhando 

com OTAs? 

 Q2: Como uma OTA pode otimizar suas vendas trabalhando com um 

empreendimento hoteleiro?  

 Q3: Como a paridade afeta as relações comerciais entre os hotéis e as 

OTAs?  

Buscando-se atender tais olhares, o trabalho fora dividido em 3 capítulos. 

Após a introdução, o primeiro capítulo – DISTRIBUIÇÃO HOTELEIRA: UMA 

ANÁLISE SOBRE A PARIDADE TARIFÁRIA E SUAS ESPECIFICIDADES – trouxe 

dados e informações sobre os principais conceitos da distribuição hoteleira e 

paridade tarifária, apresentando seu contexto histórico, panorama atual e suas 

especificidades na gestão hoteleira. Ademais, fez uma abordagem sobre o entrelace 

desses temas com os sistemas de distribuição e tipos de canais de venda, 

descrevendo e exemplificando suas principais características, particularidades, 

vantagens e desvantagens. 

No segundo capítulo deste trabalho – HURB: UMA ANÁLISE SOBRE SUAS 

RELAÇÕES COMERCIAIS – foram descritas as principais características da OTA 

estudada, apresentando informações sobre o empreendimento e sua marca. Além 

disso, pôde-se encontrar desdobramentos sobre seus diferenciais competitivos e 

representatividade no mercado. Um outro ponto neste capítulo foi a apresentação de 

dois setores comerciais desta OTA, retratando seu processo de gestão e 

operacionalização.  

E para finalizar, o terceiro capítulo – A PARIDADE TARIFÁRIA NO HURB – 

retratou a funcionalidade de suas relações comerciais e abordou alguns eixos 

importantes sobre plataformas online, modelos de distribuição e gestão tarifária. 

Desse modo, estratégias foram apresentadas no intuito de aprimorar o 

relacionamento OTA/Hotel, objetivando a potencialização de suas reservas.  
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2 DISTRIBUIÇÃO HOTELEIRA: UMA ANÁLISE SOBRE A PARIDADE TARIFÁRIA 

E SUAS ESPECIFICIDADES 

 

O rápido desenvolvimento da Tecnologia da Informação (TI) resultou, desde 

sua introdução no mercado em meados de 1950, em um aumento constante de sua 

influência sobre a maioria das operações de um meio de hospedagem (MOROSAN 

e BOWEN, 2018). O setor de Hotelaria e Turismo está entre os setores comerciais 

que foram profundamente transformados pelo massivo uso da Internet, considerada 

por Toh, Raven e Dekay (2011) como um artefato oportuno para realizar a 

distribuição de serviços e produtos intangíveis. A partir de 1990, com o avanço da TI, 

surge o comércio eletrônico (e-commerce), tornando possível uma comercialização 

online4 (OSKAM e ZANDBERG, 2016). Segundo Buhalis (2000) esses avanços 

remodelaram a forma como as informações ligadas ao turismo eram distribuídas e 

também afetaram a forma como as pessoas planejam suas viagens.  

A evolução tecnológica e a utilização da internet comercial, que teve seu 

surgimento em 1996 no Brasil, foram cruciais para o crescimento da distribuição 

eletrônica, fazendo com que o mercado se tornasse mais dinâmico e com vantagens 

para os dois lados, quem compra e quem vende (BUHALIS, 2000). Desse modo, a 

TI torna-se uma grande aliada à indústria do turismo pelo fato de oferecer uma 

melhor gestão e controle de seus processos operacionais (ANJOS, 2004). 

Neste contexto, os sistemas de distribuição pela internet (IDS – Internet 

Distribution Systems) e sites “E-Travel” oferecem aos consumidores a oportunidade 

de comprar produtos de viagem como hotéis, voos, aluguel de carros e entre outros 

serviços. Desde então, alguns meios de hospedagem têm buscado implementar 

ferramentas que facilitam a compra online, expandindo assim seus canais de 

distribuição5 - que anteriormente tinham suas reservas efetuadas apenas através de 

canais off-line6 (MOROSAN e BOWEN, 2018).  

Prerrogativa que se justifica pelo fato de ao menos 30% dos turistas 

brasileiros estarem realizando suas compras de viagens (passagens aéreas e 

                                                           
4 Há uma alta propensão do crescimento de compras online cada vez mais visto que as facilidades, a 
segurança, acessibilidade e privacidade estão cada vez mais presentes neste canal (AMARAL e 
NIQUE, 2000).      
5 Segundo O’Connor e Frew (2002, p.33), a definição desta nomenclatura se dá como “um 
mecanismo que proporciona informações suficientes para as pessoas certas, em momento e lugares 
apropriados, permitindo que as mesmas tomem a decisão de adquirir produtos e serviços”.  
6 Atendimento telefônico (Call Center), balcão de reservas e operadoras e agências de turismo. 
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hospedagem) através de plataformas online, com uma expectativa de que nos 

próximos anos este número cresça ainda mais (COLAÇO, 2018). No entanto, apesar 

do grande potencial de distribuição que a Internet oferece7 – devido sua capacidade 

de alcance a múltiplos mercados, como pode ser observado nos gráficos 1 e 2 - a 

mesma tem sido mais explorada pelas grandes redes internacionais do que pelos 

pequenos e médios empreendimentos hoteleiros.  

Sobre estes, muitos acabam sendo desafiados pela vasta quantidade de 

oportunidades existentes e pela variedade de diferentes sistemas de distribuição. 

Por causa disso, se tornam mais vagarosos e relutantes para investir em novas 

tecnologias, perdendo assim a chance de criar uma vantagem competitiva no 

mercado (O’CONNOR e FREW, 2002; TOH, RAVEN e DEKAY, 2011). 

  

Gráfico 1: Viagens Online – Penetração por Região, 2014-2020 (projeção). 

 

Fonte: PhoCusWright (2017). Adaptado pela autora.  

 

                                                           
7 Embora alguns hoteleiros tenham relutado bastante para adotar novas tecnologias, as vantagens 

oriundas do desenvolvimento de TI afetaram significativamente o ramo da hotelaria. Desde 2004 o 
setor de viagens e turismo é reconhecido como o número um perante todos os segmentos comerciais 
e industriais, em termos de volume de transações online. Ademais, o segmento hoteleiro ocupa o 2º 
lugar de maiores vendas efetuadas graças às reservas online propiciadas pelas OTA’s, perdendo 
apenas para as reservas de passagens aéreas (INVERSINI e MASIERO, 2014).  
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O gráfico 1 ilustra a maneira como o mercado de viagens online se apresenta 

entre os anos de 2014 a 2019. Através deste é possível perceber uma tendência de 

crescimento que perpassa pelos EUA, Europa, América Latina e a Ásia-Pacífico 

(APAC). Em específico à Europa, nota-se a possibilidade de um aumento de 16 

pontos percentuais até 2020, caso as tendências apontadas ao setor se 

concretizem. Já na América Latina e a Ásia-Pacífico também é possível notar o 

mesmo acontecimento, sendo esperada uma progressão de 14 e 16 pontos, 

consecutivamente, no mesmo período.  

 

Gráfico 2: Vendas de viagens digitais em todo mundo por região (US$ Bilhões). 

 

 

Fonte: Skift (2016). Adaptado pela autora.  

 

Já o gráfico 2 mostra o aumento expressivo em vendas que o mercado digital 

proporcionou ao setor de viagens, corroborando o fato de que quando bem 
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gerenciada, esta tecnologia acarreta não só uma maior exposição da marca, mas 

também um maior retorno financeiro. Tal prerrogativa pode ser vista com maior 

expressividade na região Ásia-Pacífico, onde estima-se que a venda de viagens 

digitais ultrapasse o valor de US$ 240 bilhões até o fim de 2019. Por conseguinte, na 

América Latina e no Oriente Médio e África é esperado alcançar, nesse mesmo 

período, mais do que o dobro de vendas que foram realizadas em 2014.  

Em específico à América Latina, México e Brasil são os principais eixos desse 

mercado, representando 70% deste tipo de consumo (SILVA, MENDES FILHO e 

MARQUES JÚNIOR, 2019). De acordo com estes autores, pelo fato deste nicho de 

mercado estar “ficando mais experiente tecnologicamente” (ibidem, p. 41) o referido 

mercado tem chances de crescer uma média de 10% nos próximos anos (SILVA, 

MENDES FILHO e MARQUES JÚNIOR, 2019).  

Ainda sobre o poder de atração dessas respectivas plataformas, em uma 

pesquisa conduzida pela FOHB (2017) – cuja amostra abarcou 83% do seu número 

de associados entre os anos de 2015 a 2017 – a porcentagem do número de vendas 

diretas (quando as compras são efetuadas diretamente no site oficial do hotel, ou na 

recepção ou em uma central de reservas) caiu 22 pontos percentuais no referido 

período. Já a porcentagem de reservas realizadas através de intermediários8 – como 

as OTAs e os GDS – aumentou 13 pontos nesse mesmo período (FOHB, 2017). 

Corroborando este discurso, O’Connor e Frew (2002) afirmam que os 

empreendimentos hoteleiros utilizam inúmeros canais de distribuição para vender 

seus serviços, principalmente as OTAs.  Por conseguinte, o presidente executivo da 

FOHB, Orlando de Souza, ressaltou a importância de se analisar o crescimento das 

OTAs e distribuidores eletrônicos em geral, pois estes canais devem “impor ao 

hoteleiro uma gestão melhor de custos e o impacto de cada canal em sua receita” 

(DOMINGUES, 2018, p. 2).  

Todas essas possibilidades de distribuição auxiliam na conexão dos clientes 

aos provedores dos serviços de viagem, fornecendo informações e uma melhor 

organização para que os mesmos possam efetivar e pagar por suas reservas de 

maneira fácil, rápida e menos burocrática. (BUHALIS, 2000). Desse modo, torna-se 

possível afirmar que  

                                                           
8 Lupetti (2007) afirma que os intermediários são aqueles que facilitam a introdução do serviço 
turístico oferecido, viabilizando a comunicação de marketing, métodos de pagamento e todos os 
pontos necessários, estabelecendo assim uma ligação entre o empreendimento que oferta o serviço e 
o cliente final. 
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as aplicações tecnológicas possibilitam que informações e conhecimento 
tragam a vantagem competitiva para o perfil dos hotéis do futuro. A 
premissa da “era da informação” é que as empresas mais modernas irão 
construir seu sucesso com base em quanto elas sabem sobre seus clientes, 
como fornecerão informações sobre seus produtos e serviços e como elas 
irão obter lucro nesse novo ambiente (MENDES FILHO e RAMOS, 2001, p. 
2).  
 

Apesar disso, Nicolau e Sharma (2019) e Yan e Wu (2019) destacam que é 

possível observar que ainda existem muitos sites de meios de hospedagem, de 

pequeno e médio porte, que não são adequados ao consumidor. De acordo com 

estes autores, tais portais possuem baixa qualidade e usabilidade, sendo 

desatualizados e escassos em conteúdo e organização. De maneira direta, tais 

pontos resultam em um baixo poder de distribuição online e, consequentemente, em 

uma maior dependência de sites de intermediários que permitem os usuários 

compararem diferentes tipos de produtos de diversos fornecedores (NICOLAU e 

SHARMA, 2019; YE, YAN e WU, 2019).  

Nos últimos anos o panorama dos canais de distribuição hoteleira, de 

modalidade direta ou indireta, mudou drasticamente graças à possibilidade de um 

mesmo serviço ser entregue através de múltiplos canais (LOHMANN, 2006), como 

exemplificado na Figura 1. Esses canais surgiram como grandes ferramentas para 

facilitar a distribuição dos serviços hoteleiros ao viajante. O ponto chave do sistema 

de distribuição é conseguir alocar, no momento correto e de forma adequada, três 

fatores essenciais para os viajantes: preço, quantidade e qualidade. Ademais, estes 

sistemas de distribuição devem conseguir alcançar de forma ágil seus possíveis 

clientes, oferecendo conveniência, relevância e informações seguras ao comprador 

(O’CONNOR e FREW, 2002).  
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Figura 1: Distribuição na Hotelaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Costa (2012). Adaptado pela autora.  

Esses canais citados por Costa (2012) mostram a realidade atual da 

distribuição hoteleira e suas possibilidades de aumentar a visibilidade do hotel. 

Desse modo, com o intuito de aumentar seus lucros, a maior parte dos hotéis decide 

impulsionar suas vendas através de canais B2C (Business To Consumer) e B2B 

(Business To Business), objetivando atingir cada vez mais clientes. Neste setor, a 

distribuição B2C é realizada através de empresas que vendem diretamente para o 

cliente final, como por exemplo, Booking.com, Decolar.com, Hurb.com.  

Já a distribuição B2B é feita por meio de uma varejista de acomodações, 

conhecidas como Wholesalers. Entre os principais exemplos deste tipo de 

distribuição estão a Hotelbeds, Destinations of the Word, Smyrooms, Olympia. Aqui, 

os clientes finais são agências e operadoras de turismo (EZRACHI, 2015; LIAO, YE 

e WU, 2019; YE, YAN e WU, 2019). Na figura 2 é possível observar a ilustração 

desses respectivos canais de distribuição citados anteriormente.  
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Figura 2: Logo das OTAs e Wholesalers. 

 

Fonte: Adaptado pela autora. 

 

Em meio a esse rápido desenvolvimento da tecnologia e a notável demanda 

de uma infraestrutura para atender aos clientes do mercado turístico digital 

nasceram as OTAs. Basicamente, estas são empresas que viabilizam reservas de 

serviços (hotéis, pacotes de viagem, voos, aluguel de carros, ingressos e entre 

outros) aos consumidores, provendo-lhes informações que auxiliarão o planejamento 

de suas viagens (LOHMANN, 2006; NICOLAU e SHARMA, 2019).  

Além disso, as mesmas conseguem disponibilizar uma experiência 

multifuncional ao viajante e uma alta versatilidade através de suas variadas opções 

de serviços com informações aprofundadas e avaliações confiáveis. Desse modo, 

criam marcas que já se tornaram bastante conhecidas, sendo referências de 

confiança para os consumidores modernos e bastantes influentes nas tomadas de 

decisão de compra.  

Por causa disso, as pesquisas realizadas pela Skift (2016) mostram as OTAs 

como um legítimo top of mind9 por possuírem altos números de visitas a seus sites 

de reserva de acomodação, além de desempenhar um papel expansível e crucial no 

cenário turístico oferecendo aos consumidores uma plataforma confiável e eficaz 

                                                           
9 Sua tradução significa topo da mente. É uma expressão em inglês aplicada pelo Marketing 
Empresarial, tendo seu conceito como a primeira lembrança espontânea de uma marca pelos 
consumidores em uma determinada categoria de produto ou serviço, servindo para qualificar a 
popularidade da empresa (TERCI, 2000).  
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onde é possível sonhar, planejar e comprar viagens (BUHALIS, 2000; OCONNOR e 

FREW, 2002). 

Explicitado isso, as OTAs têm se tornado cada vez mais populares, 

principalmente após o lançamento de grandes empresas como: a Expedia (1996); 

Priceline (1997); Hotwire (2000); etc. Tendo um alto fluxo de visitas, sendo, 

respectivamente, 68.22 milhões, 25.29 milhões e 10.61 milhões no mês de julho de 

2019 (SIMILARWEB, 2019). Nesse sentido, pelo fato de as OTAs possuírem um 

grande alcance de usuários, as mesmas podem aumentar as reservas e gerar maior 

exposição de um determinado meio de hospedagem (NICOLAU e SHARMA, 2019; 

LOHMANN, 2006).  

De acordo com Ye, Yan e Wu (2019) cerca de 80% dos viajantes utilizam a 

internet para pesquisar informações sobre hotéis e suas viagens. Em uma pesquisa 

realizada por Toh, Raven e Dekay (2011) pôde-se constatar que os consumidores 

que utilizam a internet para fazer pesquisas sobre viagens estão cada vez mais 

propensos a realizar reservas online. Além disso, 57% de todas as reservas 

turísticas já estão sendo feitas pela internet (STATISTIC BRAIN, 2016).  

De acordo com Carroll e Sileo (2014), as OTAs representam 13% das 

reservas brutas do mercado global de viagens, sendo detentoras de um crescimento 

de 12% ao ano. Em específico ao mercado norte-americano, as mesmas geraram 

U$S 19 bilhões em reservas brutas para seus hotéis em 2013, representando 15% 

das vendas totais destes estabelecimentos (CARROLL e SILEO, 2014).  

A empresa Kayak (2016) realizou uma pesquisa com viajantes espanhóis 

onde se pôde observar que 73% das reservas realizadas por eles eram online, 

sendo 43% em OTAs e 35% no site oficial da companhia aérea ou meio de 

hospedagem. Corroborando com este fato, uma pesquisa realizada pela 

PhoCusWright (2016) revelou que 61 a 75% dos compradores de hotéis online 

utilizaram uma OTA para realizar essas reservas e apenas 15 a 44% visitaram o site 

oficial do hotel. A mesma pesquisa também indicou que nove em cada dez viajantes 

que realizam reservas de hotéis online na China, usam uma OTA enquanto quatro 

em dez viajantes usam o site do hotel.  

Corroborando esses dados apresentados, os gráficos 4 e 5 exemplificam o 

impacto causado pelas OTAs no quesito de reservas, refletindo a batalha por Market 

Share entre os hotéis e as OTAs. Apesar dos esforços das marcas hoteleiras em 



 

25 
 

converter reservas diretas as OTAs são responsáveis por reservar mais de um terço 

dos produtos de viagem atuais e é esperado que a sua participação cresça ainda 

mais (MOROSAN e BOWEN, 2018).  

 

Gráfico 4: Canais usados para reserva de acomodações 

 

Fonte: Morgan Stanley (2015). 

 

Através do gráfico 4 é possível observar a oscilação sofrida na porcentagem 

do canal “Hotel Website” para reservas de acomodações, tendo uma queda de 8 

pontos percentuais. Além disso, as reservas realizadas via OTAs possuem uma 

maior procura em relação ao site do hotel, mostrando uma diferença de 6 pontos 

percentuais a mais para as OTAs.  
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Gráfico 5: Porcentagem de room nights por canal de distribuição – 2012 a 2017 

 

Fonte: FOHB (2017). Adaptado pela autora.  

 

Apesar de o gráfico 4 ser referente aos Estados Unidos, Reino Unido, França 

e Alemanha e o gráfico 5 ser relativo ao Brasil, é possível verificar similaridades na 

variação de dados apresentada. Em ambos houve uma diminuição na porcentagem 

de reservas realizadas diretamente pelo hotel. Outro ponto pertinente a ser 

destacado diz respeito ao aumento de 13 pontos percentuais – gráfico 5 – nas 

reservas realizadas por intermediários, como por exemplo, as OTAs. 

Justamente por isso, tais organizações despertam o interesse dos meios de 

hospedagem em criar uma parceria para aprimorar suas taxas de ocupação e 

maximizar lucros, (YE, YAN e WU, 2019). Para Lee, Guillet e Law (2013) as OTAs 

podem ser consideradas muito mais do que apenas um intermediário, se tratando de 

parceiros de negócios e vendedores que representam o meio de hospedagem.  

Segundo uma pesquisa realizada por Amaral e Nique (2000) a conveniência e 

economia de tempo oferecida por estes mecanismos se tornou algo essencial e 

motivador pela praticidade de poder efetuar essas ações com maior mobilidade, não 

tendo necessidade de deslocamento físico, horário estabelecido e ter que lidar com 

a pressão praticada pelo atendente/vendedor. 
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Em vista disso, é nítida todas as vantagens que surgiram para o setor 

hoteleiro com o desenvolvimento da internet. Porém muitos meios de hospedagem 

ainda não descobriram como manipular e desfrutar desses benefícios em sua 

totalidade e, por causa disso, acabam perdendo clientes. Neste contexto, Ye, Yan e 

Wu (2019) afirmam que trabalhar junto a uma OTA facilita a segmentação de 

mercado e discriminação de preços, além de dar a oportunidade de vender os 

quartos que não costumam ser reservados através dos canais off-line e canais de 

vendas diretos do hotel em geral, evitando assim que o meio de hospedagem fique 

com quartos vagos e consequentemente aumente sua ocupação.  

Dito isso, é necessário não subestimar o alcance das Online Travel Agencies 

tanto como distribuidoras quanto como um canal de marketing, mas sempre tendo 

em mente o fato de que depender excessivamente de apenas um canal é uma 

estratégia falha. Os hoteleiros devem se esforçar para atingir o equilíbrio correto 

neste setor de negócios, tendo como objetivo alcançar diversos segmentos de 

mercado e otimizar as operações para atingir uma alta taxa de ocupação e metas de 

lucro (CARROLL e SILEO, 2014).  

Por causa disso, alguns empreendimentos hoteleiros consideram o custo que 

possuem ao estabelecer essa parceria como um custo de marketing para o hotel 

devido a visibilidade que a OTA oferece (NICOLAU e SHARMA, 2019). Já para 

outros é possível perceber que existe uma grande falta de interesse dos hotéis em 

estabelecer contratos com as OTAs devido aos problemas de paridade tarifária, 

como por exemplo, as redes: FirstHotels, NordicChoice, ScandicHotels e ThonHotels 

que não possuem mais parcerias com a OTA Expedia (HOSTELTUR.COM, 2013).  

Contudo, apesar deste ponto positivo, quando o número de reservas online foi 

se multiplicando os empreendimentos hoteleiros começaram a lidar com 

discordâncias em relação às comissões, “dominação” de clientes e também com um 

ponto crucial, a paridade de tarifas (COLAÇO, 2016). Nicolau e Sharma (2019) 

definem o conceito de paridade como o estabelecimento da mesma tabela de preço 

em todos os canais de distribuição. Outro ponto desse outro lado abordado por Toh, 

Raven e DeKay (2011) é o fato das OTA’s tirarem vantagem do conhecimento que 

as mesmas ganham através da mineração de dados dos clientes, permitindo que as 

mesmas possam enviar e-mails personalizados de campanhas de marketing e de 
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programas de fidelidade, e consequentemente aumentando o seu poder e influência 

no mercado.  

Algumas famosas redes hoteleiras como Hilton, Marriott e Hyatt consideraram 

reduzir ou até mesmo evitar parceria com as OTAs com o objetivo de aumentar suas 

reservas diretas, investindo bastante recursos e esforços em marketing, além dos 

incentivos através de programas de fidelidade. Outras redes como InterContinental 

Hotels e Choice Hotels também adotaram esta campanha (YE, YAN e WU, 2019).  

Porém, é importante que os hotéis entendam que há dificuldades significantes 

ao focar apenas em reservas diretas. O hotel deve possuir a habilidade de oferecer 

uma experiência única ao cliente e se destacar no mercado fazendo com que o 

consumidor visite o site oficial do hotel e reserve diretamente (NICOLAU e SHARMA, 

2019). Esse investimento em um canal de reservas direto é consideravelmente alto 

pois há uma necessidade de desenvolver e operar o site com um sistema eficaz e de 

qualidade para que o hóspede realize suas reservas e tenha também um 

atendimento ao cliente (NICOLAU e SHARMA, 2019).  

Além da questão financeira, a limitação da quantidade de potenciais clientes 

que possam ser alcançados pelo canal de reservas direto é outro problema. Um 

exemplo é o Room Key, um site de reservas criado pelas seis maiores empresas 

hoteleiras (Choice, Hilton, Hyatt, IHG, Marriott e Wyndham) em 2012 para evitar as 

altas taxas de comissão das OTAs. Este site vem enfrentando grandes dificuldades 

devido a sua baixa quantidade de visitantes comparada às OTAs (YE, YAN E WU, 

2019).  

Para que os meios de hospedagem possam acompanhar o novo mercado é 

necessário atender à demanda global e lidar com diferentes idiomas, métodos de 

pagamento, preferências, culturas e outros pontos que uma internacionalização 

exige que são complexos e onerosos. A abrangência extensiva dessas agências 

online é o ponto chave para essa questão, pois existem OTAs que atuam em 

diversos países, como por exemplo, a Expedia que possui 150 sites em mais de 30 

idiomas e em mais de 70 países (CARROLL e SILEO, 2014). 

Nessa relação de amor e ódio entre hotéis e OTAs, a paridade tem sido uma 

questão de confronto por algum tempo e um dos grandes desafios nos dias de hoje 

(2020). Segundo Otto (2016), para aqueles que são a favor da paridade, estabelecer 

a mesma tarifa mantem o equilíbrio e "incentiva consumidores à reserva direta, sem 



 

29 
 

a possibilidade de encontrarem vantagens com terceiros, evita confusão com OTAs, 

visto que exigem isso em suas negociações” (OTTO, 2016, p. 1) e o consumidor não 

fica confuso com os diferentes preços encontrados para o mesmo quarto no mesmo 

hotel (MOROSAN e BOWEN, 2018). Outra vertente analisada por Nicolau e Sharma 

(2019) é o fato dos acordos de paridade ajudarem os hotéis a manterem o valor da 

sua marca, pois grandes descontos poderiam gerar a impressão de um serviço de 

baixa qualidade oferecido, desvalorizando assim aquele hotel.  

Enquanto alguns gerentes de hotéis podem enxergar a Paridade como uma 

ferramenta de gerenciamento de receitas justa que beneficia o cliente e também 

como um mecanismo para lidar com os complexos sistemas de distribuição online, 

outros a veem como uma restrição na liberdade de estabelecer seus próprios preços 

(NICOLAU e SHARMA, 2019). A paridade “é uma imposição, uma restrição de 

mercado. Não favorecer nenhum canal significa não favorecer seu próprio site 

também. É utopia, visto o dinamismo da mudança das tarifas atualmente. Impossível 

controlar” (OTTO, 2016, p. 1).  

No dia 27 de março de 2018 o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE) estabeleceu um Termo de Compromisso de Cessação de Prática com as 

OTAs Booking.com, Decolar.com e Expedia, com o intuito de cessar as autoritárias 

cláusulas de paridade em parcerias realizadas com os empreendimentos hoteleiros. 

Essa decisão foi estabelecida, pois, 

de acordo com estudos e evidências obtidas, a imposição de cláusulas de 
paridade provoca dois efeitos principais: limita a concorrência entre as 
agências, homogeneizando o preço final ofertado ao consumidor; e dificulta 
a entrada de novos players10 no mercado, já que estratégias nesse sentido, 
como cobrança de comissão mais baixa, não repercute no preço final em 
decorrência da paridade (BRASIL, 2018, p. 1).  
 

Este termo determina que essas OTAs não poderão exigir a paridade tarifária 

a seus fornecedores de acomodação, não permitindo a sua aplicação nas relações 

comerciais para impedir que os meios de hospedagem ofertem melhores preços em 

seus canais de venda diretos, porém, apenas em canais off-line (BRASIL, 2018). 

Esse adendo foi criado para reduzir o “efeito carona”, quando potenciais clientes 

pesquisam, e visualizam diversas opções de hotéis através do site de uma OTA, 

mas realizam a reserva diretamente no site do hotel, gerando a possibilidade de que 

                                                           
10 “É a definição para aquelas empresas que atuam de forma relevante no mercado no qual estão 

inseridas” (UOTZ, 2018, p. 1).  

http://blog.uotz.com.br/2016/07/21/como-uma-pesquisa-de-mercado-pode-ajudar-na-estratgia-da-minha-empresa/
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essa prática, a longo prazo e considerando a grande quantidade de investimento em 

marketing realizado pelas OTAs, inviabilize a atuação das mesmas no mercado 

(NICOLAU e SHARMA, 2019). 

É importante ressaltar que a iniciativa desta cláusula é recíproca, Nicolau e 

Sharma (2019) chamam atenção para o fato de que tanto o hotel como a OTA 

podem oferecer tarifas reduzidas e/ou adicionar benefícios tangíveis aos seus 

clientes fiéis que reservam diretamente, seja através de seus respectivos sites, 

acessando uma área especial com e-mail e senha, ou por meio de e-mail marketing, 

vendas por telefone e até mesmo em aplicativos de celular.  
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3 HURB: UMA ANÁLISE SOBRE SUAS RELAÇÕES COMERCIAIS 

 

A presente pesquisa possui um cunho exploratório por intentar difundir novas 

conceituações, metodologias analíticas ou percepções acerca da temática aqui 

investigada (CERVO e BERVIAN, 1996). Nesse sentido, pode-se ponderar que a 

análise exploratória-descritiva visa compreender melhor as facetas inexploradas de 

um objeto de estudo, por meio da exposição de um amplo discurso reflexivo sobre 

as características que distinguem a temática analisada (CAMPENHOUDT e QUIVY, 

1998) e também busca descrever características reais do objeto estudado, visando 

estabelecer relações entre suas variáveis (GIL, 2008).  

Não obstante, o referido estudo foi alicerçado pela métrica do “Estudo de 

Caso”, já que por meio desta metodologia, o pesquisador tem a sua disposição um 

extenso leque de informações que evidenciam características, peculiaridades, 

fragilidades, processos e relacionamentos que definem o caso analisado (DIEHL e 

TATIM, 2004).  

De acordo com Diehl e Tatim (2004), este método oportuniza um estudo 

profundo capaz de agregar mais valor à pesquisa, contribuindo para a estruturação 

de uma ampla e detalhada análise científica acerca do seu objeto e temática de 

pesquisa. Assim, para a realização dessa metodologia de pesquisa, o objeto de 

estudo escolhido foi a OTA Hurb, pelo fato de ser uma empresa carioca que 

conseguiu alcançar altos patamares na indústria do turismo. Algo que pode ser 

corroborado através das seguintes premiações: Prêmio Consumidor Moderno de 

Excelência em Serviços ao Cliente na categoria Turismo11; o Troféu Infinito12 na 

                                                           
11 Prêmio que nasceu em 2000 com o objetivo de enaltecer e contemplar empresas que dão a devida 
importância e mostram envolvimento e responsabilidade para com a qualidade no relacionamento e a 
experiência do cliente. Além disso, o referido prêmio é visto como uma fonte de geração e proteção 
de valor para as empresas (CONSUMIDOR MODERNO, 2019).  
12 Esta premiação acontece durante o Festival do Turismo de Gramado e homenageia as empresas 
que reconheceram a Serra Gaúcha, vendendo, divulgando e encorajando seus clientes a visitarem 
essa região. A categoria Online Travel Agencies foi criada para demonstrar a importância e impacto 
do grande crescimento e posicionamento das OTAs. Esse prêmio permite visualizar as empresas que 
mais se destacaram na movimentação da cadeia turística regional (BROCKER, 2018). 
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categoria Destaque OTA; Troféu Diamante13 na categoria Melhores Lojas; e o título 

de Tetracampeã no Prêmio Época Negócios Reclame AQUI14.   

Todo esse destaque adquirido pela empresa fez com que a mesma se 

tornasse a primeira OTA e sétima operadora Disney Select15 no Brasil, se tornando 

um parceiro oficial da Disney (MENEZES, 2019).  

Além disso, seu crescimento levou à posição de líder no mercado brasileiro 

de OTAs, tendo cerca de 400 mil hotéis parceiros em todo mundo, sendo mais de 8 

mil no Brasil e realizando mais de 6 mil reservas por dia em 6.500 destinos 

(SCALIOTTI, 2019). O Hurb também possui 1,1 milhões de visitante diariamente em 

seu site, 2,6 milhões de visitantes por mês em seu blog, 1,2 milhões de usuários 

ativos em aplicativo mobile e 2,5 milhões de usuários ativos em seu e-mail 

marketing, mostrando assim a sua grande capacidade de exposição e alcance. 

(INTRANET, 2019). 

Ainda sobre esse assunto, o Hurb possui mais de 12 milhões de seguidores 

no Facebook, alcançando mais de 100 milhões de pessoas de forma orgânica, além 

de terem mais de um milhão de seguidores no Instagram, se tornando uma empresa 

com números expressivos no que tange a questão de interações e menções em 

redes sociais, e garantiu o 1º lugar no Facebook e 3º no Instagram como marca que 

mais engajou os consumidores nas redes sociais (PEZZOTTI, 2019). 

As atividades comerciais nacionais do Hurb são desenvolvidas pelo Setor 

Comercial de Hospedagens Nacionais, que é formado por 53 fanáticos16 divididos 

em 3 equipes: Novas Parcerias – com 4 fanáticos; Suporte Hoteleiro – com 9 

fanáticos; e Performance – com 38 fanáticos. Além disso, existe 1 Gerente 

                                                           
13 O Prêmio Excelência em Qualidade Comércio Eletrônico B2C é realizado pelo E-bit, empresa 
especializada em informações do mercado de e-commerce. Esta premiação é considerada o “Oscar 
do varejo online” reconhecendo os maiores nomes do varejo digital que contribuíram para o 
desenvolvimento do comércio eletrônico brasileiro (CANTEIRO, 2013; MENDES, 2013).  
14 É a maior e mais renomada premiação do atendimento brasileiro, nomeando as melhores 
empresas no quesito atendimento ao cliente. Além do voto popular esta premiação também leva em 
consideração a nota que a empresa possui no site do Reclame Aqui. Ademais, este site e a 
premiação se tornaram um termômetro para as empresas saberem como estão se saindo e também 
como um guia de qual empresa escolher para o cliente (GOMES, 2019; PREMIO RECLAME AQUI, 
2019). 
15 É um grupo seleto que possui acesso ao inventário da Disney, vendendo diretamente ingressos 
para os parques, hospedagem nos hotéis resort, planos de refeição, cruzeiros, e contando também 
com as promoções sazonais realizadas pela Disney. Os parceiros desse grupo selecionado 
representam e promovem a Disney no mercado brasileiro (MENEZES, 2019). 
16 Termo utilizado para classificar os colaboradores do Hurb.  
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Comercial e 1 Head17 que cuida de todas as equipes deste setor. Através da figura 3 

é possível observar como funciona a operação deste setor.  

 

Figura 3: Fluxograma do Setor Comercial de Hospedagens Nacionais 

 

 

Fonte: Intranet (2019). Adaptado pela autora. 

 

 As informações dispostas a seguir referente a OTA Hurb são retiradas de 

relatórios internos, obtidos através da Intranet da organização. Esses dados são 

uma fonte rica e estável de informações preciosas da empresa, podendo ser 

considerados como “materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou 

que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa” (GIL, 

2008, p. 45). Desse modo, opta-se pelo desenvolvimento de uma análise 

documental de maneira a garantir uma maior confiabilidade ao conteúdo 

apresentado por se tratar de um dado interno da empresa. 

A atuação do setor comercial se inicia pela equipe “Novas Parcerias”. Esta 

realiza as contratações de novos meios de hospedagem para fazer parte do portfólio 

de parceiros no site do Hurb. Como responsabilidade, tal equipe precisa: mapear 

                                                           
17 “É o profissional que lidera uma área, um departamento ou um projeto” (PAIXÃO, 2015, p. 2). 
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toda a hotelaria nacional; superar a meta anual de contratação de hotéis; e aumentar 

a receita geral da empresa.  

Para isso, é necessário identificar os hotéis que se encaixam no perfil do 

Hurb, entrar em contato com o empreendimento e oferecer o modelo de trabalho da 

OTA. Em um primeiro momento são mapeados os empreendimentos hoteleiros que 

possuem integração com a plataforma Omnibees18 - canal utilizado pela Hurb - 

fazendo com que todos os hotéis que já possuem essa ferramenta sejam prioridade 

para receber um contato e realizar sua ativação no site do Hurb.  

A segunda vertente analisada pela equipe “Novas Parcerias”, para a 

estruturação de parcerias, é a localização do meio de hospedagem. Neste quesito, 

tais colaboradores optam por destinos estratégicos – como, por exemplo, Balneário 

Camboriú, Gramado, Porto de Galinhas, Fernando de Noronha e Fortaleza – 

principalmente para a criação de pacotes turísticos19. 

Outra forma de estabelecer estas novas parcerias é entrando em contato com 

os empreendimentos que solicitaram esta associação através de um formulário 

preenchido no site do Hurb20. Essa equipe também trabalha com prospecção livre. 

Esta ocorre por meio de uma pesquisa online que identifique os principais hotéis de 

uma determinada região, ou então por uma averiguação da concorrência – 

Booking.com, Expedia, Hotéis.com, entre outras OTAs – que permita observar os 

estabelecimentos hoteleiros que possuem maior potencial.  

Uma pequena parte das vezes esse contato entre a OTA e o meio de 

hospedagem é realizado pessoalmente. A maioria desses contatos ocorre através 

do telefone e, posteriormente, com uma formalização via e-mail para que toda 

tratativa seja documentada.  

                                                           
18 É um sistema de gestão de reservas que auxilia na integração do motor de reservas do hotel a 
outros canais de vendas com a finalidade de ofertar uma resolução integral de distribuição & 
marketing hoteleiro do mercado, permitindo potencializar a receita de seus clientes. Além disso, em 
apenas seis anos a Omnibees se tornou líder de mercado no Brasil com mais de 5.100 hotéis e 
também com relações comerciais no México e Colômbia, vendendo três milhões de diárias e 3,5 
bilhões de transações por mês (OMNIBEES, 2019). 
19 Um composto de bens e serviços turísticos que pode ser formado pela combinação de dois ou mais 

itens como estes: transporte, hospedagem, passeios, alimentação, seguro de viagem e entre outros 
itens. Os pacotes, em sua maioria, são planejados com o objetivo de ficar por um período maior de 
tempo em um local, centralizando seus fluxos em destinos que possuam forte atratividade 
(TAVARES, 2002).   
20 Disponível em: <https://www.hurb.com/seja-parceiro/>.  

https://www.hurb.com/seja-parceiro/


 

35 
 

Uma vez que o Executivo da equipe “Novas Parcerias” faz a ativação do novo 

parceiro, o mesmo transfere a responsabilidade para a equipe “Suporte Hoteleiro”21, 

encarregada por: realizar todo treinamento necessário para o meio de hospedagem 

conhecer e entender as ferramentas dos sistemas do Hurb; melhorar a experiência 

comercial do parceiro com a OTA; intermediar as solicitações de clientes para os 

meios de hospedagem que já são parceiros do Hurb; e otimizar os processos 

operacionais referentes a dúvidas, informações e necessidades do empreendimento 

hoteleiro para com a OTA que não demandam um auxílio específico dos Executivos. 

Neste contexto, o empreendimento hoteleiro que se associa ao Hurb através 

da Omnibees, já possui conhecimento prévio dessa plataforma. Desse modo, a 

equipe do “Suporte Hoteleiro” apenas auxilia com o treinamento do portal financeiro, 

para que se possa gerar faturas e controles de pagamento e de vencimento. Já para 

os meios de hospedagem que são integrados através da própria extranet do Hurb22, 

é fornecida uma explicação sobre todas as etapas de cadastramento de tarifas, 

disponibilidade, fotos, política de cancelamento e também sobre o portal financeiro.  

O tempo desse treinamento varia de acordo com a disponibilidade do meio de 

hospedagem e acontece via telefone. No final de cada capacitação é enviado um e-

mail com o manual do treinamento contendo todas as informações importantes e 

necessárias para o hotel ter acesso. Logo após, o meio de hospedagem recebe um 

e-mail da equipe de “Novas Parcerias” informando que sua ativação foi realizada 

junto ao link do hotel no site da OTA.  

Em sequência, o novo parceiro é apresentado ao Executivo de “Performance” 

que será responsável por desenvolver um relacionamento junto aos parceiros e 

realizar negociações comerciais com estes, a fim de garantir melhores condições 

tarifárias perante o mercado. Além disso, este executivo: acompanha diariamente as 

vendas e desenvolvimento dos KPI’s23 comerciais; realiza análises de vendas, 

preço, disponibilidade, buscando atingir ou superar as metas pré-estabelecidas – 

receita, margem de contribuição, disponibilidade e quantidade de hotéis – da OTA.  

                                                           
21 Os fanáticos dessa equipe são divididos também para auxiliar as regionais da equipe de 

Performance.  
22 Sistema criado para que os meios de hospedagem que não possuem a plataforma da Omnibees 
possam fazer a integração diretamente com a OTA.  
23 Sigla inglesa que representa Key Performance Indicator podendo ser traduzido para o português 
como Indicador Chave de Desempenho. São métricas e parâmetros de controle que criam uma 
combinação de um ou mais indicadores que medem o desempenho da empresa e auxilia em 
tomadas de decisão e a alcançar objetivos (PARMENTER, 2007).  
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Quando o hotel é direcionado ao Executivo de Performance este gestor entra 

em contato com o estabelecimento para realizar: a verificação do tarifário do hotel; 

uma análise da concorrência com as outras OTAs; e também um estudo de mercado 

da região em que o meio de hospedagem está localizado, analisando como os 

outros empreendimentos da mesma categoria estão dispondo suas tarifas.24 Os 

Executivos de Performances são divididos por regiões do Brasil - determinadas pela 

Head do setor, como pode ser observado no organograma a seguir.  

                                                           
24 O monitoramento do mercado e do ambiente em que o empreendimento está inserido é crucial 
para o sucesso de uma empresa, pois auxilia na compreensão de como o concorrente lida com as 
crises e oportunidades, ajuda a identificar os pontos fracos e fortes do outro e conseguir encontrar 
focos de melhoria para o seu empreendimento com base nessa análise (MARQUEZ, 2016). 
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Figura 4: Organograma do Setor Comercial de Hospedagens Nacionais 

Fonte: Intranet (2019). Adaptado pela autora 
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Através da Figura 4 é possível verificar a estrutura do setor de 

hospedagem, incluindo cargos e divisão por regional da equipe de Performance. 

Sobre esta, seus Executivos estão divididos entre Júnior, Pleno e Sênior. O 

Executivo Sênior cuida das contas chaves de sua regional, trabalhando com 30 a 

40 hotéis em média, sendo estes os mais relevantes e que trazem maior 

faturamento para o Hurb. Este Executivo detém poucos hotéis para que consiga 

ofertar uma atenção maior a cada um deles. Ademais, há a necessidade de se 

verificar a disponibilidade de UH’s nos finais de semana, tarifas competitivas, 

buscando sempre o melhor preço.  

O Executivo Pleno possui uma quantidade um pouco maior de hotéis. Esta 

se aproxima entre 100 a 130 hotéis. Apesar de ser uma quantia maior do que a do 

Executivo Sênior, grande parte desses hotéis consegue receber atenção e 

direcionamento individual referente a suas tarifas e estratégias de vendas. Apenas 

uma pequena parcela é averiguada de maneira mais ampla e mecânica, tendo 

seus dados analisados pelo sistema e recebendo e-mails automáticos referente a 

tarifas e disponibilidade. Ainda sobre o papel deste executivo, uma de suas 

responsabilidades é estar sempre à disposição caso um parceiro precise de algum 

tipo de auxílio. 

Já o “Executivo Júnior” trabalha com todos os outros hotéis da regional, 

quantitativo que costuma variar entre 300 a 400 estabelecimentos. Devido a esta 

grande quantidade, não é possível oferecer uma atenção personalizada a cada 

empreendimento. Por isso, este executivo precisa estar sempre atento para iniciar 

e terminar cada mês com a mesma quantia de estabelecimentos. Para tanto, é 

fundamental que o mesmo esteja sempre disponível e pronto para auxiliar seus 

parceiros para impulsionar suas vendas.  

De maneira geral, pode-se dizer que todos estes executivos buscam 

sempre entender a estratégia o objetivo de cada hotel – por exemplo: aumentar a 

diária média; ter uma taxa de ocupação muito alta ou média, com um ticket médio 

alto25, gerando maior receita para o estabelecimento – auxiliando-os a aprimorar 

seus desempenhos organizacionais.  

                                                           
25 É um indicador de performance de vendas “utilizado para acompanhar a saúde financeira da 
empresa e entender o comportamento do consumidor, [...] representa o valor médio gasto nos 
pedidos: quanto maior for o valor, mais os clientes estão gastando nos pedidos” (BORTOLI, 2019, 
p. 1). 
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A maioria dos hotéis que trabalham com o Hurb não sabe trabalhar com 

flutuação tarifária e estabelecer suas tarifas anuais26, práticas estas que são o 

princípio da oferta e da procura, sendo utilizadas para potencializar suas receitas. 

Segundo Otto (2009, p. 2),  

Alguns hotéis melhoraram muito na sua atuação com RM27, mas, 

inacreditavelmente, muitos ainda têm o pensamento simplista de vender 
o máximo número de apartamentos e, com isso, obter 100% de 
ocupação. Acredito que todos já ouviram: "Prefiro tarifas mais baixas a 
apartamentos vazios". Só que 100% de ocupação nem sempre traz a 
maior receita possível no período.  
 

Assim, essa flexibilização tarifária procura determinar tarifas que atendam 

múltiplos segmentos de mercado, fazendo com que em um intervalo de tempo 

específico, seja um período de baixa ou alta ocupação para o empreendimento 

hoteleiro, os preços praticados possam ser os mais rentáveis possíveis 

(VENTURA e NOGALES, 2012).  

Sem dúvida, estas duas operações são importantes para o mercado 

contemporâneo, pois “é uma prática crucial na estratégia de distribuição e 

otimização de receita” (OTTO, 2009, p. 2). E o meio de hospedagem que não 

possui conhecimento sobre isso, não se adaptando a essa nova realidade, acaba 

sendo ultrapassado por seus concorrentes que estão cientes e aplicam essas 

estratégias. Dito isto, os Executivos buscam oferecer uma consultoria aos seus 

parceiros referente a este assunto e propor algumas estratégias de Revenue 

Management.  

Todos esses Executivos respondem ao Coordenador de sua regional. Esta 

figura é responsável por gerir, acompanhar, supervisionar e desenvolver 

profissionalmente os executivos, realizando cobranças referente à performance, 

além de transmitir seu conhecimento sobre o comercial e participar de 

negociações chaves28 da regional devido sua experiência e maior poder de 

                                                           
26 De acordo com isso é possível observar que “o imediatismo e a falta de visão de negócio a longo 
prazo ainda está presente em algumas administrações” (OTTO, 2009, p. 2). 
27 Sigla para Revenue Management, que significa gestão de Receitas em português e é “uma 
função através da qual se pretende maximizar as receitas de um negócio, utilizando estratégias e 
táticas que permitam identificar micro segmentos do mercado, otimizando-se a disponibilidade do 
produto e preço para cada um dos segmentos utilizados” (GOMES, 2004, p.1). 
28 Hotéis que ainda não são parceiros e possuem grande potencial de alta performance de vendas, 
porém por algum motivo esse meio de hospedagem não aceitou a proposta inicial de parceria e 
necessitam de uma negociação com condições diferenciadas para se tornar um parceiro, como por 
exemplo, um menor prazo de pagamento e destaque em marketing. Existem também hotéis que já 
são parceiros e possuem grande potencial de aumentar seu volume de vendas, porém precisam de 
um acordo diferenciado para que isso aconteça, como por exemplo, disponibilizar café da manhã 
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decisão. São também responsáveis por apresentar à gerência relatórios de 

desempenho referentes à sua regional.  

Além desses, a equipe possui os Coordenadores de Contas Estratégicas, 

profissionais responsáveis por cuidar dos principais hotéis da empresa, 

oferecendo um atendimento personalizado, monitoramento de performance e 

estratégias para maximização das vendas de diárias desses parceiros.  

O Gerente Comercial fica responsável pela equipe de “Contas 

Estratégicas”, “Suporte Hoteleiro” e “Novas Parcerias”. Este profissional, junto com 

a Head, estabelece metas específicas de cada cargo, além de determinar os 

leads29 de clientes hoteleiros que devem ser contatados. Por conseguinte, também 

supervisiona e auxilia cada equipe na organização das demandas diárias e aplica 

feedbacks a cada fanático referente ao desempenho de suas tarefas.  

A Head deste setor é responsável por zelar pelo bom funcionamento de 

todas as equipes dentro desse grande time, estando sempre atenta a novas 

estratégias para o desenvolvimento da área, assim como para a neutralização dos 

problemas. Não obstante, outra responsabilidade é a de monitorar os números 

gerais do Comercial. Ademais, deve acompanhar de perto o trabalho dos 

Coordenadores dando todo auxílio e motivação necessária para manter este setor 

alinhado aos objetivos da empresa.   

Explicitado isto, este setor busca aumentar o seu share no mercado 

hoteleiro, não só trazendo mais clientes, como também promover suas 

fidelizações de maneira que haja um aumento na taxa de conversão30 e ROI31. 

Através disso, tem-se a expectativa de que essa engrenagem funcione bem e gere 

crescimento tanto para o setor quanto para a empresa.  

Já as atividades comerciais internacionais do Hurb são desenvolvidas pelo 

“Setor de Conectividade e Hotéis Internacionais”, formado por 6 fanáticos divididos 

em 3 equipes: Contratações Diretas – com 2 fanáticos; Operações – com 2 

                                                                                                                                                                                 
grátis, upgrade de quarto gratuito e 1 diária grátis quando o cliente compra 2 diárias. O Enjoy 
Olimpia Park Resort e o Hotel Nacional Rio de Janeiro são cases referentes a essas negociações 
personalizadas. Acesse em: <https://www.hurb.com/hoteis/olimpia/enjoy-olimpia-park-resort-OMN-
8598> <https://www.hurb.com/hoteis/rio-de-janeiro/hotel-nacional-rio-de-janeiro-OMN-9924>. 
29“É um potencial consumidor de uma marca que demonstrou interesse em consumir o seu produto 
ou serviço” (GABRIEL, 2019, p. 1). 
30 É a proporção entre usuários que apenas acessam o site e aqueles que realizam uma reserva 
(CONVERSION, 2015).  
31 Sigla que significa Return on Investment ou Retorno sobre o Investimento em português e “é um 
indicador que permite saber quanto dinheiro a empresa perdeu ou ganhou com os investimentos 
feitos” (CUSTÓDIO, 2018, p. 2).  

https://www.hurb.com/hoteis/olimpia/enjoy-olimpia-park-resort-OMN-8598
https://www.hurb.com/hoteis/olimpia/enjoy-olimpia-park-resort-OMN-8598
https://www.hurb.com/hoteis/rio-de-janeiro/hotel-nacional-rio-de-janeiro-OMN-9924
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fanáticos; e Análise de Dados – com 1 fanáticos. Além disso, existe 1 Head que 

cuida de todas as equipes deste setor. Através do organograma abaixo é possível 

observar como este setor está estruturado.  

 

Figura 5: Organograma do Setor de Conectividade e Hotéis Internacionais.  

 

 

 

Fonte: Intranet (2019). Adaptado pela autora.  

 

A equipe de “Contratações Diretas” é responsável pela prospecção, 

negociação e contratação direta de hotéis internacionais dentro das regiões 

designadas, estabelecendo novas parcerias com redes e propriedades locais, 

globais e independentes, de forma a garantir tarifas, disponibilidade, acordos e 

promoções exclusivas. Esta também tem a responsabilidade pela performance de 

vendas de todo o portfólio de sua carteira de contratações diretas, monitorando 

diariamente os KPI’s do internacional, mantendo um relacionamento constante 

com os parceiros via telefone, videoconferência e e-mail para, a partir disso, traçar 

estratégias e campanhas de marketing para a promoção destes empreendimentos 

hoteleiros.  

A equipe de “Análise de Dados” encarrega-se da elaboração de análises e 

instrumentos que permitam que os Executivos, Heads, Assistentes e Líderes do 

Hurb possam analisar a performance dos hotéis e identificar oportunidades de 

destinos e propriedades de contratação direta e indireta, bem como traçar 
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estratégias de venda em diferentes canais de marketing. Seu objetivo é 

transformar todos os dados deste setor em informações preciosas, organizadas 

em relatórios, que auxiliam em tomada de decisões internas e também externas, 

referente a outros setores.  

  Já a equipe de “Operações” possui a função de garantir que as reservas 

recebam a devida atenção, para que assim seja possível oferecer uma melhor 

experiência aos viajantes e, consequentemente, maximizar o faturamento do Hurb. 

Além disso, a equipe realiza cotações especiais32 de hospedagem internacional 

para viajantes, clientes internos e para Inside Sales33.  

 Por fim, a Head deste setor coordena todo o departamento internacional, 

englobando tudo que diz respeito às contratações internacionais através de um 

ponto de vista estratégico e objetivando penetração de mercado.  É também de 

sua responsabilidade analisar os dados e resultados do setor, atuar como 

facilitadora nas demandas internas da área, participando na escolha de ações de 

marketing, promoção de destinos e geração de conteúdo no site e no blog do Hurb 

referente a hotéis internacionais, além de analisar as performances da venda e 

conexão de hotéis internacionais através de um integrador34 e buscar otimizações 

e melhorias.  

  

                                                           
32 É a pesquisa de tarifas de hospedagem realizada diretamente ao parceiro podendo ser 
executada quando o hotel não possui disponibilidade no site da OTA ou para reservas de grupos.  
33 Equipe do Hurb especializada em vendas.  
34 Além da Extranet do Hurb e Omnibees este setor utiliza o Juniper para realizar a integração com 
as Wholesalers.  
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4 A PARIDADE TARIFÁRIA NO HURB 

 

A paridade tarifária é um tema importante que, além de ser atual, é visto 

como instigante por causa da proporção alcançada mundialmente, o que gerou 

uma disputa acirrada entre OTAs e Hotéis (OTTO, 2016). Considerando esta 

informação, o presente trabalho buscou observar a visão que o Hurb possui a 

respeito deste tema, analisando suas percepções e se o mesmo apoia ou não a 

paridade tarifária. Desse modo, buscou-se demonstrar a maneira como esta OTA 

concebe, implementa e avalia suas decisões em torno da premissa da paridade 

tarifária afim de otimizar suas vendas. 

As informações listadas abaixo foram obtidas através de duas entrevistas 

semiestruturadas35. A primeira, realizada no dia 19 de novembro de 2019 com a 

Head do Setor de Conectividade e Hotéis Internacionais do Hurb. A segunda, 

realizada no dia 29 de novembro de 2019 com o Coordenador de Contas 

Estratégicas do Setor Comercial de Hospedagens Nacionais do Hurb. 

Além disso, os discursos expostos abaixo poderão apresentar percepções 

pessoais sobre o assunto. Posicionamento justificado pelo fato de a autora 

trabalhar neste ambiente, conseguindo assim absorver e captar informações do 

dia-a-dia. Por causa disso, a observação participante se fez presente durante toda 

esta pesquisa in loco, uma vez que “o observador participa ativamente nas 

atividades de recolha de dados, sendo requerida a capacidade do investigador se 

adaptar à situação” (MÓNICO et. al, 2017, p. 1). 

A partir desses pressupostos foi possível notar que o Hurb tem para si a 

definição de paridade tarifária como estar em igualdade, no que tange condições 

de preço e disponibilidade, com outros players de seu segmento. De maneira 

geral, os entrevistados pontuaram que a paridade tarifária disponibilizaria tarifas 

exatamente idênticas que as dos concorrentes do mundo online, causando assim 

uma acirrada disputa para ver quem consegue atrair o usuário não pelo preço, 

mas sim pelos serviços e benefícios oferecidos, pela navegabilidade do 

site/aplicativo, criatividade, entre outros tantos fatores.  

A aplicação da paridade tarifária é realizada pelo Hurb. Nesse sentido, o 

foco é sempre conseguir uma parceria que propicie todas as variáveis apontadas 

                                                           
35 O referido instrumento está disponibilizado no Apêndice A deste trabalho. 
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no parágrafo acima. Contudo, apontam os entrevistados, quando isto não é 

possível, busca-se não oferecer uma tarifa mais alta que a dos concorrentes. 

Desse modo, o controle e a execução da paridade tarifária exigem que se tenha 

um amplo conhecimento sobre as possíveis disparidades existentes entre outras 

OTAs e o hotel X que representam. Esse processo é realizado através de um rate 

shop36 para monitorar quais são os players mais competitivos e que disponibilizam 

uma tarifa mais baixa que a do Hurb. 

As OTAs nasceram para auxiliar as empresas hoteleiras a se destacarem 

no âmbito online e conseguirem alavancar suas reservas graças a visibilidade e 

exposição a milhões de potenciais viajantes para os hotéis. Estar presente em um 

site de uma agência online é como uma vitrine que garante que o máximo de 

pessoas, em busca de hospedagem no mundo, encontre estabelecimentos que 

podem ser reservados em poucos cliques (MINHANO, 2016).  

Justamente por isso, inúmeras situações podem ocorrer nesta parceria 

OTA/Hotel. Uma dessas poderia ser descrita no momento onde os hotéis que não 

possuem uma taxa de ocupação satisfatória buscam uma maior aproximação com 

as OTAs para estabilizar estes índices de desempenho. E quando isso ocorre, 

seus gestores decidem olhar para a questão da paridade. Por causa disso, duas 

percepções – nacional e internacional – foram captadas no Hurb.  

Na perspectiva do coordenador de contas estratégicas do setor comercial 

de hospedagens nacionais, a paridade tarifária é muito importante para que o 

hotel consiga atuar de forma significativa em todos os seus canais de distribuição 

e, assim, aumentar suas vendas indiretas. Porém, quando a taxa de ocupação 

deste hotel está mais baixa, o meio de hospedagem eventualmente abre mão da 

paridade tarifária com o objetivo de conseguir elevar esta taxa e maximizar suas 

reservas durante este período. 

Já no cenário internacional, a head do setor de conectividade menciona que 

este tipo de situação – dos gestores hoteleiros “abrirem mão” da paridade tarifária 

em períodos de baixa sazonalidade – é algo altamente pontual. De acordo com 

esta entrevistada, existem casos onde o hotel oferece uma tarifa menor e mais 

competitiva para o Hurb, pois a ocupação do mesmo se encontra baixa em um 

                                                           
36 É o ato de mapear todas as tarifas disponíveis no mercado e compará-las com a que sua 
empresa oferta.  
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determinado período. No entanto, depois retiram esta tarifa e exigem a paridade 

quando conseguem alcançar o nível de ocupação desejado. 

Apesar de muitos hotéis disponibilizarem tarifas exclusivas para o Hurb por 

encontrarem vantagens nessa estratégia, isso não é algo realizado com 

frequência, visto que os empreendimentos hoteleiros internacionais possuem 

tarifas muito bem programadas para todo o ano, optando por um planejamento a 

longo prazo para aumentar sua taxa de ocupação. 

Em ambos os casos, Nacional e Internacional, quando ocorre essa 

situação, o Hurb realiza um compilado de pontos positivos para apresentar ao 

hotel. Dentre estes, os entrevistados destacam a aceitação do público e os 

resultados das vendas. A partir da apresentação dessas vantagens, os heads 

nacional e internacional sempre buscam a manutenção dessas tarifas especiais 

para ficar à frente da concorrência. Porém, na maioria das vezes, os meios de 

hospedagem que se enquadram na situação descrita acima não aceitam manter 

essas tarifas, uma vez que já conseguiram atingir suas metas e objetivos. 

Dito isto, a forma como é feita a gestão tarifária dos hotéis não é proveitosa, 

principalmente pelo fato da insistência na paridade. De acordo com os 

entrevistados, no atual contexto tecnológico das OTAs, ter uma gestão sólida de 

tarifas se torna um grande desafio, especialmente por causa de determinadas 

OTAs – Zen Hotels, Destinia e a antiga Amoma, por exemplo – que coletam tarifas 

B2B de wholesalers sem autorização, ofertando-as publicamente com uma 

margem de contribuição37 baixa que causa disparidade38. 

É importante também ressaltar que essa gestão de tarifas costuma ser 

muito bem praticada pelos empreendimentos hoteleiros de grande porte e redes 

hoteleiras que já possuem tempo e presença no mercado. Porém, destacam os 

entrevistados, uma grande parte dos hotéis que possui parceria com o Hurb não 

tem uma gestão tarifária eficiente devido à falta de conhecimento das tecnologias 

de distribuição, do e-commerce e da era digital que está sendo vivenciada 

atualmente. E, ainda neste contexto, os meios de hospedagem acabam deixando 

a desejar no que tange a questão de realizar um estudo minucioso e específico de 

cada canal, oferecendo-lhes as mesmas tarifas. Isso faz com que os próprios 
                                                           
37 “É um indicador econômico-financeiro capaz de dizer exatamente se a receita de uma empresa é 
suficiente para pagar os custos e as despesas fixas e, ainda assim, lucrar” (DE PAULA, 2014, p. 1).  
38 Ler: <http://gabrielaotto.com.br/blog/amoma-o-mais-amado-pelos-hoteleiros/>. Nesse artigo é 
possível obter mais informações sobre casos como esse descrito. 

https://www.treasy.com.br/blog/despesas-fixas-e-variaveis/
http://gabrielaotto.com.br/blog/amoma-o-mais-amado-pelos-hoteleiros/
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hotéis percam muitas oportunidades, inclusive a de aumentar a sua taxa de 

ocupação. 

Dado essas circunstâncias, para o Hurb, a distribuição hoteleira ideal seria 

aquela onde todo hotel conseguisse visualizar o valor da OTA e suas implicações 

sobre a venda de suas unidades habitacionais. A partir dessa análise, relatam os 

entrevistados, os gestores hoteleiros deveriam oferecer o melhor preço do 

mercado à OTA que melhor retorno lhe prouver.  

Quando se fala sobre o site do hotel e as tarifas que estão sendo ali 

expostas, os entrevistados afirmam que o Hurb não se sente incomodado pelo fato 

destes valores serem, em geral, abaixo dos oferecidos para os intermediários. 

Afinal de contas, estes entrevistados declaram que isso já é esperado dos meios 

de hospedagem. Certamente estes ofertarão as menores BARs – Best Available 

Rates – em seus próprios sites e/ou centrais de reservas, oferecendo tarifas acima 

destas para os demais canais de distribuição, como por exemplo, a OTA.  

No entanto, relatam os entrevistados, esta situação muda quando em 

contrato há a menção da paridade tarifária. Nestes casos, as tarifas devem ser 

únicas, independentemente do canal de distribuição. Nestas situações, duas 

perspectivas podem ser apresentadas. Uma se vincula ao próprio 

empreendimento hoteleiro e a outra ao universo das OTAs. Conforme apontam os 

entrevistados, a primeira perspectiva não é a preocupação central da Hurb. Isto se 

justifica pelo fato de, na visão dos entrevistados, os sites oficiais dos hotéis 

possuírem, em geral, menos tráfego, má usabilidade que afeta na experiência do 

usuário, tecnologia ultrapassada, poucos gateways de pagamento39 e entre outros 

pontos que afetam suas conversões de reservas.  

O problema reside no monitoramento das tarifas ofertadas por outras OTAs. 

Isso demanda uma maior atenção do Hurb, gerando a necessidade de 

acompanhamentos minuciosos e que são executados com o auxílio de 

metabuscadores – como o Trivago, por exemplo – que apresentam qual é a 

porcentagem de vezes que o hotel que está sendo vendido pelo Hurb ganha 

(beat), perde (lose) ou empata (meet) em tarifa. Tais metabuscadores também 

expõem o quesito disponibilidade, exibido através de uma porcentagem que 
                                                           
39 “São plataformas utilizadas por empresas de e-commerce que servem para a transmissão de 
dados entre clientes, lojistas e seus bancos e redes adquirentes. [...] são utilizados [...] para 
processar pagamentos com cartão de crédito, débito ou boleto bancário [...]” (BRASPAG, 2019, p. 
1). 
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identifica as vezes que o Hurb retornou com indisponibilidade (unavailable) e as 

vezes que retornou com disponibilidade (impression), esta explicação pode ser 

melhor exemplificada através da tabela abaixo.  

 

Tabela 1: Ferramenta de Exposição de Performance do Hurb.  

Cidade Nome do Hotel  Plataforma Impressions Unavailable Beat  Lose Meet 

Puerto Iguazú  Hotel A Extranet  81% 19% 61% 39% - 

Puerto Iguazú  Hotel B Juniper 87% 13% 66% 34% - 

Cancun Hotel C Omnibees 78% 22% 55% 45% - 

Cancun Hotel D Juniper 61% 39% 66% 34% - 

Buenos Aires Hotel E Extranet  77% 23% 71% 29% - 

Buenos Aires Hotel F Juniper  61% 39% 78% 22% - 

 

Fonte: Intranet (2019). Adaptado pela autora.  

 

Entretanto, como é possível observar na tabela 1, esta ferramenta não 

especifica as OTAs que estão sendo comparadas. Por exemplo, quando o Hurb 

apresenta lose em determinado hotel a ferramenta não disponibiliza para qual 

OTA o Hurb perdeu em tarifa. Este trabalho deve ser feito manualmente com 

pesquisas no site do Trivago, onde será necessário realizar múltiplas pesquisas 

para aquele hotel, em diferentes datas de check-in e check-out, para conseguir 

identificar em qual período específico o Hurb está perdendo para determinada 

OTA.  

Outro ponto a ser levantado é que os menores percentuais encontrados são 

o meet, embasando o fato anteriormente citado sobre ser extremamente difícil, no 

atual contexto tecnológico, implementar a paridade tarifária. Este ponto pode ser 

corroborado através da tabela 1 onde não foi possível detectar nenhuma 

porcentagem para o campo meet. 

Dentro deste contexto – quando a paridade é acertada por contrato, mas 

não é de fato cumprida – tanto as OTAs quanto os gestores hoteleiros realizam 

cobranças para que isso se concretize. Para tanto, há a necessidade de se expor 

a disparidade de tarifas através do envio de screenshots como comprovação e, 

por conseguinte, espera-se o ajuste das mesmas. Neste caso, apontam os 

entrevistados, esta abordagem é relativa e varia dependendo do tipo de 
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relacionamento existente com o parceiro. No caso do Hurb, tais cobranças podem 

ser feitas através de e-mail, ligações e até mesmo pelo WhatsApp. A figura 6 

contempla a abordagem do Hurb através de e-mail, apresentando os pontos 

citados anteriormente como, por exemplo, os screenshots. 

 

Figura 6: E-mail do Hurb para um meio de hospedagem parceiro. 

Fonte: Intranet (2019). Adaptado pela autora 
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Já os empreendimentos hoteleiros, apontam os entrevistados, em sua 

maioria realizam essas cobranças coagindo e compelindo a OTA a expor a tarifa 

dentro da paridade, informando que caso esta situação não seja solucionada a 

parceria com a mesma será finalizada. Normalmente esse tom mais elevado é 

justificado pelo fato de os gestores hoteleiros serem cobrados por outras OTAs a 

solucionarem este problema. Na figura a seguir é possível observar a abordagem 

de um hotel através de e-mail para com a OTA Hurb. 

 

Figura 7: E-mail de um meio de hospedagem parceiro para o Hurb. 

 

Fonte: Intranet (2019). Adaptado pela autora. 

 

Esses exemplos de e-mails, tanto na figura 6 quanto na figura 7, irão 

demandar ações diferentes que variam de acordo com a política de cada empresa. 

Quando se trata da maneira como essas reclamações por parte dos hotéis são 

recebidas pelo Hurb, a primeira coisa a ser feita é realizar uma conferência e 

avaliar se aquela informação é verídica. Isso ocorre através de pesquisas no site 

da OTA, averiguando múltiplas datas e indo até o carrinho de compra para 

visualizar o preço final daquela reserva. Logo após, o Hurb realiza pesquisas em 

outras OTAs – como a Booking, Expedia e Decolar, por exemplo – para verificar 

se o caso em questão é o único em disparidade, ou se existem outras agências 

com tarifas divergentes. 

No primeiro caso, o Hurb possui uma preocupação muito grande com os 

parceiros, então, se ele realmente for a única OTA em disparidade, a solicitação 

de ajuste de tarifas será atendida prontamente, pois o mesmo preza pelo seu 

relacionamento com os empreendimentos hoteleiros. No segundo caso, a outra 

OTA encontrada que também está em disparidade é apresentada a este hotel que 
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realizou a cobrança, fazendo com que a situação vire ao contrário e o hoteleiro 

passe a averiguar melhor solicitações que venham a ser feitas futuramente. Neste 

caso a tarifa primeiramente apontada apenas é ajustada uma vez que a segunda 

disparidade encontrada for solucionada.  

Ainda neste contexto, a maneira como as cobranças por parte do Hurb são 

recebidas pelos meios de hospedagem é similar a citada anteriormente, contando 

com uma investigação para analisar aquela questão. Dependendo do hotel, alguns 

já entram em contato com a outra OTA em disparidade e solicitam a aplicação da 

tarifa correta, outros se delongam na resolução ou não sabem lidar com a 

situação, e também tem aqueles que logo explicam que estão em alguma 

promoção especial com determinada OTA. Contudo, normalmente, essas 

investigações são feitas prontamente devido à preocupação dos empreendimentos 

hoteleiros com a aplicação da paridade tarifária.  

Um fator também fundamental a ser citado é que, tanto para o Hotel quanto 

para o Hurb, o modo como as reclamações serão recebidas dependerá de quão 

relevante a relação OTA/Hotel é um para o outro. Neste contexto, apontam os 

entrevistados, caso o principal cliente da OTA/Hotel aponte a paridade, toda a 

atenção é voltada para solucionar essa questão o quanto antes, caso contrário, 

esta resolução é delongada.  

Explicitado isto, é interessante ressaltar que, na visão do Hurb, a defesa da 

paridade tarifária vem majoritariamente por parte dos empreendimentos hoteleiros. 

Porém não existe uma preocupação dos mesmos em realizar essa defesa 

acompanhada de argumentos que expliquem o porquê os mesmos desejam 

implementá-la.  

 Dito isto, é necessário que os hoteleiros se mantenham sempre atualizados 

a respeito das tendências de mercado, principalmente sobre as tarifas individuais, 

que são estratégias de precificação individual para cada hóspede através da 

tecnologia, conseguindo assim oferecer uma experiência personalizada e com 

vantagens e benefícios para o cliente, além de aumentar a importância do canal 

direto do hotel (FAUSTINO, 2016).   

Apesar disso, o Hurb sustenta que o ponto principal para embasar a 

implementação da paridade de tarifas, por parte dos hotéis, vem da tentativa de se 
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controlar as tarifas do seu produto no mercado, algo gerado por causa da grande 

quantidade de canais de distribuição existentes atualmente.  

 No que tange a questão de possuir funcionários com conhecimento nessa 

área, todo setor comercial Nacional e Internacional do Hurb são familiarizados 

com os conceitos e funcionamento da paridade tarifária. O time do Nacional, 

inclusive, usufruiu de cursos particulares para o Hurb sobre Revenue 

Management, tendo todos os seus Executivos Sênior e Pleno40 com entendimento 

deste assunto.  

Quando se fala sobre a sobrevivência dos meios de hospedagem sem o 

auxílio das OTAs, na concepção do Hurb, esse cenário não funcionaria bem pois 

as Agências de Viagem Online possuem um papel crucial na esfera mercadológica 

do turismo e hospitalidade, sendo o principal canal de vendas de um hotel. Isto 

acontece graças a autonomia dada ao consumidor através desse canal, 

possibilitando planejar toda a sua viagem sem sair de casa através de um site 

seguro, descomplicado e personalizado para atender as necessidades desse 

potencial viajante (SILVA e FILHO, 2018). Corroborando este apontamento, Silva 

e Filho (2018, p. 31) acreditam que,  

as OTAs estão ocupando uma grande fatia de mercado, visto que são 
empresas de turismo que estão conseguindo adaptar-se às inovações 
tecnológicas e, caso seja feito de forma correta, terão como resultado 
clientes satisfeitos, voltando a utilizar seus serviços.  

 
Em uma situação onde não existissem mais OTAs, apontam os 

entrevistados, os empreendimentos hoteleiros teriam que se desenvolver, 

aprender e entender sobre tecnologia, marketing digital e distribuição global, que 

são os três pilares das OTAs. Sem esses pontos citados, um hotel não consegue 

se posicionar e se diferenciar no mercado online, pois a facilidade que o cliente 

possui de, em apenas um site, pesquisar o destino de sua viagem e ter acesso a 

uma lista de diversos hotéis é incomparável a realizar pesquisas individuais no site 

de cada meio de hospedagem para saber o preço, disponibilidade e adquirir mais 

informações sobre o destino turístico pretendido.  

 Retornando à questão da paridade tarifária, existem fatores que influenciam 

bastante na questão de manter e aboli-la. Através do ponto de vista do Hurb, na 

primeira alternativa, seria o cuidado com a imagem do hotel perante os 

                                                           
40 Os Executivos Junior estão sendo treinados pelos Executivos Sênior e Pleno a respeito desta 
temática.  
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concorrentes e clientes ao exibir tarifas muito baixas ou então apresentar 

diferentes tarifas em cada canal, podendo gerar alguma confusão para o 

consumidor. Na segunda alternativa, seria o valor de uma boa distribuição de 

tarifas, pois através de uma política de preços dinâmicos, por perfil de cada canal, 

o potencial de maximização de receitas e ocupação consequentemente 

aumentariam, ofertando um cenário melhor do que com a manutenção da 

paridade.    

No mercado hoteleiro e turístico, não há dúvidas de que a paridade tarifária 

influencia os negócios das empresas que fazem parte desse meio. Para o Hurb, o 

impacto positivo seria pelo fato de ter igualdade no preço e não existir a 

possibilidade de estar ofertando uma tarifa acima da dos concorrentes, porém, 

destacam os entrevistados, esse é o mínimo esperado e não o core business da 

empresa, que é oferecer o melhor preço.  

O vislumbre panorama da paridade tarifária e sua perspectiva futura 

possuem duas vertentes para o Hurb, a do time Nacional e do Internacional. Para 

o primeiro grupo, a paridade de tarifas é uma tendência que os hotéis irão aderir 

cada vez mais fazendo com que a maior parte dos meios de hospedagem trabalhe 

sob essas condições e se tornem robóticos com estratégias engessadas, sendo 

também menos flexíveis em suas parcerias com as OTAs. Para o segundo grupo, 

quando os mega players do mercado, como, por exemplo, Google e Amazon, 

começarem a trabalhar no E-Travel e isso se tornar algo bastante disseminado 

mundialmente, saindo do domínio das OTAs e indo para um âmbito maior, os 

hotéis não conseguirão mais exigir e cobrar a paridade tarifária, pois quem irá ditar 

o preço não serão mais os empreendimentos hoteleiros e sim essas grandes 

companhias globais que poderão determinar que caso algum meio de 

hospedagem não queira disponibilizar tal preço o mesmo não aparecerá nas 

buscas e perderá posicionamento.  

 

4.1. Estratégias para aprimoramento de resultados na relação OTA/Hotel 

 

Dadas essas informações, busca-se aqui a proposição de estratégias com a 

perspectiva de aprimorar os resultados do Hurb e dos hotéis, de maneira a 
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maximizar e aperfeiçoar suas relações comerciais, potencializando suas reservas 

e vendas.  

A primeira tática a ser levantada para o Hurb otimizar suas vendas e 

parceria com os hotéis é conseguir apresentar a magnitude da exposição que a 

OTA oferece para que os meios de hospedagem possam encontrar e definir o 

valor da distribuição pelo Hurb. A partir disso, evidencia-se a importância de 

apresentar aos empreendimentos hoteleiros os benefícios a serem encontrados 

através dessa parceria, expondo dados relevantes como estar em um site mobile, 

em um aplicativo de celular, ter posicionamento em metabuscadores, 

segmentação diferenciada, exposição na maior fanpage do Facebook de turismo 

no mundo41 e entre outros.  

Prerrogativa esta que certamente mudará o entendimento dos 

empreendimentos hoteleiros sobre esse assunto, fazendo com que seus gestores 

entendam a necessidade de se oferecer uma tarifa diferenciada e reconheçam 

todo o trabalho envolvido para impulsionar a visibilidade daquele hotel e, assim, 

fazer com que este obtenha um número expressivo de reservas.  

A maneira como o rateshop do Hurb é efetuado também pode ser 

aprimorado devido à impossibilidade atual de conseguir visualizar 

automaticamente quais são as datas específicas que o cliente pesquisa e qual é a 

OTA que o Hurb perde em tarifa e disponibilidade. Hoje, é necessário um 

monitoramento manual para tentar descobrir essas variáveis. Sendo assim, seria 

pertinente a contratação de uma empresa que oferecesse uma plataforma que 

ajudasse nesse monitoramento de tarifas e disponibilidade, como por exemplo, a 

RateGain42, ou, então, realizar a contratação de profissionais ligados à tecnologia 

da informação, especializados no segmento hoteleiro, para que internamente 

desenvolvam uma ferramenta que consiga auxiliar neste processo, apontando 

especificamente as datas e OTAs com melhores tarifas e disponibilidade que o 

Hurb.  

                                                           
41 O Hurb possui mais de 12 milhões de fãs no Facebook, 20 milhões de viajantes cadastrados em 
sua base de contatos e alcance em 35 mil destinos no mundo inteiro. Além disso, a cada 5 
segundos 1 diária é reservada diretamente pelo site do Hurb com confirmação instantânea, sem 
necessidade de entrar em contato com o meio de hospedagem escolhido (MONTEIRO, 2019). 
42 Empresa de soluções de tecnologia para o setor de hospedagem e viagens ofertando 
gerenciamento de canais e tarifas.  
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Apesar da maioria dos funcionários dos setores comerciais terem 

conhecimento sobre a paridade tarifária e gestão de receitas, o setor internacional, 

ao contrário do nacional, não usufruiu do curso de Revenue Management. Além 

disso, o setor nacional não possui treinamento de reciclagem programado, e os 

novos funcionários não recebem a aplicação desse curso. Logo, identifica-se a 

necessidade de elaborar um duplo calendário. O primeiro contemplaria os 

processos de reciclagem para funcionários atuais. O segundo para os novos 

colaboradores. Tais práticas teriam como objetivo disponibilizar conhecimentos 

atuais e assertivos sobre uma problemática enfrentada e/ou tendências do 

mercado (no caso dos colaboradores atuais), ou então familiarizar os novos 

funcionários aos valores da Hurb e os papéis que desenvolverão.  

Tal prerrogativa é importante e, nesse sentido, é fundamental que o Hurb 

busque sempre aperfeiçoar suas tecnologias e potenciais de distribuição através 

de investimento em contratações, capacitações, incentivos de crescimento 

profissional. Ademais, a participação em eventos sobre esta temática também 

contribuirá nessa jornada.  

Explicitado isto, para alcançar harmonia no relacionamento OTA/Hotel, 

algumas práticas e melhorias devem ser adotadas. Dito isto, tais players devem 

buscar cada vez mais conhecimento sobre e-commerce, distribuição, marketing 

digital e tecnologia. Este tipo de conhecimento pode ser obtido através de cursos, 

workshops, webinars43 e eventos que abordem essa relação, buscando torna-la 

mais auspicia.  

É necessário também que os gestores hoteleiros entendam exatamente o 

que as OTAs e wholesalers fazem, como funciona o trabalho de cada uma delas e 

seus respectivos potenciais para conseguir absorver e aproveitar o que cada canal 

tem de melhor. Para que essa situação se torne realidade, é essencial que os 

gestores hoteleiros não tratem as OTAs e wholesalers como algo único. Tais 

gestores devem realizar um estudo mais aprofundado sobre a distribuição de cada 

um desses players, identificando suas forças, peculiaridades, competências, perfis 

e diferenciais. A partir dessas informações, os gestores hoteleiros devem 

conseguir usar cada canal da melhor forma possível para o seu negócio, tentando 

                                                           
43 “Um webinar nada mais é do que um seminário online, geralmente transmitido ao vivo, sobre um 
tema específico” (RESULTADOS DIGITAIS, 2018, p. 1). 
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maximizar a receita do hotel e sua taxa de ocupação, através do oferecimento de 

tarifas flexíveis de acordo com o potencial de determinado canal.  

A partir disso, os gestores hoteleiros também deverão se dedicar a obter 

mais conhecimento sobre Revenue Management para conseguir ofertar uma tarifa 

diferenciada para cada OTA e trabalhar melhor sua gestão de receitas, fazendo 

com que através de uma política de preços dinâmicos a performance de vendas 

deste meio de hospedagem aumente.  

No que tange a questão de estabelecer uma boa relação comercial com as 

OTAs, os empreendimentos hoteleiros poderiam fomentar incentivos de produção 

para as mesmas, criando estratégias que motivem as agências online a venderem 

seus quartos cada vez mais. Por exemplo, se a OTA produzir 300 mil reais em 

dois meses o hotel irá presenteá-la com 50 diárias para serem vendidas em seu 

site. Outra forma de aplicar incentivos é estimulando, no caso do Hurb, a equipe 

de Inside Sales, estabelecendo que o funcionário que mais vender irá ganhar um 

final de semana naquele meio de hospedagem, e também realizar famtours44 para 

que determinados colaboradores conheçam o produto pessoalmente e saibam o 

que e como oferecer ao cliente.  

Além disso, para maximizar e aprimorar as vendas do hotel é fundamental 

que este meio de hospedagem realize visitas pessoalmente as OTAs parceiras 

para ministrar treinamentos e capacitações, apresentando o estabelecimento, 

serviços oferecidos, tipos de quartos e etc. Mas, principalmente apontando seus 

diferenciais, para que o time de vendas e marketing tenham insumos para realizar 

a divulgação desse estabelecimento. 

Buscando estreitar sua relação com as OTAs, os hotéis também podem 

promover ações conjuntas com as mesmas para encantar os hóspedes. Estas 

podem ser desde algo simples como oferecer determinado item no momento de 

check-in sendo um presente de ambas as partes, até soluções tecnológicas como 

a possibilidade do hóspede conseguir abrir a porta do quarto através do aplicativo 

da OTA.  

Por fim, os empreendimentos precisam rever suas percepções acerca das 

OTAs e passar a enxerga-las como catalizadoras e não como inimigas ou até 

                                                           
44 “É um projeto turístico que consiste em convidar agentes de viagens para uma visita técnica e 
turística [...] uma forma de promoção que tem como objetivo familiarizar e encantar o distribuidor do 
produto turístico” (MORENO, 2012, p. 1).  
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mesmo como um concorrente que rouba seus clientes. Os hotéis precisam ter a 

visão de que as agências online fazem o trabalho de tornar o meio de 

hospedagem visível e conhecido para o cliente e trazê-lo até ele apenas pela 

primeira vez por que após isso, no cenário ideal, o empreendimento deverá coletar 

as informações desse hóspede e adicioná-lo a sua base de dados e a partir desse 

momento se torna trabalho do estabelecimento em encantar, fidelizar e educar 

esse hóspede a comprar diretamente com o hotel, sem utilizar intermediários.  

Sendo assim, é fundamental que os hotéis desenvolvam otimizações em 

seus sites oficiais buscando oferecer ao cliente um ambiente seguro, rápido, com 

boa usabilidade e com mais de uma forma de pagamento. E, além disso, utilize 

essa base de dados para enviar e-mails com ofertas e promoções para esses 

clientes, oferecendo a política do melhor preço garantido45, facilidades e 

diferenciais como check-in online e check-out rápido, Wi-Fi e estacionamento 

grátis para reservas realizadas diretamente com o hotel.  

Dessa maneira, o hotel conseguirá construir um relacionamento bom e 

saudável com as OTAs, atraindo cada vez mais novos clientes, maximizando suas 

receitas e ocupação, e, além disso, aumentando a possibilidade de posteriormente 

aumentar sua taxa de vendas diretas, pois para o cliente é mais cômodo e o 

mesmo se sente mais seguro quando realiza compras diretamente com o 

prestador de serviço e não através de um intermediário. 

  

                                                           
45 Caso o consumidor encontre em outro site uma tarifa mais baixa do que a ofertada no site do hotel o 

mesmo irá cobrir esse valor, de acordo com as condições pré-estabelecidas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desse estudo a percepção a respeito da “Paridade Tarifária” 

juntamente com a “Distribuição Hoteleira” pôde ser analisada através da vertente 

teórica e da prática, com a exposição da visão de uma OTA a respeito desses 

assuntos. Desse modo, esta pesquisa proporcionou uma aprendizagem real sobre 

como é feita a aplicação e cobrança da paridade tarifária em acordos comerciais 

entre os meios de hospedagens e OTAs, além da pontuação dos pontos positivos 

e negativos acerca desta temática.  

 Neste trabalho, a apresentação do contexto histórico e do panorama atual 

da distribuição hoteleira e da paridade combinadas a análise do posicionamento 

da OTA Hurb sobre estes assuntos puderam ser alcançadas com êxito, esta última 

graças à disponibilidade e transparência da empresa a respeito dessas questões. 

Os mesmos compreendem a magnitude e importância desta prática, porém 

acreditam que outras estratégias, como explorar o potencial de cada canal e 

tarifas individuais, são mais eficazes. Assim, pode-se dizer que o objetivo de aferir 

o posicionamento da OTA Hurb para com a paridade tarifária e propor estratégias 

para suas relações comerciais com os hotéis foi plenamente alcançado.  

Ademais, este estudo procurou apresentar importantes indagações e em 

concomitância as respostas obtidas através da pesquisa realizada:  

 Q1: Como um meio de hospedagem pode otimizar suas vendas 

trabalhando com OTAs? 

 Q2: Como uma OTA pode otimizar suas vendas trabalhando com um 

empreendimento hoteleiro?  

 Q3: Como a paridade afeta as relações comerciais entre os hotéis e as 

OTAs?  

 

As estratégias propostas para aperfeiçoar as relações comerciais entre os 

empreendimentos hoteleiros e as OTAs, se aplicadas, podem trazer um maior 

fluxo de reservas para os meios de hospedagens, pois a combinação do alcance 

digital das OTAs e sua influência nas redes sociais farão com que o hotel desfrute 

de uma maior exposição e ganhe novos clientes que poderão se transformar em 

hóspedes habitués e diretos, realizando reservas sem intermediações. 
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Já para as OTAs, como falado anteriormente, é imprescindível ter um leque 

de meios de hospedagens como parceiros, pois quanto mais produtos disponíveis 

para oferecer ao usuário, melhor é. Além disso, iniciando um processo de 

aproximação com o hotel e sensibilizando-o acerca das possibilidades para se 

trabalhar através deste canal, consequentemente aumentarão suas vendas. É 

imprescindível também que as OTAs detenham bastante conhecimento a respeito 

da temática de Revenue Management e consigam oferecer consultorias aos meios 

de hospedagens parceiros, principalmente para aqueles de pequeno porte que 

não possuem um time especializado nesse assunto.  

É importante salientar que neste trabalho a paridade tarifária foi levantada 

também como um ponto sensível e caro para as OTAs e não somente para os 

empreendimentos hoteleiros. Devido à inflexibilidade e cobrança da paridade, fora 

possível mostrar os impactos negativos causados no relacionamento entre a OTA 

Hurb e os hotéis e à limitação de se trabalhar no mercado tendo a tarifa 

exatamente igual a do seu concorrente.  

No que tange as limitações deste estudo é possível citar que a ausência da 

participação de um hotel na pesquisa, tendo apenas a atuação de uma OTA, pode 

ter sido prejudicial para a análise pretendida. Além disso, as estratégias propostas 

nesta pesquisa não foram realmente implementadas, fazendo com que a 

comprovação de sua eficácia não fosse efetuada.  

Através destes posicionamentos, transparece-se o cuidado na construção de uma 

gestão, tanto da parte do hotel quanto da OTA, que busque primordialmente 

estabelecer uma parceria que seja benéfica para ambas as partes e equacionando 

os interesses das duas empresas no que tange a questão tarifária. Em vista disso, 

nota-se um longo caminho a ser percorrido pelas Agências Online e pelas 

organizações hoteleiras a respeito desse assunto. Justamente por isso, a 

abordagem deste tema por uma visão prática também se faz importante. Desse 

modo, por uma perspectiva de desmembramento futuro, acredita-se ser oportuna 

a validação das estratégias que aqui foram apresentadas, para que se 

compreenda de fato suas reais vantagens, para ambos os lados – OTAs e Hotéis. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ENTREVISTA DOS 

GESTORES DO SETOR COMERCIAL DA OTA HURB 

 

Cenário:  

A Paridade Tarifária é um tema importante que, além de ser atual, é visto como 

instigante. Considerando esta informação, como se encontra a aplicação e 

cobrança da paridade no objeto de estudo? 

 

Fato-chave: 

Observar a visão que o empreendimento possui a respeito deste tema, analisando 

se o mesmo apoia ou não a paridade tarifária. Desse modo, busca-se demonstrar 

a maneira como esta organização hoteleira concebe, implementa e avalia suas 

decisões em torno da premissa da “Paridade Tarifária” afim de otimizar suas 

vendas.  

 

Proposta: 

 

1. Para a empresa, o que seria a definição de Paridade Tarifária? 

 

2. Vocês fazem esta aplicação? Se sim, de que maneira? 

 

3. “Quando a taxa de ocupação dos hotéis não é satisfatória, os mesmos 

entram em contato com as OTAs, porém quando esta taxa começa a se 

estabilizar eles decidem olhar mais para a questão da paridade”. Você 

considera está situação hipotética como uma realidade? Caso a resposta 

seja positiva, como lidam com isso? 

 

4. Você considera proveitosa a forma como os hotéis fazem suas Gestões 

Tarifárias? Justifique sua resposta. 

 

5. Para o Hurb, como seria “a distribuição hoteleira ideal”?  
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6. Existe uma preocupação da empresa em gerar um monitoramento contínuo 

acerca das tarifas que aquele hotel está expondo em seu próprio site ou 

oferecendo a outras OTAs? Justifique sua resposta. 

 

7. Neste contexto, como as práticas de cobrança e/ou imposição da paridade 

tarifária tanto por parte do hotel, quanto por parte do Hurb se aplicam?  

 

8. Com que frequência a situação da pergunta anterior costuma ocorrer?  

 

9. Caso existam, como as reclamações dos hotéis para com o Hurb, são 

recebidas e tratadas? 

 

10.  Caso existam, como as reclamações do Hurb para com os parceiros, são 

recebidas e tratadas? 

 

11.  Quais os pontos principais enfatizados usados para defender o ponto de 

vista do empreendimento a respeito da Paridade Tarifária? 

 

12.  A empresa possui funcionários com conhecimento nessa área? Caso a 

resposta seja positiva, quantos são e que cargos ocupam? 

 

13. Em sua opinião, os hotéis conseguiriam sobreviver e suceder sem o auxílio 

das OTAs? Justifique sua resposta. 

 

14.   Em sua opinião, quais fatores influenciam bastante na questão de manter, 

ou abolir, a paridade tarifária?  

 

15.  Você acredita que a paridade tarifária impacta positiva ou negativamente 

em seus negócios? Exemplifique. 

 

16.  Em sua opinião, o que os hotéis poderiam fazer para estabelecer uma boa 

relação comercial com seus parceiros?  

 



 

68 
 

17.  Você acha que existe alguma “rixa” entre hotéis e OTAs? Justifique sua 

resposta. 

 

18.  No que tange a questão de vendas e taxa de ocupação, em sua opinião, 

como os hotéis devem se aperfeiçoar e aprimorar para aumentar esses 

índices?  

 

19. Qual é a sua perspectiva futura a respeito da paridade tarifária?  
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ANEXO A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ENTREVISTA   

 

Pelo presente instrumento, eu, abaixo firmado e identificado, autorizo, graciosamente, a 

discente Myllena Coelho de Mello Vieira, portadora do RG 28.924.649-8 (DETRAN/RJ) e 

CPF 106.510.407-36, a utilizar minhas entrevistas como suporte para o desenvolvimento de 

seu trabalho de conclusão de curso, sem limitação de tempo ou de número de exibições.  

  

Esta autorização permite que a referida discente publique este trabalho da forma que 

melhor lhe aprouver, notadamente para toda e qualquer forma de comunicação ao público, 

bem como sua disseminação via Internet, sem limitação de tempo ou do número de 

utilizações/exibições, no Brasil e/ou no exterior, sendo certo que o material criado destina-

se à produção de obra intelectual organizada e de titularidade exclusiva da UFRRJ/ICSA, 

conforme expresso na Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).  

 

Na condição de titular dos direitos patrimoniais de autor da série de que trata o presente, a 

discente e a UFRRJ/ICSA poderá dispor livremente da mesma, para toda e qualquer 

modalidade de utilização, por si ou por terceiros por ela autorizados para tais fins. Para 

tanto, poderá, a seu único e exclusivo critério, licenciar e/ou ceder a terceiros, no todo ou 

em parte, no Brasil e/ou no exterior, a título gratuito ou oneroso, seus direitos sobre a 

mesma, não cabendo a mim qualquer direito e/ou remuneração, a qualquer tempo e título.  

 

 

Rio de Janeiro, 18 de Junho 2019.  

 

 

Assinatura: ________________________________________  

  

 

Nome Completo: Caio Lima Khüner 

  

CPF: 136.853.067-23 

 

RG: 26.469.612-1 

 



 

70 
 

ANEXO B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ENTREVISTA   

 

Pelo presente instrumento, eu, abaixo firmado e identificado, autorizo, graciosamente, a 

discente Myllena Coelho de Mello Vieira, portadora do RG 28.924.649-8 (DETRAN/RJ) e 

CPF 106.510.407-36, a utilizar minhas entrevistas como suporte para o desenvolvimento de 

seu trabalho de conclusão de curso, sem limitação de tempo ou de número de exibições.  

  

Esta autorização permite que a referida discente publique este trabalho da forma que 

melhor lhe aprouver, notadamente para toda e qualquer forma de comunicação ao público, 

bem como sua disseminação via Internet, sem limitação de tempo ou do número de 

utilizações/exibições, no Brasil e/ou no exterior, sendo certo que o material criado destina-

se à produção de obra intelectual organizada e de titularidade exclusiva da UFRRJ/ICSA, 

conforme expresso na Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).  

 

Na condição de titular dos direitos patrimoniais de autor da série de que trata o presente, a 

discente e a UFRRJ/ICSA poderá dispor livremente da mesma, para toda e qualquer 

modalidade de utilização, por si ou por terceiros por ela autorizados para tais fins. Para 

tanto, poderá, a seu único e exclusivo critério, licenciar e/ou ceder a terceiros, no todo ou 

em parte, no Brasil e/ou no exterior, a título gratuito ou oneroso, seus direitos sobre a 

mesma, não cabendo a mim qualquer direito e/ou remuneração, a qualquer tempo e título.  

 

 

Rio de Janeiro, 19 de Junho 2019.  

 

 

Assinatura: ________________________________________  

 
 

Nome Completo: Beatriz dos Santos Dias da Motta 

  

CPF: 317.657.828-80 

 

RG: 34.617.588-4 

 


