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Com a digitalização do mercado de aluguel, fica cada vez mais difícil 
acompanhar e compreender como utilizar essas soluções para 
melhorar os resultados financeiros de imóveis que estão sendo 
alugados por temporada (por diárias).                                       .

1- Introdução

Estamos vivendo uma mudança no perfil do consumidor, que envolve 
desde o canal utilizado para adquirir a hospedagem,
até o objetivo das reservas.              .

O avanço da tecnologia para esse mercado proporcionou várias 
oportunidades de negócio aos proprietários, ao mesmo tempo que 
aumentou a competição e a complexidade dentro das plataformas.



A Seazone é a maior administradora de imóveis por temporada
em plataformas digitais do sul do país, que já recebeu até o
momento mais de 20 mil diárias, faturando a seus clientes
mais de 10 milhões de reais em reservas.      .

Neste material você encontrará desde estatísticas exclusivas do mercado, como

também um passo a passo resultante de toda a experiência acumulada da

Seazone. .

"O objetivo desse material é ajudar proprietários e futuros proprietários de 

imóveis com prioridade em gerar renda, a entender

como maximizar sua rentabilidade em plataformas como o Airbnb, 

entendendo a mudança que estamos vivendo no mercado, as

plataformas existentes, seus diferenciais e o passo a passo do que

fazer para ganhar mais com os mesmos imóveis."         .



Seazone2- O grupo



O grupo Seazone tem como objetivo transformar imóveis em investimento.

Hoje o imóvel é visto como patrimônio e não investimento, pois possui baixa 

liquidez e retorno inferior ao mercado financeiro. Nós queremos mudar essa 
história.  .

O porque disso:

Imóveis feitos para o aluguel de temporada obtém rendimento acima do aluguel 

anual, em locais atrativos e com uma gestão profissional do aluguel.

O que percebemos:

Locais atrativos, são aqueles que se tornaram um destino de viagem consolidado, 

seja por lazer, negócios, saúde ou religião. E onde a oferta e demanda dos imóveis 

está favorável.                                             .

Como escolher locais atrativos?

O imóvel ideal deve ser pensado para o aluguel de curta duração, em que a 

capacidade do imóvel importa mais do que a metragem, e que o condomínio é 

projetado para diminuição de custos, maximizando a rentabilidade.

Qual o imóvel ideal?



Oferecemos uma solução completa para você investir em imóveis: a gestão profissional do 
aluguel, o desenvolvimento de empreendimentos de máxima rentabilidade e a inteligência de 
dados para permitir que isso aconteça.                                  .

Como transformamos imóveis em investimento:

Profissionalização
da gestão
do aluguel

Empreendimentos
com máxima
rentabilidade

Tecnologia

Pensado para   . 

proprietários de imóveis 

investidores, que buscam 

resultados consistentes 

sem precisar se envolver, 

com total transparência e 

flexibilidade.   .

Estruturados como 

investimento, com cada 

detalhe projetado para 

alcançar o máximo 

potencial em relação

ao aumento de.  . 

faturamento e.  . 

diminuição de custos 

fixos. .

Desenvolvida para 

identificar o potencial de 

regiões e imóveis, tanto 

oportunidades de novos 

imóveis, quanto de 

faturar mais com os 

mesmos. .



Com o acesso facilitado a internet, tanto em área de cobertura quanto a 
democratização dos dispositivos, computadores e celulares, cada vez mais
os serviços estão se digitalizando.     .

Hoje já é comum pagarmos todas as contas pelo celular, acessar o extrato 
bancário e até fazer transferências no mesmo dia.         .

Assistimos filmes, vídeos, ouvimos músicas e podcasts quando e onde quisermos.

Claramente essa mudança também afetaria o mercado de aluguel, e 
consequentemente o mercado de aluguel por temporada.

Pensado para   . 

proprietários de imóveis 

investidores, que buscam 

resultados consistentes 

sem precisar se envolver, 

com total transparência e 

flexibilidade.   .

Desenvolvida para 

identificar o potencial de 

regiões e imóveis, tanto 

oportunidades de novos 

imóveis, quanto de 

faturar mais com os 

mesmos. .

mudou3 - O que



Preferência do público por
plataformas digitais

69,90%

5,10%

23,90%

1,10%

2017

Evolução da forma de locação por turistas no litoral Catarinense

Fonte: Núcleo de Pesquisas Fecomércio SC

2018

65,10%

15,50%

15,90%

3,40%

2019

44,90%

32,60%

18,80%

3,80%

Outros Tradicional Plataformas digitais Direto com o proprietário

A Fecomercio do estado de SC, faz todos os anos um estudo com os turistas que visitam o litoral 
catarinense, com o intuito de conhecer suas características, origem, prioridades nos gastos,
informações demográficas e até mesmo o canal de contratação da hospedagem.     .



É muito comum ouvirmos de proprietários de imóveis e profissionais do mercado que a
temporada teve resultados inferiores nos últimos anos e que seus resultados têm sido cada
vez piores.                              .

O problema não é a quantidade de hóspedes ou o quanto eles estão dispostos a pagar, mas sim 
por onde estão vindo.                       .

Por que isso importa para o proprietário?

Desde 2017 até 2020, a penetração dos canais digitais para escolha de
hospedagem passou de 5% das pessoas para 40%.       .



de aluguel por temporada?
O que são plataformas digitais

x

4 - 



As agências de viagem online, ou em inglês, Online Travel Agency (OTA) são responsáveis por 
distribuir produtos de hospedagem para os interessados, principalmente por canais digitais, seja 
sites, portais ou aplicativos.               .

A história das OTAs começa a partir da digitalização de mercados como o de classificados, e o de 
compra de passagens aéreas, como é o caso da OLX, e do Expedia.

Depois, do mercado de hotéis em que apareceram grandes marcas como o Booking.com e os 
Hotéis.com. .

Porém, apesar de existirem soluções para a distribuição de hospedagens no geral, foi somente 
com a criação do Airbnb e seu posicionamento específico no aluguel de diárias de espaços 
inteiros ou compartilhados que o aluguel por temporada digital se popularizou no mundo.

O objetivo de uma OTA é divulgar ou intermediar o aluguel de espaços entre proprietários de 
imóveis residenciais ou não, com foco em facilitar o fechamento de reservas, sendo um canal que 
transmite confiança, segurança, suporte para ambos os lados e facilita pagamentos e 
recebimentos. .

O que faz uma OTA?



Verificação de documentos de todos os usuários;

Avaliações dos hóspedes e dos proprietários;

Cobrança antecipada;

5.1 - Com as plataformas digitais de aluguel por
temporada,  você terá demanda, O ANO TODO!                     
.

Ao se tornarem canais confiáveis e cada vez mais populares, diferentes perfis de hóspedes 
começaram a utilizar as plataformas, tanto aqueles que querem ficar dias ou semanas
quanto aqueles que querem ficar alguns meses.                    .

Por meio das OTAs, é possível transmitir confiança, atender diferentes demandas de 
hospedagens e facilitar a tomada de decisão do hóspede.

Isso se deve a funcionalidades como:              . 

Pagamento ao proprietário somente depois do check-in;

Suporte caso alguma das partes descumpra o contrato.

Por que alugar em
plataformas digitais de temporada?5 - 



Ao locar em plataformas, diferente do modelo tradicional, as regras são
transparentes e claras para ambos os lados, tanto em relação à confirmação
da reserva, veracidade do anúncio, até mesmo nas
políticas de cancelamento, diminuindo os atritos, fraudes e inadimplência
para o proprietário.                              .

Pela primeira vez na história, podemos ter acesso aos preços e estratégias de
calendários de todos os seus concorrentes e qualquer alteração, pode gerar
resultados instantâneos.                                .

5.2 - Você tem acesso a hóspedes do mundo todo, 
que podem reservar ou tirar dúvidas a qualquer momento.

5.3 - Você tem controle total do seu
calendário e estratégia de preços. .



O último e não menos importante ponto positivo, é em relação a intermediação do 
pagamento. . 

Plataformas como o Airbnb aceitam diferentes tipos de pagamento, até mesmo
cartões de créditos e parcelamentos, possibilitando ao hóspede ter qualquer
opção que mais lhe satisfaça, com a garantia que você como proprietário
irá receber.                                  .

5.4 - Facilidade no recebimento.                 .



que existem?
Quais são as plataformas

6.1 - Exemplos de plataformas de divulgação:

Existem plataformas de divulgação, que concentram os anúncios e são frequentemente 
lembradas e buscadas pelos hóspedes, que apresentam os preços e a disponibilidade, sendo 
que o hóspede precisa entrar em contato com o proprietário para efetuar a reserva e 
pagamento.         .

OLX

Grupo ZAP/Viva Real

Temporada Livre

Casa Temporada

6 - 



E existem plataformas de divulgação e intermediação, que além de concentrarem os anúncios, 
disponibilizarem filtros com preços e disponibilidade, permitem que o hóspede escolha as datas 
de sua reserva, efetue o pagamento com diferentes meios e reserve de maneira instantânea, até 
mesmo sem a necessidade de falar com o proprietário.          .

Exemplos de plataformas de
divulgação e intermediação:

Airbnb

Booking

Expedia Group

VRBO (Antigo Alugue Temporada), Hoteis.com, Trivago

6.2 - 



6.3 - Diferenciais de cada plataforma?

Airbnb:  marca mais lembrada, maior demanda em termos de imóveis residenciais, plataforma 
fácil de usar e suporte ao anfitrião e ao hóspede de qualidade. Você pode alugar quartos inteiros, 
imóveis inteiros e até mesmo quartos compartilhados. Sua principal vantagem é a facilidade de 
pagamento do hóspede e de recebimento do proprietário, podendo receber até 5 dias úteis 
depois do check-in.                         .

Booking: maior plataforma de hospedagem do mundo, começou focada em hotéis e por isso 
suas funcionalidades ainda não são simples para proprietários de imóveis residenciais, tem maior 
capilaridade para pessoas que querem ficar poucos dias ou até mesmo que tem foco em hotel e 
só consideram imóveis residenciais ocasionalmente. Sua principal vantagem são funcionalidades 
que aumentam a visibilidade dos seus anúncios, como o programa Booking Genius, Booking 
Partner, e o Boost.                                        .

Expedia Group:  complexo de usar, suporte não é feito para imóveis residenciais, dificuldade no 
pagamento, porém acessa o público que compram passagens, pacotes de viagem, sendo o 
momento perfeito para buscar uma hospedagem.                        .t

VRBO:  tem bastante demanda no litoral brasileiro, principalmente no sul do país, a vantagem 
para o proprietário é que a taxa cobrada é baixa, de 5%.                        .

Temporada Livre: tem as primeiras posições no google quando o assunto buscado é aluguel de 
temporada, sua desvantagem é que é pago mensalmente independente do sucesso na locação.



plataformas digitais como o Airbnb
Como ter máxima rentabilidade em7 - 

Conforme a história da Seazone foi sendo construída, e seus mais de
R$ 10 milhões de reais anuais para clientes, recebendo cerca de
20 mil diárias anualmente, aprimoramos nossos processos com o objetivo
de melhorar os resultados financeiros, ao mesmo tempo em que
mantemos o cuidado do imóvel e do hóspede.         .

Apesar de todos os benefícios das plataformas digitais, por ser fácil e confiável 
disponibilizar o imóvel para alugar, a competição fica cada dia mais acirrada,
com a quantidade e qualidade dos aníncios crescendo ano a ano.                 .



O problema da competição

O Airbnb no mundo possui mais de 6 milhões de anúncios ativos, sendo que
na cidade de Florianópolis por exemplo, são mais de 10 mil. Bairros como
Jurerê e Ingleses juntos possuem mais de 5 mil anúncios.           .

Por isso, desenvolvemos uma série de tecnologias que usam essas informações em favor 
de nossos clientes e facilitam esse trabalho para empresas profissionais.

Apesar disso, muitos desses processos e aprendizados podem ser facilmente aplicados 
por anfitriões proprietários.            .

O trabalho começa antes mesmo da criação do anúncio, e envolve as características do 
imóvel.   .

Conforme a história da Seazone foi sendo construída, e seus mais de
R$ 10 milhões de reais anuais para clientes, recebendo cerca de
20 mil diárias anualmente, aprimoramos nossos processos com o objetivo
de melhorar os resultados financeiros, ao mesmo tempo em que
mantemos o cuidado do imóvel e do hóspede.         .

Apesar de todos os benefícios das plataformas digitais, por ser fácil e confiável 
disponibilizar o imóvel para alugar, a competição fica cada dia mais acirrada,
com a quantidade e qualidade dos aníncios crescendo ano a ano.                 .



7.1.1 - Adeque seu imóvel

O Airbnb no mundo possui mais de 6 milhões de anúncios ativos, sendo que
na cidade de Florianópolis por exemplo, são mais de 10 mil. Bairros como
Jurerê e Ingleses juntos possuem mais de 5 mil anúncios.           .

Por isso, desenvolvemos uma série de tecnologias que usam essas informações em favor 
de nossos clientes e facilitam esse trabalho para empresas profissionais.

Apesar disso, muitos desses processos e aprendizados podem ser facilmente aplicados 
por anfitriões proprietários.            .

O trabalho começa antes mesmo da criação do anúncio, e envolve as características do 
imóvel.   .

Imagine a história de João, um empresário do interior de Santa Catarina que gosta de 
visitar Florianópolis, seja a trabalho ou seja para passar as festas de final de ano com a 
família. .

João provavelmente trará bastante bagagem, pois sua família é composta de
4 pessoas, e ainda, chegará a seu destino depois de algumas horas de carro.
No caso da viagem de férias, pretende ficar em torno de 10 dias.        .

Como podemos facilitar a escolha do João por nosso imóvel?           .

Adeque seu imóvel
antes de começar a alugar7.1 -



Os hóspedes não querem se preocupar em trazer as próprias roupas
de cama e banho. Além de ter que transportar, depois será
necessário lavar e limpar conforme os dias passam.       .

Ter roupas de cama e banho padrão para a capacidade máxima
do seu imóvel, além de diferenciar o anúncio (por causa
da sensação de limpeza e profissionalismo) facilita a escolha de
João pela sua hospedagem em relação a concorrentes.         .

Roupa de cama e banho
são um diferencial7.1.2 - 



Itens mínimos que facilitam a escolha
de hospedagens mais longas

João e sua família vão querer aproveitar a praia, os restaurantes e os serviços
presentes na região, muito mais do que ficar no imóvel.         . 

Porém, entre um dia e outro, sempre haverá a necessidade de cozinhar algo
rápido ou esquentar uma comida.                 . 

Além disso, é extremamente necessário a disponibilização de internet para
que possam usufruir das plataformas que já pagam, como Netflix e Spotify.

7.1.3 - 



João e sua família vão querer aproveitar a praia, os restaurantes e os serviços
presentes na região, muito mais do que ficar no imóvel.         . 

Porém, entre um dia e outro, sempre haverá a necessidade de cozinhar algo
rápido ou esquentar uma comida.                 . 

Além disso, é extremamente necessário a disponibilização de internet para
que possam usufruir das plataformas que já pagam, como Netflix e Spotify.

Para entender quais os itens mínimos necessários em uma locação, a
Seazone levantou os principais comentários negativos de nossos anúncios,
assim como todas as reclamações feitas pelos hóspedes a nossos anfitriões,

O resultado foi uma lista com itens mínimos que resolvem a necessidade
da maioria dos hóspedes:         .



João e sua família vão querer aproveitar a praia, 
os restaurantes e os serviços presentes na região, 
muito mais do que ficar no imóvel. Porém, entre 
um dia e outro, sempre haverá a necessidade de 
cozinhar algo rápido ou esquentar uma comida. 
Além disso, é extremamente necessário a 
disponibilização de internet.         .

Para entender quais os itens mínimos 
necessários em uma locação, a Seazone levantou 
os principais comentários negativos de nossos 
anúncios, assim como todas as reclamações 
feitas pelos hóspedes a nossos anfitriões.

O resultado foi uma lista com itens mínimos que 
resolvem a necessidade de praticamente todos 
os hóspedes:                .

Geral

Sala

Banheiros

Cozinha

Sem cheiro de mofo/cigarro/cupim

TV, tem que ter no mínimo TV aberta/canal local

Sofá

Possuir internet (mínimo 50MB)

Ferro de passar roupa

Um ventilador para cômodo com leito que
não tiver ar condicionado

Mesa e cadeira para sentar durante a
alimentação (sofá conta)

Cama com colchão

Ar condicionado funcionando

5 cabides

Quartos

Travesseiros para a capacidade máxima do imóvel

Chuveiro água quente

8 Garfo 8 Faca

Para até 6 pessoas

Espelho

Escova sanitária

Secador de cabelo

8 Colher de sopa 8 Colher de chá

8 Pratos rasos 8 Pratos menor

8 Copo de vidro 8 Taça de vinho

8 Xícaras 3 Panelas

1 Frigideira1 Escorredor de louça

1 Lixeira pia

8 Jogo americano 1 Abridor (vinho ou cerveja)

1 Lixeira lixo seco

3 Colheres de plástico para cozinhar

2 Facas de corte de cozinha

1 Tábua de vidro ou de plástico

3 Suportes para panela quente em cima da mesa

1 Forma de alumínio para forno

Lixeira



João e sua família vão querer aproveitar a praia, 
os restaurantes e os serviços presentes na região, 
muito mais do que ficar no imóvel. Porém, entre 
um dia e outro, sempre haverá a necessidade de 
cozinhar algo rápido ou esquentar uma comida. 
Além disso, é extremamente necessário a 
disponibilização de internet.         .

Para entender quais os itens mínimos 
necessários em uma locação, a Seazone levantou 
os principais comentários negativos de nossos 
anúncios, assim como todas as reclamações 
feitas pelos hóspedes a nossos anfitriões.

O resultado foi uma lista com itens mínimos que 
resolvem a necessidade de praticamente todos 
os hóspedes:                .

7.1.4 - Vistoria completa

Para garantir o entendimento, tanto do proprietário quanto do hóspede, é
necessário fazer uma vistoria completa de todos os itens que estão disponíveis no imóvel. 
Fotografar o estado de cada um, desde utensílios, eletrodomésticos, eletroportáteis,
até da mobília no geral.                  .

Essa mesma vistoria deve ser apresentada ao hóspede, e ser usada como comprometimento
de ambas as partes.                          .

Itens de
limpeza

Eletrodomésticos
funcionando

Se houver
churrasqueira

1 Pá

1 Liquidificador

1 Chaleira

1 Vassoura

1 Balde

1 Rodo

1 Tábua de madeira

1 Garfo grande

1 Faca de churrasco

Bacia para temperar carne

1 Sanduicheira

1 Cafeteira (ou kit café = funil + térmica)

1 Geladeira

1 Fogão

1 Microondas

Espeto (mínimo 1)

Grelha



Para garantir o entendimento, tanto do proprietário quanto do hóspede, é
necessário fazer uma vistoria completa de todos os itens que estão disponíveis no imóvel. 
Fotografar o estado de cada um, desde utensílios, eletrodomésticos, eletroportáteis,
até da mobília no geral.                  .

Essa mesma vistoria deve ser apresentada ao hóspede, e ser usada como comprometimento
de ambas as partes.                          .

Limpeza pesada e
arrumação inicial

Lembre-se que seu imóvel, para se destacar, precisa passar a confiança aos
hóspedes, principalmente a sensação de limpeza.        . 

Para isso, faça questão de antes de criar os anúncios, efetuar uma limpeza
pesada no imóvel, considerando arrastar todos os móveis, lavar todos os
itens de cozinha, e higienizar qualquer superfície de contato.     .

Além de limpar, é necessário arrumar o imóvel.           .

Para nós, arrumar o imóvel envolve deixá-lo exatamente como o hóspede
irá encontrar, com as roupas de cama e banho devidamente
colocadas em suas respectivas camas e banheiros.     .

Também é interessante fazer o que chamamos de home-staging, que
envolve organizar a mobília e decoração de forma a trazer
simetria e boas fotos, que consigam representar o melhor que o imóvel
tem a oferecer.                      .              

7.1.5 - 



Esse talvez seja o mais importante de todos os pontos a serem executados
antes da criação dos anúncios, porém, é o último a ser feito.        .

Depois de ter todos os itens mínimos, o imóvel limpo, arrumado e
organizado, se faz necessário tirar fotos profissionais.

Não basta o imóvel ter seus diferenciais únicos, é necessário capturar
esses diferenciais, e organizar o anúncio de cada plataforma para
que essas características sejam facilmente identificadas pelos hóspedes.    

Fotos
profissionais7.1.6 - 



Exemplo 1 Exemplo Seazone

Uma cobertura, com vista sensacional, e 

provavelmente com uma mobília de alto padrão, 

que não são representados pelas fotos.   .

Cobertura com Churrasqueira e Piscina - CVJ 302LINDO Apto com Piscina em Jurerê Internacional

Pontos de melhoria

Foto tirada com equipamento amador

Escolha de um dia nublado

Pontos fortes

Foto com o diferencial do imóvel como principal

Fotos de apoio mostram os principais cômodos:
sala, quarto e área externa

Várias fotos do mesmo ângulo, e do mesmo cômodo

Ao escolher 5 fotos principais, colocaram praticamente 4 fotos
da mesma região do imóvel, a churrasqueira.

Qual você escolheria?



Integre ao máximo de
plataformas possíveis

Depois do passo a passo feito para garantir que o imóvel tem as características necessárias para 
ser um anúncio vencedor, começa o trabalho relacionado a divulgação dos anúncios.                                    
.

Você já sabe todas as plataformas disponíveis, e sabe que existe a possibilidade
de criar anúncios em muitas outras.               .

Quanto mais plataformas você divulgar, maiores são as chances do hóspede
certo ver o seu imóvel e efetuar a locação.           .

Gestão do anúncio7.2 - 

7.2.1 - 



Hoje, é possível sincronizar os calendários das plataformas por um
protocolo chamado iCalendar. Ele possui risco de overbooking,
mas no caso de apenas um imóvel esse risco é reduzido.

Para saber o passo a passo, acesse esse link.                                     .

Ou seja, basta criar anúncios no máximo de plataformas possíveis,
e integrar seus calendários para evitar overbooking.     .

Sincronização



 7.2.2 - Disponibilidade do calendário

É Importante para as plataformas que o seu anúncio esteja o mais disponível possível.

Imagine que o Airbnb tem que escolher, dentre centenas, quais anúncios
devem aparecer primeiro, e quais anúncios devem ficar por último. 

A alta disponibilidade do calendário influencia diretamente no ranqueamento
do seu anúncio.                 .

Recomendamos no mínimo 180 dias e no máximo 365.             .

Alugar somente no verão representará 60% do faturamento potencial do imóvel
ao longo do ano todo.            .

Isso significa que disponibilizar datas o ano todo possibilitará um aumento
de mais de 50% no seu potencial de receita           .



7.2.3 - Alugue instantâneamente

Novamente o exercício de priorização das plataformas. Como saber quais anúncios 
mostrar primeiro, dentre centenas?                  .

Se a receita das plataformas é em relação a gerar reservas, fica
evidente a necessidade de priorizar anúncios que vão alugar.
                 .

Habilitar a reserva instantânea é um dos principais fatores de ranqueamento pois 
aumenta a conversão por visualização já que o hóspede pode reservar sem demora,
e sem falar com ninguém.            v



7.2.4 - Facilite pagamentos

Quanto mais fácil for para efetuar o pagamento, mais fácil é para o hóspede
tomar uma decisão.                  .

No modelo tradicional, é comum cobrar 50% para garantir a reserva e
50% no check-in.                 .

Independente do uso de um contrato ou não, imagine que os hóspedes
enviavam o dinheiro para uma pessoa desconhecida, sem garantia que
as fotos de fato correspondem com a realidade.

Sem contar que exige que o hóspede tenha o dinheiro total no
momento da reserva.            v



Atualmente os hóspedes podem efetuar o pagamento com a garantia que
vão poder reavê-lo se algo sair do combinado, podendo utilizar o cartão de
crédito e em alguns casos até parcelar. 

Isso facilita a escolha de um hóspede por um imóvel residencial em relação a
um hotel, e aumenta o público potencial do seu anúncio.

Sempre que possível, ative nas plataformas a possibilidade do pagamento ser
feito diretamente à plataforma, por qualquer que seja o meio, e que a
plataforma se encarregue em depositar em sua conta.



Dificulte o cancelamento de
datas especiais

Com as plataformas, antes mesmo de alugar, você consegue estabelecer
políticas de cancelamento diferentes.       .

Desde o hóspede ter o direito de cancelar quando quiser, até a política
rígida de perder 50% da reserva caso cancele dentro de um
determinado período.           .

Deixar a política de cancelamento flexível, ou seja, para o hóspede
poder cancelar quando quiser, facilita a entrada de reservas, tanto de curto
como longo prazo, principalmente em momentos de incertezas como
na pandemia.               .

7.2.5 -



7.2.6 - Atualize frequentemente o anúncio

Por outro lado, perder uma reserva de uma data importante como o Ano novo
e Carnaval, em cima da hora, por causa de um cancelamento, pode acabar com
seus resultados no período de maior demanda.         .

Nossa sugestão é manter a política por padrão, a mais rígida possível, garantindo assim
0% de inadimplência, e um menor risco de no-show, flexibilizando essa política
fora de temporada, principalmente nos dias de semana ou finais de semana
não prolongados.          .

Além de ter as informações corretas em relação às características do imóvel na
criação do anúncio, é preciso frequentemente atualizar os mesmos com
informações novas, e fotos atualizadas.          .

Um utensílio doméstico que queimou, ou algo que foi adicionado, toda informação conta,
e as plataformas usam isso como forma de identificar a qualidade do seu anúncio
em relação aos outros.                  .



7.2.7 - Atenda rapidamente

Talvez o principal fator hoje em dia para converter os anúncios em reservas está no atendimento.

Hoje, quando os hóspedes estão procurando um local para ficar, eles colocam os filtros
com as informações de sua busca: número de quartos, capacidade de pessoas,
faixa de preço, e até mesmo quais características específicas o imóvel deve ter
(ar condicionado e cozinha por exemplo), e as plataformas irão apresentar os principais
anúncios na primeira página.            .

De acordo com as fotos e o preço, o hóspede vai abrir os seus 5 preferidos em páginas
diferentes e comparar qual o melhor custo benefício.          .

Nesse processo, ele pode ter alguma dúvida, ou até mesmo querer negociar as
diárias para garantir que está fazendo o melhor negócio possível.

Às vezes o seu imóvel tem a qualidade inferior e uma localização melhor, e vice-versa.

Ao entrar em contato com você, o hóspede também entrou em contato com os outros
anúncios, e no caso da resposta da proposta, fechará com o primeiro e mais solícito.



Depois de executar a venda ou fechamento da reserva, o desafio
se torna entregar exatamente o que o hóspede comprou quando
reservou o seu anúncio.                  .

Não somente ter acesso ao imóvel, mas ter acesso em um horário flexível,
limpo, e nas condições de uso que exijam o menor esforço possível.

7.3 - Gestão do serviço local



7.3.1 - Flexibilize o Check-in-out

O maior limitante do check-in-out é a logística até o seu imóvel, seja pela distância
de onde você mora, ou até mesmo o horário que o hóspede irá chegar
na cidade.                         .

Infelizmente, o hóspede pode pegar trânsito, ou seu avião atrasar, até mesmo o
compromisso anterior a chegar ao seu imóvel pode se alongar mais do que o esperado.

Desta forma é necessário ter flexibilidade na hora de entregar as chaves, ou buscar
alternativas para facilitar a experiência do hóspede.            .



Profissional do condomínio: sempre que possível, busque alguém de confiança que trabalhe 
no condomínio ou no empreendimento que possa estar disponível no horário 
combinado.   .

Combinar um local próximo a sua casa e de mais fácil acesso ao hóspede: por exemplo,
para entrar na ilha de Florianópolis necessariamente o hóspede passará pela ponte da ilha, 
próximo a ponte é um bom local para entregar as chaves.        .

Descrever nos anúncios as suas regras e limitações: no caso de você realmente ficar 
impossibilitado de entregar em determinadas ocasiões ou faixa de horário. Descrever em 
detalhes estas limitações no anúncio, para que o hóspede tenha todas as informações 
necessárias antes mesmo de alugar o seu imóvel.           .

Procure entrar em contato com o hóspede uma semana antes ou até mesmo no dia
anterior para saber qual o horário esperado da chegada.       .

Busque também, alternativas para garantir a entrega das chaves:        .



A principal reclamação presente em qualquer anúncio no Airbnb, é em relação
à qualidade da limpeza.              .

Obviamente, cada pessoa tem seu parâmetro para avaliar a qualidade da mesma,
o que dificulta mais manter um padrão.              .

Ainda, na hora de terceirizar essa limpeza é necessário tomar alguns cuidados:

Treinamento

Vistorias

Garantia

Faça um acompanhamento inicial.                            .
Liste o passo a passo e fotos para auxiliar o entendimento.         .

Antes de fazer o check-in, confira o estado do imóvel, anote eventuais pontos de melhoria,
e informe o terceirizado.                        .

Ao contratar um prestador de serviço, seja pela frequência ou pelo valor pago, acordar
que caso o hóspede reclame de algo que está dentro da lista com passo a passo e fotos,
ele terá que efetuar uma limpeza gratuitamente.                .

7.3.2 - Gerencie a Limpeza, lavanderia e higienização



A mesma coisa com a lavanderia, é bem comum as roupas de cama e banho virem
manchadas ou não na qualidade esperada. Certifique-se que o terceirizado tenha
alguma garantia de qualidade, e que caso algo saia do padrão, seja
responsabilidade do mesmo.                      .

Por causa do COVID-19, algumas tarefas extras são necessárias, de acordo com padrões 
estabelecidos pelo próprio Airbnb, e pelo CDC-EUA.                    .

Mais informações nesse link.                                                        .



A manutenção e vistoria é algo deixado de lado por muitos proprietários.

Lembre-se: sempre existirá a chance do seu imóvel precisar de alguma manutenção,
e você deve estar disponível para resolver todo e qualquer problema. 

Desde uma lâmpada, ar-condicionados com mau funcionamento, chuveiros que queimam,
são problemas que inviabilizam o hóspede de desfrutar o que contratou, e desta forma,
são passíveis do hóspede exigir seu dinheiro de volta.

Tenha uma lista de fornecedores para cada caso possível, e já entenda com eles qual a 
disponibilidade fora de hora, inclusive, questione sobre a garantia do serviço.

7.3.3 - Gerencie a manutenção e vistoria



Faça um check-list de vistoria, com base nos principais itens necessários para os
próximos hóspedes, desde os quartos, até a cozinha.         .

Essa vistoria deve ser feita antes do hóspede ir embora, e devem compreender que
deve ter garantias de que foi mesmo esse hóspede que levou a necessidade
da manutenção.                 .

A grande maioria dos hóspedes irá avisar caso alguma coisa tenha acontecido,
para os casos mais graves.                 .



Cada dia sem alugar, é um dia a mais de custos fixos que são gastos a toa, sem retorno
financeiro. .

Fazer a gestão das diárias do seu imóvel, e da estratégia de calendário, levando em
consideração a demanda real do mercado, e o faturamento no longo prazo são o maior
desafio para quem quer maximizar a rentabilidade dos imóveis de temporada.

Definir um preço fixo, sem margem de negociação, dificulta o fechamento de reservas,
e até mesmo diminui as chances de você aparecer para seus hóspedes na primeira
página das plataformas.                 .

7.4 - Gerencie seu faturamento



Além disso, o mercado tem se tornado cada vez mais dinâmico, com alterações na
demanda conforme os hábitos do consumidor, e do mercado.       . 

Exemplos disso são eventos regionais, que afetam bruscamente na demanda, e que
variam suas datas ao longo dos anos, e do próprio Natal, que tem sido uma data
mais em família, não sendo tão valorizada como feriado.       .

O próprio covid-19 mostrou a dificuldade em gerenciar e ter previsibilidade dos
aluguéis de diárias.                 .

Com ele, vários eventos tiveram suas datas alteradas, ou até mesmo canceladas,
ao passo que criou um mercado de home-office na praia, gerando uma demanda de
aluguel por períodos mais longos, em imóveis maiores e mais completos.

Ter estratégias de preço, calendário e de monitoramento de oportunidades é crucial
para garantir o resultado financeiro do seu aluguel.        .



7.4.1 - Estratégias de preço

Hoje, diferente do passado, a concorrência é maior, porém, temos mais informações
sobre eles, o que possibilita usarmos isso a nosso favor.

Manualmente, conseguimos filtrar imóveis nas plataformas que são parecidos com o nosso,
e identificar quais são os preços colocados, e quais datas estão sendo alugadas e quais não.

Tendo a noção de qual a disponibilidade de imóveis iguais, melhores e piores, e suas
faixas de preço, fazem com que possamos alterar nossas estratégias de preço e calendário,
para ganhar mais destaque na plataforma, e também mais reservas.

Lembre-se: hoje o consumidor consegue comparar e analisar o custo benefício com
muito mais facilidade. Não seria diferente no mercado de temporada.

Compare seu imóvel com imóveis concorrentes



Cobertura, alto padrão, com mobilia e acabamentos em bom estado, piscina privativa,
e área externa extensa com churrasqueira.                        .

Exemplo 1
https://www.airbnb.com.br/rooms/44414582



Exemplo 2

Apartamento alto padrão, com mobilia e acabamentos em bom estado, sem piscina
privativa e sem área externa.                         .

https://www.airbnb.com.br/rooms/46836420



Exemplo de comparação de preços, datas alugadas/não alugadas entre anúncios parecidos da 
Seazone. .

Exemplo 2 está 30% mais caro que o exemplo 1 para as mesmas datas,
tendo características inferiores.             .

Qual desses irá alugar mais?                     .

Comparar o preço do seu imóvel com pelo menos os 5 imóveis mais parecidos é
essencial para garantir a máxima rentabilidade do seu imóvel.



Diferencie datas especiais

Cada data tem uma demanda diferente, de acordo com o contexto da microrregião,
por exemplo, finais de semanas fazem mais sentido para o hóspede do que dias de semana,
e por isso possuem demanda maior e deveriam ser precificados de maneira diferente.

Da mesma forma os meses com férias escolares, tendem a ser mais interessantes
para os hóspedes do que meses com calendário letivo corrente, por isso, deveriam ter
seus preços diferenciados.                    .

Defina, com sua experiência, qual a diferença de demanda da região entre os meses do ano,
e estabeleça um preço diferenciado, isso garante que seu preço esteja mais adequado,
e por isso ganhe destaque.                  .



Exemplo de um erro comum:
https://www.airbnb.com.br/rooms/41797562



Preços de qualquer diária em Junho: 420 reais



Preços de qualquer diária em Julho: 420 reais



Preços muito altos, sem negociação

Preços que não variam conforme a quantidade de dias, ou que o proprietário não flexibiliza,
por exemplo: definir arbitrariamente que sua diária é de 1200 reais, e não estar disposto
a baixar para 1100 caso o hóspede fique um dia a mais, diminui as chances de você ter
um calendário mais completo, eis um exemplo da lógica do desconto conforme
tamanho da reserva:                              :

2x 500 reais - 950 - 3x 450 reais - 1350                                              .
3x 500 reais - 1500 - 4x 425 reais: 1.700                                                .

Claro que essa análise vai depender do mês, e da proximidade da data, mas a lógica é
aumentar  a ocupação do seu imóvel, e consequentemente o faturamento,
de acordo com a proposta de cada reserva, não se atendo a um preço fixo.



7.4.2 - Estratégias de calendário

Disponibilidade

Além do preço, no mercado de temporada existe uma variável muito importante, que não existe 
em nenhum outro mercado, que é a quantidade de dias mínimos para fechar uma reserva.

Definir e aprimorar essa estratégia é crucial para maximizar o retorno nos meses de alta demanda, 
e aproveitar todas as datas especiais no inverno.              .

Nunca sabemos com quanta antecedência os hóspedes vão fazer suas reservas. 

Apesar de a maioria das reservas serem feitas entre 15-10 dias antes da data, um número
que tem diminuído cada vez mais pela imprevisibilidade do covid e com a mudança nos 
hábitos/motivos de compra, ainda existe uma grande parcela importante de datas especiais
que pode ser realizada em seu imóvel se você estiver atento a disponibilidade do calendário.

Alguns feriados são decididos com um ano de antecedência, como o Ironman em Jurerê, 
Florianópolis. então, 365 dias de disponibilidade é o ideal para garantir o
máximo de oportunidades com no mínimo 6 meses.    .



Nunca sabemos com quanta antecedência os hóspedes vão fazer suas reservas. 

Apesar de a maioria das reservas serem feitas entre 15-10 dias antes da data, um número
que tem diminuído cada vez mais pela imprevisibilidade do covid e com a mudança nos 
hábitos/motivos de compra, ainda existe uma grande parcela importante de datas especiais
que pode ser realizada em seu imóvel se você estiver atento a disponibilidade do calendário.

Alguns feriados são decididos com um ano de antecedência, como o Ironman em Jurerê, 
Florianópolis. então, 365 dias de disponibilidade é o ideal para garantir o
máximo de oportunidades com no mínimo 6 meses.    .

Dias mínimos por época do ano

O que você prefere, alugar uma reserva de 3 dias ou de 5 dias? Prefere 60% de ocupação
ou 90%?                  .  

De acordo com a época do ano, os hóspedes tem interesse em ficar mais ou menos
tempo hospedado em sua região, o problema está em que, ao alugar somente 3 dias em um 
feriado de 5, te impede de locar para o hóspede que quer ficar 5 dias, e dificulta encontrar
um hóspede que queira ficar apenas 2 dias.            .

No caso de alugar por temporada, o resultado não está ligado às melhores diárias,
e sim, as melhores reservas.          .

Uma sugestão seria, dividir o ano com os meses de alta, média e baixa temporada, e
criando regras para cada uma, por exemplo, 5 dias mínimos para alta, 3 dias para a média
e 2 dias para a baixa.                    .



Garantir que os feriados serão locados por inteiro, incluindo finais de semana, também são
ideias para maximizar seu faturamento exemplo:       .
   
Alugar o ano novo 3 diárias a 2000 reais, ou 7 diárias a 1500?

Alguém que vai a praia ao final, ou começo do ano, provavelmente, em grande parte tem
interesse em passar o ano novo na região, deixando as datas próximas, menos interessantes
se não envolverem o dia 31/12.         .

Alugar por diárias menores, mas pelo máximo de diárias possíveis, aumenta seu faturamento
no longo prazo.           .



Obviamente, apesar de pensarmos nas melhores reservas, e no foco em colocar
dias mínimos para garantir o maior faturamento, não podemos deixar de falar que
as regras podem ser flexibilizadas conforme as propostas.

Por exemplo, se por algum motivo está complicado alugar um feriado por um mínimo
de dias alto, e estamos chegando na data, por exemplo a 5 dias, se torna imprescindível
abrir mão de 1 ou dois dias mínimos para garantir a reserva, ou estudar diminuir
as diárias.                       .

Esse processo pode ser feito mediante a propostas no seu atendimento ao hóspede,
por isso a importância em ter velocidade nesse momento.

Quebra de regras por propostas



No caso de grandes reservas serem feitas com antecedência em datas muito concorridas,
como janeiro e fevereiro, pode acontecer de seu calendário ficar desfalcado, com
pequenos conjuntos de datas entre reservas maiores.

Essas diárias são chamadas de Gaps, e correspondem a uma importante parte do
faturamento se não forem planejadas.             .

Um exemplo: se nossa estratégia de calendário der certo e forem feitas 3 reservas de
8 dias em janeiro, temos 24 dias reservados e ficam 6, divididos em 2 conjuntos de datas
de 3. Se não alterarmos o controle de calendário das plataformas, para permitir
reservas menores, elas não disponibilizarão essas datas para os hóspedes que
estão procurando reservas menores.            .

Então, existe um trabalho contínuo de verificar essas reservas em potencial entre reservas
maiores, alterando os requisitos nas plataformas para liberá-las para aluguel.

Uma boa estratégia também é diminuir as diárias desses gaps, já que são reservas menores
em uma época que os hóspedes preferem ficar mais tempo.

Liberação de Gaps



No caso de grandes reservas serem feitas com antecedência em datas muito concorridas,
como janeiro e fevereiro, pode acontecer de seu calendário ficar desfalcado, com
pequenos conjuntos de datas entre reservas maiores.

Essas diárias são chamadas de Gaps, e correspondem a uma importante parte do
faturamento se não forem planejadas.             .

Um exemplo: se nossa estratégia de calendário der certo e forem feitas 3 reservas de
8 dias em janeiro, temos 24 dias reservados e ficam 6, divididos em 2 conjuntos de datas
de 3. Se não alterarmos o controle de calendário das plataformas, para permitir
reservas menores, elas não disponibilizarão essas datas para os hóspedes que
estão procurando reservas menores.            .

Então, existe um trabalho contínuo de verificar essas reservas em potencial entre reservas
maiores, alterando os requisitos nas plataformas para liberá-las para aluguel.

Uma boa estratégia também é diminuir as diárias desses gaps, já que são reservas menores
em uma época que os hóspedes preferem ficar mais tempo.

Outro aspecto importante da gestão do faturamento, é garantir um bom monitoramento
de oportunidades para seu imóvel.              .

Cada vez mais o mundo está mais dinâmico, e isso afeta diretamente a demanda
de hospedagem, nas diferentes regiões.                     .

7.4.3 - Monitore oportunidades

Exemplos



Outro aspecto importante da gestão do faturamento, é garantir um bom monitoramento
de oportunidades para seu imóvel.              .

Cada vez mais o mundo está mais dinâmico, e isso afeta diretamente a demanda
de hospedagem, nas diferentes regiões.                     .

Cada região possui eventos que afetam a demanda por hospedagem, podemos dar
como exemplo os eventos corporativos no empreendimento Costão do Santinho
que impacta a demanda de hospedagem no bairro dos ingleses em Florianópolis,
e o Iron Man, evento internacional que acontece em Jurerê.      .

Mapear e monitorar esses eventos é crucial, já que mais de 24% do faturamento anual
de um imóvel de temporada está ligado a feriados e datas especiais.

Não basta apenas anotarmos os eventos mas também confirmar suas datas, um exemplo
é o que aconteceu com o COVID-19 e o Ironman em Florianópolis, conforme o
lockdown foi sendo adiado, o evento também, afetando diretamente as reservas
das datas, que hoje possui uma demanda tão grande quanto o carnaval
para a região.                    .

Mapeamento de eventos
internacionais, nacionais, e regionais

Verificação anual de datas
dos principais eventos



Fotos
profissionais

Para garantir um bom resultado do seu anúncio no longo prazo, é essencial que ele
tenha boas avaliações.                      .
 

As avaliações hoje servem tanto para prova social, quanto para outros hóspedes
se sentirem confiantes em alugar com você, como também são uma métrica que
as plataformas usam para destacar ou não seu anúncio.             .

Apenas 20% das reservas são avaliadas, não tenha medo de pedir avaliações e
aumentar esse número.                   .

7.4.4 - E depois da reserva?



Se eu diminuir a diária vou ter prejuízo,
prefiro deixar o imóvel fechado.

Para garantir um bom resultado do seu anúncio no longo prazo, é essencial que ele
tenha boas avaliações.                      .
 

As avaliações hoje servem tanto para prova social, quanto para outros hóspedes
se sentirem confiantes em alugar com você, como também são uma métrica que
as plataformas usam para destacar ou não seu anúncio.             .

Apenas 20% das reservas são avaliadas, não tenha medo de pedir avaliações e
aumentar esse número.                   .

Mito
Existe uma crença popular de que diárias diferentes das praticadas no verão são
simplesmente inviáveis financeiramente.                .

O argumento é que existe um custo variável em se receber um hóspede,
envolvendo o custo de energia, água, luz e desgastes no imóvel ou na mobília.

Esse pensamento é um mito, pois o custo variável em relação a se receber um hóspede
é muito baixo em relação aos custos fixos do imóvel (que serão gastos,
independentemente do aluguel) e em relação ao valor pago pelo hóspede.

7.5.1 -

Mitos e verdades7.5 -



O mesmo podemos dizer em relação a degradação da mobília.

Um exemplo seria um apartamento de 2 quartos, que tem na média um custo fixo
dividido na seguinte maneira:            :

Energia: 600 reais no verão, 300 reais no inverno.             .
Condomínio: 600 reais no verão, 400 reais no inverno.                .
Internet: 120 reais.                                  .
IPTU e taxa de lixo: 1.200 reais por ano.                          .

Considerando esses custos e utilizando para efeito de cálculo o pior caso (o custo no verão o ano 
inteiro), podemos dizer que o custo fixo do imóvel, ao ano é de R$17.040,00.        .

Dividido pelo número de dias em um ano (365), temos que o custo desse imóvel,
independente se alugado ou não, no pior caso, é de 50 reais por dia.               .

Isso significa, que cada dia que esse imóvel deixa de alugar, são 50 reais de custo
sendo investidos sem retorno.            .



Na prática, um imóvel gasta uma média de 600 reais por ano por quarto em
manutenções, nesse caso seria um total de 1200 reais por ano.

Sendo conservador, podemos colocar o cenário de trocar a mobília inteira
do imóvel a cada 10 anos, em um total de 60 mil reais, gerando a necessidade
de um investimento de 6 mil reais por ano, e um custo, nesse pior caso, de R$16,50 por dia.

Ou seja, no pior dos casos, para esse imóvel, considerando custos variáveis
e o custo da "degradação da mobília" de R$ 66,50. Qualquer coisa acima disso
pode ser considerado lucro. Logo, afirmar que não vale a pena alugar, ou que vale a pena
deixar o imóvel fechado, é um argumento emocional, e não financeiro.



Na prática, um imóvel gasta uma média de 600 reais por ano por quarto em
manutenções, nesse caso seria um total de 1200 reais por ano.

Sendo conservador, podemos colocar o cenário de trocar a mobília inteira
do imóvel a cada 10 anos, em um total de 60 mil reais, gerando a necessidade
de um investimento de 6 mil reais por ano, e um custo, nesse pior caso, de R$16,50 por dia.

Ou seja, no pior dos casos, para esse imóvel, considerando custos variáveis
e o custo da "degradação da mobília" de R$ 66,50. Qualquer coisa acima disso
pode ser considerado lucro. Logo, afirmar que não vale a pena alugar, ou que vale a pena
deixar o imóvel fechado, é um argumento emocional, e não financeiro.

Temos que considerar que o imóvel em si, com o passar do tempo, irá se degradar,
sendo usado ou não. Existe a chance também, principalmente dos eletrodomésticos se 
degradarem ainda mais pela falta de uso, do que pelo uso em si.        .

Levando isso em consideração, o imóvel como investimento tem que gerar receita,
quer seja alugar anual, ou por diárias.              .

Em comparação, o modelo de temporada oferece muito mais controle da
perspectiva do proprietário, tanto para manutenções preventivas, quanto a
diminuição de prejuízos por excesso de uso de itens específicos, como os eletrodomésticos,
muito mais usados no modelo de locação anual.           .

Podemos calcular e provar, considerando um custo de 60 mil reais para renovar a mobília
de um imóvel de 2 quartos a cada 10 anos, o custo por dia deste imóvel é de R$ 16,50,
facilmente coberto pelas diárias.             .

Alugar muito
vai desgastar o imóvel

Mito

7.5.2 -



A relação de faturamento não é linear com o preço.           .

É difícil entender o impacto do aumento do preço na ocupação.      .

A grande concorrência e a subjetividade na comparação dos imóveis dificulta entender 
exatamente o que acontece, o que sabemos é que existe um ponto ótimo de
faturamento, considerando preço e ocupação, em uma relação não linear.

Quanto maior a diária,
maior o meu retorno

Mito

7.5.3 -





Relação entre preço, ocupação e faturamento.                    .

O ponto é que corremos vários riscos no aumento das diárias.

Tanto em não alugar datas especiais, quanto em subir os preços a ponto de a ocupação
diminuir o suficiente para diminuir o faturamento potencial do imóvel.   .

Como já explicado ao longo desse material, para maximizar a rentabilidade, o foco
são nas melhores reservas e não na melhor diária.            .



Como estamos falando de um investimento, seu imóvel vai ser valorizado
pelo retorno que ele pode dar em aluguel para o investidor.      .

Quanto maior for esse retorno em relação ao preço, maior a chance de
alguém comprar, e mais você pode subir o preço do imóvel para equiparar o
aluguel à média do mercado.            .

Alugando com frequência e tendo os números na ponta do lápis, você
consegue ter argumentos quantitativos para fazer uma venda mais elaborada
a um investidor.                  .

Se eu diminuir minha diária,
estarei desvalorizando meu imóvel

Mito

7.5.4 -



Não há nada que prove que o volume de aluguel por diárias está diminuindo,
muito pelo contrário, é um modelo de negócio que só se fortaleceu ao longo do tempo, tendo 
uma série de vantagens em relação ao modelo hoteleiro.      .

O que mudou foi o perfil do hóspede, as características necessárias em um imóvel
e o canal utilizado para fazer as reservas.        .

Segundo a Fecomércio, os grupos que mais aumentaram sua representatividade
são casais e grupos de amigos com menos de 5 pessoas.         .

Além disso, as pessoas estão dispostas a pagar mais, por imóveis melhores,
do que necessariamente somente pela hospedagem.          .

O fato de existir muita concorrência, e ficar fácil comparar, os melhores imóveis
acabam alugando mais, por serem o melhor produto disponível.

E como mostrado no começo deste material, a representatividade dos canais digitais
só aumenta.                .

A temporada está ficando
cada vez pior

Mito
7.5.5 -



Não há nada que prove que o volume de aluguel por diárias está diminuindo,
muito pelo contrário, é um modelo de negócio que só se fortaleceu ao longo do tempo, tendo 
uma série de vantagens em relação ao modelo hoteleiro.      .

O que mudou foi o perfil do hóspede, as características necessárias em um imóvel
e o canal utilizado para fazer as reservas.        .

Segundo a Fecomércio, os grupos que mais aumentaram sua representatividade
são casais e grupos de amigos com menos de 5 pessoas.         .

Além disso, as pessoas estão dispostas a pagar mais, por imóveis melhores,
do que necessariamente somente pela hospedagem.          .

O fato de existir muita concorrência, e ficar fácil comparar, os melhores imóveis
acabam alugando mais, por serem o melhor produto disponível.

E como mostrado no começo deste material, a representatividade dos canais digitais
só aumenta.                .

Imóveis para alugar
tem que ter mobília simples

Mito
Pelo contrário.                                    .

Como dito anteriormente, pela grande concorrência e grande demanda, ficou fácil
comparar os imóveis e o custo benefício de cada diária.                    .

Desta forma, os melhores imóveis sempre terão vantagens, sendo os melhores
produtos disponíveis.                          .

7.5.6 -



Pelo contrário.                                    .

Como dito anteriormente, pela grande concorrência e grande demanda, ficou fácil
comparar os imóveis e o custo benefício de cada diária.                    .

Desta forma, os melhores imóveis sempre terão vantagens, sendo os melhores
produtos disponíveis.                          .

Faça um diagnóstico com
uma equipe especializada da Seazone

Qual o potencial
do seu imóvel?


