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Introdução
 

Fundado no ano de 2000 nos Estados Unidos, o TripAdvisor é um 
site que abriga as principais informações sobre o turismo de cidades 
de todo o mundo. Trata-se de um espaço virtual onde 
os usuários podem procurar por restaurantes, bares 
e lugares para acomodação em uma determinada
localidade; além de, claro, consultar a avaliação de
todos os estabelecimentos. Na plataforma também é possível 
encontrar locação de carros, ofertas de voos e pacotes de viagem. 
 
No ano de 2019, o site foi considerado como a maior platafor-
ma de viagens do mundo — definição realizada pelo Jumpshot. 
 
O site conta com um fórum para troca de infor-
mações e experiências entre os membros cadastrados.  
 
Diante de todas as informações coletadas de consumidores, o
TripAdvisor é utilizado, não apenas por viajantes, mas por consumi-
dores locais, especialmente para aqueles que desejam conhecer no-
vos bares e restaurantes próximos.

https://www.jumpshot.com/
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Não cadastrar o seu estabelecimento na plataforma 
é assumir a invisibilidade para todos os usuários que 
realizarem uma pesquisa no site ou ficar à mercê da 
iniciativa de algum usuário avaliar o seu espaço (posi-
tivamente ou negativamente). E, uma vez cadastrado, ignorar 
a pontuação do seu bar ou restaurante pode gerar uma reputação 
extremamente negativa para a sua marca, pela falta, sobretudo, de 
intervenção às críticas.  

Portanto, acompanhe este E-book 
e saiba como usar o TripAdvisor 
em prol do seu negócio, conheça
dicas estratégicas para elevar as 
avaliações do seu estabelecimento e 
aprenda a encantar ainda mais seus 
clientes. 

Boa leitura!
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Como cadastrar meu estabelecimento 
no TripAdvisor?
Empresas que ainda não realizaram o seu cadastro no TripAdvisor, 
devem fazer uma pesquisa pelo nome do estabelecimento (basta 
clicar aqui) para confirmar se algum usuário já não o fez ao avaliar 
o local.

Caso já existam avaliações para o seu negócio, solicite um perfil 
para gerenciamento da conta. Você precisará comprovar seu víncu-
lo com a empresa em questão para obter o acesso. 

E, caso seu estabelecimento não apareça no mecanismo de busca 
da plataforma, solicite a criação de um novo perfil para fazer parte 
da rede.

Ressalta-se que, no 3º trimestre de 2019, o TripAdvisor
obteve uma média de 460 milhões de usuários
mensais. O site também registrou um total de 830 milhões de 
avaliações realizadas pelos membros cadastrados. 

Com essa quantidade de usuários mensais, é evidente a influência 
que o site exerce na decisão das pessoas que pretendem conhecer 
um novo estabelecimento. Ao realizar o cadastro do seu 
bar ou restaurante, você estará investindo em uma 
nova forma para o cliente em potencial encontrar a 
sua empresa.
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Quais informações preciso
colocar no meu perfil?
Os dados presentes no perfil vão ajudar o usuário do site a
conhecer um pouco mais sobre seu bar ou restaurante. 
 
As informações que devem ser preenchidas são: 
 
1) Nome do estabelecimento; 
2) Endereço; 
3) Faixa de preço; 
4) Tipos de comida presentes no cardápio; 
5) Meios de comunicação do local: número de telefone, link do 
site e endereço de email, por exemplo.
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Como os usuários 
avaliam as empresas 
na plataforma? 

No TripAdvisor, o usuário pode avaliar a qualidade das refeições, o 
serviço prestado pelo estabelecimento, os valores e a estrutura do 
ambiente. E ele fará isso com base na experiência que teve dentro 
do local, seja ela positiva ou negativa. 

Nesse sentido, identifica-se três perfis básicos de avaliadores: o fã, 
o detrator e o informativo.

ícones para cada um deles
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Para cada um desses perfis, é fundamental a intervenção da sua 
empresa para interações reais, empáticas e solícitas ao que se fizer 

necessário.

Lembre-se: assim como as avaliações são públicas, as respostas da 
sua empresa a elas também serão. Ao responder às críticas, 

sua empresa estará se posicionando positivamente na 
plataforma, fortalecendo elogios e contornando
possíveis crises quanto à imagem da sua marca.

O fã é aquele que narra sua experiência exaltando 
o local em cada detalhe ou resumindo sua percepção 

em grandes elogios ao estabelecimento. 

O detrator, por sua vez, deseja deixar claro para 
todos o quanto sua experiência foi ruim, ressaltan-

do motivos para que ninguém visite o local. 

Já o perfil informativo (que também pode 
ser um fã ou detrator), dedica-se em detalhar a 

experiência de forma objetiva, pontuando tanto os 
pontos positivos, quanto os pontos negativos do 

estabelecimento. Este último avaliador preocupa-se 
em responder às principais questões de potenciais 
consumidores e, por isso, comumente tira foto do  

cardápio para expor os preços e opções
disponíveis, além de ser específico ao dizer

exatamente o que consumiu e como foi todo o 
seu atendimento. 
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É possível remover uma
avaliação negativa?
Recebeu uma avaliação ruim e deseja apagá-la? Felizmente, isso não é 
possível. Afinal, o TripAdvisor possui um compromisso, especialmente, 
com os usuários que acessam a plataforma em busca de informações 
verídicas quanto à percepção de outros consumidores.

Nesse sentido, o único recurso disponível na plataforma é o 
“Denunciar um problema”, indicado, principalmente, para
avaliações destinadas às contas erradas. Por exemplo: um usuário que 
avalia um prato que sequer é servido no seu restaurante.

9
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Critérios para o 
ranqueamento 
no TripAdvisor

Claramente, estar entre os 
bares e restaurantes mais bem                              
avaliados pode ser extremamente
importante para o seu negócio:  além de
aumentar as suas vendas, pode dar 
credibilidade e popularidade ao seu 
estabelecimento.

Portanto, esteja você dando os pri-
meiros passos, ou estabelecendo-se 
no segmento, será fundamental                  
saber como funciona o algoritmo do          
TripAdvisor para obter o melhor    
desempenho possível na plataforma. 
Conheça os três fatores básicos para 
ficar bem ranqueado no Trip Advisor 
a seguir.

10
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Qualidade

Na plataforma, círculos verdes substituem as estrelas, comumente 
usadas como símbolos de avaliação. Estes círculos possuem o pa-
pel de classificar a experiência dos clientes em um estabelecimen-
to. Se, por exemplo, você obtiver a mesma pontuação que algum 
concorrente nos dois outros critérios abaixo, aquele que ti-
ver o maior número de avaliações de cinco círculos na 
plataforma, terá por consequência uma classificação 
mais alta.

Recenticidade

As avaliações mais recentes possuem um peso maior 
do que as antigas, é claro, pois atestam como o seu 
estabelecimento se encontra no momento atual. Isso 
significa que avaliações antigas, sejam elas positivas ou negativas, in-
fluenciam bem pouco no ranqueamento do seu bar ou restaurante.

Quantidade

O número de avaliações também é um importante indicativo para 
a plataforma. Bares e restaurantes que possuem uma gama expres-
siva de avaliações geram decisões estatisticamente mais confiáveis 
para os usuários. Se o seu estabelecimento recebeu um único feed-
back positivo e o do seu concorrente recebeu 10, o usuário sentirá 
mais segurança em escolher o segundo.
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Principais riscos de 
ter uma nota baixa 
dentro do TripAdvisor
Ter uma má qualificação no TripAdvisor pode trazer muitos riscos 
para seu bar ou restaurante, como:  
 
1) A nota influenciará negativamente na maneira com que os 
usuários enxergam seu estabelecimento. 
 
2) As chances de novas pessoas frequentarem seu bar ou restau-
rante vão diminuir. Quanto menor a nota do estabelecimento, mais 
difícil é para o público encontrá-lo no site.

3) Seu estabelecimento ficará atrás dos concorrentes. Com isso, a 
popularidade dessas empresas aumentará. 
 
4) Se o cliente deu uma avaliação negativa ao seu bar ou restauran-
te, provavelmente não retornará mais, nem o indicará para amigos 
e familiares.   
 
Tenha cuidado com a qualificação de seu bar ou restaurante.
Proporcionar conforto e bom atendimento para o seu cliente é o 
ideal, independentemente de estar ou não na plataforma!

12
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Como ficar no topo das avaliações 
no TripAdvisor

Dicas para melhorar seus serviços e encantar os 
clientes

Estabelecer uma relação de confiança com sua clientela é o 
principal fator associado ao encantamento do cliente. Acom-
panhe a seguir os principais fatores responsáveis pelo forta-
lecimento deste relacionamento.13
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Formação de uma equipe de atendimento 
qualificada

A equipe que compõe seu estabelecimento 
representa a essência do bar ou restauran-
te para os clientes. Por isso, realizar uma seleção 
mais criteriosa dos profissionais que irão fazer parte da 
empresa é fundamental para garantir a formação de um 
time de profissionais atenciosos com os clientes e quali-
ficados para manutenção da qualidade de seus serviços.  
 
Realizar treinamentos contínuos com a 
equipe também é essencial para alinhar 
um padrão de atendimento a ser seguido 
e para corrigir eventuais erros. Dedique es-
forços, sobretudo, ao que já é avaliado como ponto 
fraco pelos seus clientes. Ao promover uma melhora 
no atendimento, você poderá reverter comentários 
negativos com novas experiências.

14
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Atenção à qualidade do que é servido

Você voltaria a frequentar um bar ou restaurante que 
não lhe ofereceu uma comida saborosa ou uma cerveja 
gelada, por exemplo? Ou, então, que não ofereceu o que, 
de fato, prometeu o cardápio? 

As queixas possíveis quanto à qualidade do serviço são 
inúmeras. Receba os feedbacks e aperfeiçoe as entregas 
para que proporcione boas memórias aos seus clientes.

Sabe-se que, além do próprio sabor, o aspecto visual da 
comida é o principal responsável por despertar o desejo 
para saborear o alimento. Nesse quesito, aposte em uma 
excelente apresentação e em louças que enriqueçam a 
mesa como um todo. 

A estética do prato despertará o lado fotógrafo de mui-
tos clientes e poderá promover o estabelecimento de 
forma gratuita nas principais redes sociais e, inclusive, 
com uma boa avaliação no TripAdvisor.
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Para gerar o encantamento dos clientes, 
a montagem de mesa é fundamental. 

Escolha as suas louças com a Schipper e 
proporcione experiências memoráveis 
e, principalmente, instagramáveis. Seus 

clientes não irão resistir a uma foto!

CLIQUE AQUI

Invista em uma infraestrutura 
confortável e aconchegante 
para o cliente

A infraestrutura de seu bar ou restau-
rante também deve ser planejada, 
visando o conforto e o bem-estar dos 
clientes.

Uma das queixas muito comuns para 
o segmento é em relação ao espaço 
do bar ou restaurante. Às vezes, a co-
mida é boa, mas o espaço é aperta-
do, abafado ou muito barulhento, por    
exemplo. Em alguns casos, a capaci-
dade de atendimento é tão pequena 
que sempre há fila de espera. Seja qual 
for a situação do seu estabelecimento, 
trace um plano para reverter eventu-
ais críticas.

16

https://materiais.schipperbrasil.com.br/conheca
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Para definir a infraestrutura do local, pense 
na experiência do cliente como um todo. 

Caso seu público seja mais voltado para famílias, por    
exemplo, pode ser estratégico reservar uma área para o 
lazer das crianças. 

Se a fila de espera é algo comum no dia a dia do negócio, 
invista em formas de atender o cliente durante a espera, 
com alguns drinks ou petiscos, por exemplo.

Estude todas as opções que posicionariam o seu esta-
belecimento como o melhor lugar para se frequentar: 
desde conforto, qualidade do cardápio, iluminação, músi-
ca, entretenimentos e outros. Uma infraestrutura con-
fortável e agradável poderá impressionar o cliente, fazê-
lo convidar mais gente para conhecer o seu espaço, além 
de desenvolvê-lo como um fã para todo tipo de avaliação 
positiva.
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Seu projeto gastronômico está na etapa 
inicial ou precisa de um refinamento?

Conheça a consultoria gratuita da      
Schipper para a montagem do seu bar     

ou restaurante!

https://materiais.schipperbrasil.com.br/conheca
https://materiais.schipperbrasil.com.br/conheca
https://materiais.schipperbrasil.com.br/conheca
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Incentive avaliações ao seu estabelecimento 
Após qualificar todo o seu atendimento e serviços oferecidos, 
crie processos para incentivar a avaliação de cada cliente que 
visita o seu bar ou restaurante. 

Considerando os critérios do próprio TripAdvisor, 
quanto mais avaliações máximas você tiver e quan-
to mais recentes elas forem, melhor!

Para obter avaliações constantes dos clientes, há diversos
caminhos possíveis. Confira alguns deles a seguir.

●	 Insira uma plaquinha na mesa, convidando o cliente para 
avaliar o restaurante pela plataforma.

●	 Solicite a avaliação em troca de alguma cortesia: uma 
sobremesa ou uma bebida, por exemplo. 

●	 Condicione a senha do wi-fi apenas para aqueles que 
avaliarem o local.

●	 Envie e-mails para sua base de clientes, reforçando a im-
portância da avaliação para o aprimoramento constante 
do negócio.

●	 Insira um lembrete no próprio cardápio.

1919
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Sobre a Schipper
Saiba como podemos ajudar o seu negócio a ter sucesso no 

TripAdvisor

Eleita 7 vezes consecutivas pela Revista Hotéis como a Melhor Fornece-
dora de Utensílios de Cozinha para Hotelaria no Brasil, a Schipper tam-

bém atua com grande força com bares e restaurantes e está presente em 
todos os estados do país.

Contamos com uma consultoria personalizada para estruturar o início do 
seu negócio ou para fazer mudanças organizacionais em sua essência, pre-
vendo o melhor serviço aos clientes e a melhor experiência gastronômi-

ca possível. Assim,  ajudamos o seu estabelecimento na construção de 
uma imagem consistente e destacada diante da concorrência. 

Nosso catálogo conta com uma ampla variedade de louças de porcelana 
da mais alta qualidade, fundamentais para o serviço de sua cozinha e para 

uma montagem de mesa que agregue à personalidade da sua marca.

Para conhecer o nosso catálogo, basta clicar aqui e acessar todos os 
produtos Schipper de marcas mundialmente conhecidas, como: WMF, 

Bonna, Stölzle, Bormioli, Bauscher, Tafelstern e Schönwald. Para agendar 
uma consultoria, clique aqui e obtenha uma orientação profissional de 

quem entende das variações do segmento de bares e restaurantes.
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https://materiais.schipperbrasil.com.br/catalogo-2019-2020
https://materiais.schipperbrasil.com.br/catalogo-2019-2020
https://materiais.schipperbrasil.com.br/conheca#rd-text-joq3m2ly


Você pode inovar em seu estabelecimento e nós podemos te ajudar! 

 
https://schipperbrasil.com.br/   (61) 3251-8000 vendas@schipperbrasil.com.br
 

https://schipperbrasil.com.br/
https://schipperbrasil.com.br/blog/
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