
REVENUE MANAGEMENT FORMAÇÃO ONLINEFORMAÇÕES
HOTEL DM

A formação em Revenue Management visa dotar 
os formandos de ferramentas essenciais 
relacionadas com a segmentação, o produto e a 
sua venda, o tempo e a respetiva tarifa, entre 
outros conceitos essenciais das áreas de gestão 
hoteleira e turismo.

OBJETIVOS
Gerais

Compreender, identificar e interpretar os KPIs da 
Gestão Hoteleira e a sua importância;
Identificar e saber utilizar os diversos modelos e 
fórmulas de cálculo de preço do quarto;
Identificar oportunidades no mercado e 
implementar estratégias de captação de clientes, 
de forma a aumentar a rentabilidade da 
operação hoteleira;
Identificar os canais de distribuição, modelos de 
negócio e influência nas estratégias de Revenue 
Management.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Conceito de Revenue Management;
Análise de indicadores de gestão;
Recolha e análise de dados, indicadores e rácios;
Políticas de preço e restrições;
Avaliação e decisão na aceitação de grupos;
A pirâmide do Revenue Management
Modelos de cálculo de preço (ponto crítico das 
vendas e Hubbart);
Definição de tarifas dinâmicas;
Exercícios práticos.

Revenue managers, diretores gerais profissionais de 
hotelaria, front desk managers, auditores, analistas 
de marketing e vendas, potenciais candidatos a 
funções na área da Gestão Hotelaria e Turismo com 
necessidade de aumentar conhecimentos relativos 
ao tema. 

DESTINATÁRIOS

•
•

RECURSOS PEDAGÓGICOS
Manual de matérias desenvolvidas;
Documentos tipo, exercícios e exemplos sobre a 
temática.

Henrique Henriques
Consultor e formador em Hotelaria nas áreas de 
E-Commerce, Revenue Management, Organização 
Estratégica, Marketing Online, SEO, Webdesign e 
Pricing.
Docente em Gestão Hoteleira e Turismo 
(Universidade do Algarve, Instituto Superior de 
Ciências da Administração e Instituto Superior 
Novas Profissões).
Proprietário do Alamal River Club, alojamento na 
praia fluvial do Alamal, concelho de Gavião.

FORMADOR

Formação online
Forma de organização

Expositivo e interrogativo
Metodologias de formação e avaliação

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREÇO
190,00 € (inclui certificado de participação)

DURAÇÃO
4 dias, 12 horas (3 horas por dia)

REQUISITOS
Plataforma ZOOM
Computador com acesso à Internet
Microfone e câmara

DATAS E HORÁRIO
22, 23, 24 e 26 de junho de 2020
10:00 - 13:00

Edição 3
Horário

FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Pagamento por transferência bancária
IBAN PT50 5180 0001 0000 0121 8956 1
(Caixa de Crédito de Leiria)

Envio do comprovativo de transferência para 
info@hoteldm.com

Rua da Fonte, lote 6, R/C esq.
2410-261 Leiria

351 244 213 013
info@hoteldm.com
hoteldm.com


