


Desde 2007 - Pioneirismo e inovação na Assessoria à Gestão  
de Hotelaria e Turismo. A Modo Distinto é uma empresa 
vocacionada para a Hotelaria e Turismo, que presta serviços  
de Consultoria e Assessoria sob um conceito inovador de 
outsourcing de funções da gestão. 

Os nossos serviços e soluções são sempre adaptáveis  
à realidade do cliente, das suas necessidades e possibilidades.  
Não acreditamos em modelos de serviço pré-formatados.  
Porque o nosso negócio é feito por pessoas, para pessoas... 

...E ISSO FAZ TODA A DIFERENÇA! 

MODO DISTINTO

Soluções à medida  
das suas necessidades



Apoiamo-lo na gestão  
da sua empresa 
Desenvolvemos métodos e tarefas que apoiam a gestão da sua empresa, 
otimizando os seus resultados e libertando-o de processos que lhe 
consomem tempo e recursos, para que tenha mais disponibilidade para  
o "core" do seu "business". 

Criamos, desenvolvemos e operamos soluções, sob conceitos de 
outsourcing e consultoria, que dão resposta às necessidades dos  
nossos clientes: 

• Redução de custos fixos e indexação aos resultados;  
• Trabalho especializado;  
• Know-How;  
• Conhecimento abrangente do mercado;  
• Aumento de produtividade, eficiência e eficácia. 



ASSESSORIA À GESTÃO 
A Modo Distinto propõe-se a apoiá-lo em todos 
estes passos da sua gestão: Serviços de consultoria 
e assessoria à gestão apoiados numa ampla rede 
de contatos profissionais, técnicos, empresariais e 
institucionais, para encontrar as melhores soluções  
para si.
 
GESTÃO COMERCIAL 
Uma gama completa de serviços de consultoria e 
assessoria à Gestão Comercial, adaptáveis a unidades 
hoteleiras de qualquer categoria ou dimensão e  
capazes de dar resposta a diferentes níveis de carência  
e de exigência. 

COACHING E FORMAÇÃO 
A Modo Distinto tem na própria equipa e na rede de 
contatos, formadores credenciados, com experiência  
no terreno, focando a componente prática,  
sem descurar a teórica. 

Descubra mais em modo-distinto.pt

Fique a conhecer 
tudo o que a  
Modo Distinto 
pode fazer por si. 

http://modo-distinto.pt


ASSESSORIA À GESTÃO
 
Como ter acesso às 
melhores práticas? 
A Modo Distinto  
propõe-se a apoiá-lo em 
todos os processos da 
sua gestão: serviços de 
consultoria e assessoria 
à gestão apoiados numa 
ampla rede de contatos 
profissionais, técnicos, 
empresarias e institucionais, 
para encontrar as melhores 
soluções para si. 



ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO - PROJETOS E PRÉ-ABERTURAS

• Análise de plantas e sua conformidade com as necessidades  
de serviço hoteleiro;

• Acompanhamento do desenvolvimento do projeto  
nas suas várias vertentes;

• Road Map conceptual e cronograma: Soft Opening, Inauguração,  
Serviços, Estratégia comercial, Posicionamento, Parcerias;

• Suporte complementar ao licenciamento camarário e do  
Turismo de Portugal;

• Análise viabilidade processo e preparação de documentação  
necessária para a atribuição de utilidade turística.



CONSULTORIA E ASSESSORIA OPERACIONAL

Elaboração de plano operacional de Marketing e Ação Comercial:
• Análise de benchmark e posicionamento face à concorrência;
• Adequação da estratégia e estrutura de Pricing;
• Identificação de parceiros analisando potencial de vendas e custos  

de distribuição;
• Construção e implementação do Pricing, Tabelas de Preços e intervalos  

para cada segmento em função das especificidades do Marketplace;
• Apoio complementar na criação de conteúdos para Media, Relações Públicas  

e Redes Sociais;



GESTÃO COMERCIAL 
A sua unidade precisa  
vender mais e melhor? 

A Modo Distinto tem as 
respostas e soluções para 
esta e outras questões: 

Uma gama completa de 
serviços de consultoria 
e assessoria à Gestão 
Comercial, adaptáveis  
a unidades hoteleiras de 
qualquer categoria ou 
dimensão e capazes de dar 
resposta a diferentes níveis 
de carência e de exigência. 



REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E PROMOÇÃO

• Elaboração de Plano de Ação (reuniões, visitas e Comunicação) a 12 meses;
• Negociação e Gestão de Campanhas de Hardselling e plataformas Flash Sale  

– quando e se aplicável;
• Articulação com Marketing/Comercial do cliente para a execução das ações;
• Angariação, negociação e apresentação à unidade para contratação:
• Todos os segmentos ON e OFFline;
• Canais e centrais de reserva para assegurar a ótima distribuição.
• Negociação com os Canais Distribuição de melhores condições, aproveitando  

economia de escala e peso negocial por representar várias unidades;
• Relatórios mensais com dados de todos os contactos/reuniões realizadas.



YIELD & REVENUE MANAGEMENT

• Análise de benchmark e posicionamento face à concorrência:
• Adequação da estratégia e estrutura de Pricing - Para a otimização de resultados;
• Definição e execução do Yield Management - Gestão de inventário/preço/procura.
• Criação de mapas de suporte à análise e decisão que contemplem – histórico,  

benchmarking, budgeting e forecasting.

E-BUSINESS & DISTRIBUIÇÃO ONLINE

• Configuração das extranets, Channel Managers e Conetividades PMS  
para dar resposta às estratégias Comerciais e de Revenue Management definidas.

• Otimização e adequação da imagem nos vários canais onde se encontra distribuída:
• Preços, disponibilidades, produtos - mas também conteúdos;
• Textos e imagens e vídeos.



MARKETING DIGITAL

• Estudo de conteúdos e palavras-chave para melhorar o posicionamento  
do website (SEO);

• Indicação para o webmaster – ou – colocação online se CMS permitir  
o acesso;

• Auditoria de dados Google Analytics e análise de Mercado;
• Potenciação das ferramentas gratuitas de web-marketing;
• Portais de Turismo, Georreferenciação, Agregadores, etc.;
• Criação/Otimização dos Perfis.



COACHING E FORMAÇÃO
 
Gostava de pôr em prática 
um plano de formação?

Diga-nos o que necessita.
Concebemos e 
desenvolvemos planos 
de formação técnicos 
para hotelaria e turismo 
de acordo com as 
especificidades de cada 
unidade para que a sua 
equipa domine os  
respetivos processos.

As ações poderão ser 
ministradas em sala ou  
on the job, de acordo com  
a avaliação efetuada. 



O OUTSOURCING NA 
GESTÃO HOTELEIRA
 
A necessidade de maior 
eficiência operacional  
aliada a racionalização 
dos custos e adaptação 
à sazonalidade sempre 
presente nesta indústria  
fez com que cada vez mais 
se recorresse à contratação 
de serviços externos 
tradicionalmente nas  
áreas operacionais. 



Outsourcing: 
valor acrescentado

OUTSOURCING  
DE FUNÇÕES  
DA GESTÃO COMPETÊNCIAS  

TÉCNICAS E  
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DE CONTACTOS

SOLUÇÕES  
ABRANGENTES E  
TRANSVERSAIS

POTENCIADOR  
DAS  

COMPETÊNCIAS  
INTERNAS

RACIONALIZAÇÃO  
DE CUSTOS

FERRAMENTAS  
DE GESTÃO  
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MAIOR  
EFICIÊNCIA  
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JOSÉ PARDAL
Partner & CFO

Mª ROSÁRIO BARRA 
Partner & Manager

ORLANDO SANTOS 
Partner & E-Business Advisor

ANDRÉ SCHWAGER 
E-Business Manager

PEDRO PINTO 
Revenue Manager

CHETNA GOKALDAS 
Revenue Manager

JOÃO FERNANDES 
Revenue & E-Business 

Executive

ANDRÉ JORGE 
Revenue & E-Business 

Executive

ANTÓNIO TIMÓTEO 
E-Business Assistant

A EQUIPA MD 



Porquê confiar o seu negócio  
à Modo Distinto

Contamos com uma equipa de profissionais  
e gestores multifacetados, pró-ativos e facilitadores,  
que conquistaram e preservam um elevado capital  
de confiança junto do mercado (agências e operadores, 
parceiros e clientes, fornecedores, instituições e 
organismos oficiais). 

Construímos pontes. Pontes entre as limitações  
humanas e tecnológicas. Entre as pessoas e os 
"mercados". Pontes entre nós, os nossos clientes, 
parceiros, distribuidores e fornecedores e, fundamental, 
com o cliente final. Fazemos com que funcione,  
com que apendamos e evoluamos em conjunto. 



Fale connosco.  
Estamos sempre disponíveis  
para responder às necessidades 
do seu negócio. 

t (+351) 210 199 464  
Rua Quinta das Palmeiras 93 
1°C, 2780-154 Oeiras 
modo-distinto.pt

http://modo-distinto.pt



