
Decorrente do elevado número deunidades hoteleiras, 
o Grupo Pestana deparava-se com a necessidade de 
processamento de mais de 1.500 e-mails por dia, 
resultantes de reservas de agências bem como de 
pedidos adicionais e alterações a reservas enviadas 
através de plataformas como a Booking.com 
ou a Expedia.

Como não existia nenhuma solução que automatizasse 
este tipo de reservas, a sobre-alocação de recursos 
humanos era uma realidade, já que estas eram atividades 
excessivamente manuais.

Para encontrar uma solução, o Grupo tinha, ainda, de garantir 
que esta seria adequada a todas as equipas: muitas vezes 
equipas multidisciplinares, integrantes de diferentes faixas 
etárias e com níveis de conhecimento tecnológico distintos. 

Atualmente existem mais de 90 hóteis Pestana espalhados 
por todo o mundo mas espera-se um crescimento acima dos 
50% nos próximos anos, o que significa que a automação é, 
sem dúvida, uma prioridade e uma necessidade, com 
soluções capazes de responder à crescente atividade. 
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Substituição de relatórios em folhas de cálculo por 
dashboards em tempo real

Aumento da capacidade e velocidade de resposta 
aos pedidos

Melhoria da visibilidade de todo o fluxo de trabalho, 
desde o pedido inicial até ao seu processamento

Otimização da alocação de recursos (a automação 
permite que um recurso antes alocado à classificação 
possa ser transferido para outra atividade)

BENEFíCIOS

A Xpand IT ajudou o Pestana Hotel Group a melhorar um conjunto de processos internos mapeando-os em soluções 
sustentadas em ferramentas especializadas, resultando em ganhos significativos de produtividade em várias áreas da 
nossa operação.

Pestana Hotel Group

automatizou A GESTÃO
Como o Grupo Pestana 

de pedidos com Jira Service Desk

A EMPRESA

O Pestana Hotel Group iniciou a sua atividade em 1972, com a primeira unidade hoteleira localizada na ilha da Madeira.

Com o crescente sucesso do hotel e com a ampliação constante, no ano de 1992 o grupo optou por expandir as suas unidades para o 
Algarve e para Cascais, tornando-se, já na altura, o grupo líder do turismo em Portugal. 

Mais tarde, por volta de 1998, chegou o primeiro empreendimento internacional, em Moçambique, e, alguns anos depois, no Rio de Janeiro.
 
Em 2003 a posição de líder do turismo nacional saiu reforçada, já que o grupo venceu o concurso internacional para a exploração das 
Pousadas de Portugal. 

Nos anos 2006 e 2008, os hóteis Pestana fizeram a sua estreia fora do espaço lusófono e abriram duas unidades em Buenos Aires e Caracas 
e, em 2010, em Londres. 

Atualmente, o Pestana Hotel Group conta com mais de 90 unidades hoteleiras com cerca de 10.000 quartos. 

No Grupo Pestana o problema era a falta 
de automatização dos processos e a 
sobre-alocação de recursos. 

Implementar uma solução simples, tanto para utilizadores 
com maiores conhecimentos tecnológicos como para 
utilizadores com menores conhecimentos.

Assegurar o rápido processamento de e-mails com diferentes 
formatos 

Automatizar as atividades de classificação e de distribuição 
de mensagens.

Disponibilizar modelos de respostas reutiliázveis por toda a 
equipa.

Garantir workflows para a gestão de pedidos e controlo do 
fluxo.

Automatizar o
processamento de 
e-mails e otimizar 
a realocação de 

recursos

Para garantir a automatização do processamento dos milhares de e-mails diários 
recebidos e para garantir que todos os pedidos eram geridos da melhor forma, a 
solução passou por implementar: 

Plataforma para gestão de
pedidos criados através de
um portal ou através de e-mail

Jira Service Desk 

App que permite a pesquisa de conteúdo 
em documentos (pdf, word, entre outros), 
anexados ao pedido

JQL Search Extensions

App que permite o envio de 
e-mails para utilizadores 

externos ao JIRA

E-mail This Issue 

App que permite a criação
de modelos de resposta e 

reutilização por toda a equipa

Canned Responses

A SOLUÇÃO


