
Como atualizar suas Tarifas e 
Disponibilidade 
Guia passo a passo



Sumário

Seu guia para adicionar 
Tarifas e Disponibilidade

● Atualizar disponibilidade: alterações individuais (p. 5)

● Atualizar tarifas: alterações individuais (p. 6)

● Abrir/fechar um quarto: alterações individuais (p. 7)

● Atualizar tarifas e disponibilidade: alterações em 

massa (p. 9)

● Conselhos sobre reservas (p. 10)

Página 2



Clique na aba “Tarifas e 
Disponibilidade” na 
parte superior da 
página, depois clique 
em “Calendário”.

Primeiras etapas

Adicionando 
suas tarifas e 
disponibilidade

Acesse sua extranet.
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Tarifas e 
Disponibilidade

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=pt_br
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=pt_br
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Atualizar tarifas e disponibilidade: alterações individuais
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Atualize a 
disponibilidade do seu 

quarto em uma data 
específica inserindo um 

número nas caixas 
brancas ao lado de 

“Quartos para venda”.

Pressione a tecla 
“Enter” para salvar a 

nova quantidade.  

Atualizar disponibilidade
Alterações individuais

Editar
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Clique no nome da 
tarifa embaixo da 

categoria de quarto 
para selecioná-la.

Depois, faça as 
alterações individuais 

inserindo um preço 
nas caixas brancas ao 

lado de “Editar a 
tarifa básica”.

Pressione “Enter” 
para salvar as 

alterações.  

Atualizar tarifas
Alterações individuais

Tarifa

Editar

Como posso gerenciar restrições?

https://partnerhelp.booking.com/hc/pt-br/articles/115000826045


Você pode abrir ou 
fechar um quarto com 

apenas um clique em 
frente ao campo “Status 

do quarto”. 

Ao clicar em uma data 
específica, os quartos 

fechados abrirão 
automaticamente, e os 

quartos abertos 
fecharão 

automaticamente.
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Abrir/fechar um quarto
Alterações individuais

Vermelho

Verde

Amarelo

Quarto fechado

Quarto aberto

Sem preço e/ou 
quartos à venda

Clique
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Atualizar tarifas e disponibilidade: edição em massa
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Para realizar edições em 
massa, clique em 

“Edição em massa” 
embaixo do nome do 

quarto.

Uma janela pop-up irá 
surgir. Nela, selecione as 
datas e dias da semana 
que você deseja editar.

Você pode editar 
“Quartos à venda”, 
“Preços” e “Status do 
quarto” de uma só vez, 
ou apenas uma ou duas 
opções. Clique em  
“Salvar alterações” após 
editar cada seção.

Atualizar tarifas e disponibilidade
Edição em massa

Edição em 
massa

Quartos à 
venda

Preços

Status do 
quarto



Dicas

Lembre-se de carregar os preços 
de todas as datas que você abriu. 
Um quarto só pode ser reservado 
se estiver disponível/aberto e 
com uma tarifa configurada – ele 
estará marcado em verde no seu 
calendário.

Hóspedes podem reservar com até 
16 meses de antecedência, então 
garanta a oportunidade de receber 
visualizações - e reservas. 

Verifique sua disponibilidade a 
longo prazo, trocando o seu 
calendário para a ‘Visão anual’.
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Visão anual

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=pt_br


É só isso! Agora sua propriedade será exibida 
para clientes que pesquisarem as datas que 
você disponibilizou.

Ainda tem dúvidas sobre suas tarifas e 
disponibilidade? Confira as dicas nos links abaixo:

Como posso configurar uma oferta ou promoção? O que é o programa Genius?

Quais tipos de restrições de reserva eu posso configurar? Como posso adicionar um novo plano de tarifas?

https://partnerhelp.booking.com/hc/pt-br/articles/213312325
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt-br/articles/212708969
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt-br/articles/212714629
https://partnerhelp.booking.com/hc/pt-br/articles/212714589

