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RESUMO 

 

 

O surgimento da Internet na década de 1960 e, sobretudo, sua popularização na década de 

1990 proporcionou diferentes desenvolvimentos e aperfeiçoamentos na tecnologia da 

informação e comunicação (TIC) em âmbito global e revolucionou o comportamento dos 

indivíduos e das organizações quanto às formas tradicionais de compra e venda. O comércio 

eletrônico é uma consequência do avanço das TICs, definido como qualquer tipo de transação 

comercial em que as partes envolvidas interagem eletronicamente, haja vista a facilidade e a 

comodidade de sua utilização. Como efeito dessa evolução, crescem os investimentos das 

organizações, cada vez mais dedicadas a alcançar clientes mediante adoção de diferentes 

estratégias. Tais acontecimentos contribuíram para a criação de diversas ferramentas de e-

marketing, cujo intuito é possibilitar a presença da empresa no cotidiano das pessoas, como 

redes sociais, blogs, sites de opiniões e/ou comentários, diferencial em aplicativos para 

equipamentos móveis a fim de ocupar também o ambiente portátil, com reflexos positivos na 

personalização e no fortalecimento do relacionamento com os clientes. A adoção e o uso 

estratégico das TICs e do e-commerce tornaram-se essenciais no setor do turismo e hotelaria, 

principalmente devido ao fato de se tratar de um setor em que a informação desempenha um 

papel vital. Dentro desse contexto se desenvolve este estudo, que tem como objetivo principal 

analisar as ferramentas de e-commerce utilizadas pelas redes hoteleiras nacionais e 

internacionais estabelecidas no Brasil. Para tanto, a pesquisa delineia os principais recursos 

tecnológicos apresentados na abordagem teórica, bem como a influência da tecnologia e 

inovação digital no relacionamento com consumidores e fornecedores pelas redes hoteleiras. 

O universo da pesquisa corresponde a 45 redes hoteleiras nacionais e internacionais, das quais 

15 compreendem a amostra, totalizando 223 hotéis no Brasil. Metodologicamente, a pesquisa 

é de abordagem quanti-qualitativa e caracteriza-se como exploratória de caráter descritivo, 

com raciocínio dedutivo e referencial de base construído pela técnica de pesquisa 

bibliográfica.  Para o levantamento de dados utilizou-se questionário eletrônico estruturado 

autoadministrável, enviado às redes hoteleiras para que os responsáveis pela gestão de e-

commerce respondessem sobre as atividades correspondentes ao setor. As informações 

obtidas foram mensuradas por meio da escala Likert de 5 pontos e analisadas por intermédio 

do teste não paramétrico de Mann-Whitney. Os resultados alcançados com a análise dos 

dados obtidos demonstram que tanto as redes hoteleiras nacionais quanto as internacionais 

utilizam as ferramentas de e-commerce, porém, a última com maior intensidade. Revelam 

ainda pouco interesse na criação de estratégias para aplicativos de reservas em equipamentos 

de dispositivos móveis, bem como aplicativos de geolocalização, que beneficiam a 

mobilidade do setor de turismo. Em contrapartida, as redes hoteleiras desta pesquisa estão 

atentas às vendas diretas, ou seja, sem intermediários, demonstrando forte inclinação à 

utilização das ferramentas de e-marketing para a efetiva utilização do e-commerce. A 

conclusão a que se chega, portanto, é que as redes hoteleiras investigadas neste estudo 

necessitam refletir sobre maior utilização das ferramentas de e-commerce de forma 

estratégica, a fim de adaptar-se às mudanças e inovações tecnológicas, proporcionando 

produtos/serviços personalizados aos consumidores e visando maiores lucros. 

 

Palavras-chave: Turismo. Redes hoteleiras. E-Commerce. E-Marketing. Canais de 

distribuição. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The emergence of the Internet in the 1960s, and particularly its popularization in the 1990s, 

led to various developments and improvements in information and communication technology 

(ICT) on a global scale, and revolutionized the behavior of individuals and organizations in 

relation to traditional forms of buying and selling. Electronic trade is a consequence of the 

advance of ICTs, defined as any type of commercial transaction in which the parties involved 

interact through electronic means, due to their ease of use. As a result of this evolution, 

organizations have increased their investments, aiming to reach customers through the 

adoption of different strategies. These events have led to the creation of various e-marketing 

tools that give the company a greater presence in people's daily lives, through media such as 

social networks, blogs, and opinion and/or comment sites, using apps on mobile devices with 

the aim of occupying the mobile environment too, with positive effects on the personalization 

and strengthening of customer relations. The adoption and strategic use of ICTs and e-

commerce have become essential in the tourism and hotel sector, given that information plays 

a vital role in this sector. It is within this context that this study was carried out, with the 

principal goal of analyzing the tools of e-commerce used by the national and international 

hotel chains established in Brazil. This research outlines the main technological resources 

presented in the theoretical approach, and the influence of digital technology and innovation 

in relationships with consumers and suppliers of the hotel chains. The research universe 

consisted of 45 national and international hotel chains, of which 15 were included in the 

sample, representing a total of 223 hotels in Brazil. In terms of methodology, a quantitative 

and qualitative approach was used, characterizing this research as exploratory and descriptive, 

and constructing the deductive reasoning and theoretical framework through a literature 

review.  For the data survey, a structured, self-administered electronic questionnaire was used. 

The questionnaire was sent to those responsible for the management of e-commerce in the 

hotel chains, who answered questions about the activities corresponding to the sector. The 

information gathered was measured on a 5-point Likert scale, and analyzed using the Mann-

Whitney non-parametric test. The results obtained through the data analysis show that both 

the national and the international hotel chains use e-commerce tools, but the latter do so with 

greater intensity. They also reveal a lack of interest in the creation of strategies for reservation 

apps on mobile devices, or geolocalization apps, both of which would benefit the mobility of 

the tourism sector. On the other hand, the hotel chains included in this survey use direct sales, 

i.e. without intermediaries, showing a strong tendency towards the use of e-marketing tools 

for the effective use of e-commerce. The conclusion drawn is that the hotel chains 

investigated in this study need to reflect on strategic ways to increase their use of e-

commerce, in order to adapt to the changes and technological innovations, providing 

personalized products and services for consumers, with the aim of maximizing profits. 

 

Keywords: Tourism. Hotel chains. E-Commerce. E-Marketing. Distribution channels. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

1.1.1 Turismo  

 

 A atividade turística vem ganhando cada vez mais importância no mundo, 

especialmente devido a sua forte influência para o desenvolvimento econômico e social dos 

países, fato que é confirmado por várias pesquisas. Estudos da Organização Mundial do 

Turismo (OMT) evidenciam que o turismo está entre os setores de maior crescimento, tendo 

triplicado seu tamanho e impacto econômico nos últimos cinquenta anos. Segundo 

comunicado divulgado em conjunto com o lançamento do Barômetro Mundial do Turismo, 

comparando dados de 2010 e 2011, o aumento do número de turistas em termos mundiais foi 

de 4,4%, quando, respectivamente, registraram-se 939 milhões e 980 milhões de chegadas 

turísticas. A pesquisa também concluiu que em 2011 o setor de turismo foi responsável por 

mais de 98 milhões de empregos diretos e 255 milhões indiretos, superando a indústria 

automotiva em todo o mundo. (OMT, 2011). 

O World Travel and Tourism Council (WTTC), por sua vez, calcula a geração de 

2.950.000 empregos diretos em 2012 no Brasil (3,0% do emprego total), com previsão de 

crescimento de 3,4% em 2013 para 3.051.500 (3,0% do emprego total). Isso inclui o emprego 

em hotéis, agências de viagens, companhias aéreas e outros serviços de transporte de 

passageiros (exceto os serviços suburbanos), restaurante e atividades de lazer, e estima que 

este número suba para 3.841.000 postos de trabalho, um aumento de 2,3% ao ano até 2023 

(WTTC, 2013).  

 Ainda, pesquisas realizadas por distintas instituições nos anos de 2008 à 2013, como a 

OMT, o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), o WTTC e o Ministério do Turismo 

(MTur) destacam o aporte da atividade turística na geração de empregos, no aumento da 

receita cambial e na arrecadação de municípios, estados e governo federal, refletido em uma 

maior arrecadação de tributos. Tratando-se de turismo nacional, o MTur divulgou que o 

segmento de turismo receptivo nos destinos foi o que apresentou maior crescimento médio de 

faturamento, com 33,5% em 2011. A hospedagem ocupou o segundo lugar (22,2%), seguida 

de agências de viagens (19,5%) e do transporte aéreo (18,2%). Ainda assim, de acordo com a 

pesquisa do panorama do turismo no mundo, de iniciativa da OMT, o turismo receptivo no 

Brasil registrou o ingresso de 5,2 milhões de turistas estrangeiros em 2011, um número 
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considerado baixo se comparado com outros países como França (76,8 milhões), Estados 

Unidos (59,7 milhões), China (55,7 milhões) e Espanha (52,7 milhões). (OMT, 2011; 

Embratur, 2012; WTTC, 2012; BRASIL, MTur, 2012). 

Os três serviços básicos do produto do turismo são a hospedagem, o transporte e o 

atrativo. (PETROCCHI, 2002). Os serviços de hospedagem, segundo pesquisa divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), destacam-se como o segundo maior 

gerador de postos de trabalho no Brasil, com trezentas mil pessoas ocupadas em 31.12.2009, e 

são considerados um dos itens mais importantes dentro da cadeia dos serviços turísticos, pois 

representam a base de permanência temporária do turista. (IBGE, 2011) 

A demanda internacional, muito importante para o segmento hoteleiro, deve-se ao 

avanço das redes internacionais no país, a partir de 1970, com a divulgação do destino 

brasileiro internacionalmente. (OMT, 2011).  

Os gastos de turistas estrangeiros no Brasil têm sido crescentes, conforme se pode 

visualizar no Gráfico 1 demonstrado pelo documento “Dados e Fatos” (BRASIL, MTur, 

2010), muito aquém, vale destacar, das despesas de turistas brasileiros no exterior (em 2009, o 

déficit foi de US$ 5,9 bilhões), de acordo com pesquisa realizada pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). (MELLO; GOLDSTEIN, 2011).  

O panorama apresentado pela OMT cita o Brasil como um dos países com o 

crescimento mais rápido das Américas e o terceiro maior mercado emissor em relação aos 

gastos com turismo. (OMT, 2011). 

 

  Gráfico 1 – Gastos de turistas estrangeiros no Brasil 
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 Fonte: BRASIL, MTur (2010). 

 

De fato, observa-se o crescimento dos gastos dos turistas estrangeiros no país. O leve 

descréscimo verificado entre os anos 2009 e 2010 deve-se, respectivamente, à gripe suína e à 

crise financeira internacional. (BRASIL, MTur, 2010). 

 Historicamente, o início da hotelaria estava relacionado diretamente aos castelos que 

ofereciam alimentação e repouso gratuitamente aos nobres da corte; já a classe menos 
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favorecida se hospedava em tabernas, cujos proprietários cobravam pela alimentação e pelo 

pernoite. (CASTELLI, 2003). Posteriormente, a igreja passou a oferecer abrigo ao peregrino. 

Duarte (1996) explica que os primeiros locais para hospedagem surgiram em meados do 

século IV a.C., em virtude do intercâmbio comercial existente entre as cidades europeias e a 

região mediterrânea. No Brasil, os primeiros hotéis datam de 1842, localizados no Rio de 

Janeiro, onde foi inaugurada a casa de banho do Hotel Pharoux. (TRIGO, 2000).  

O alto nível da atividade econômica e os incentivos para os investimentos no setor de 

turismo oferecidos pela Embratur, a partir da segunda metade da década de 1960, assim como 

os financiamentos do BNDES e os incentivos fiscais (Fiset, Fungetur, Finam e Finor), 

também contribuíram para o desenvolvimento de novos empreendimentos. Nesse período, 

merecem destaque a expansão das redes hoteleiras locais, a entrada no país das grandes 

cadeias internacionais, motivadas pelo crescimento econômico e o aumento dos investimentos 

de empresas estrangeiras no Brasil. (CAMPOS; GONÇALVES, 1998).  

A hotelaria brasileira começou a crescer em meados do século XX, porém, a sua 

expansão foi intensificada após a Segunda Guerra Mundial, tendo assim um desenvolvimento 

expressivo e posteriormente passa a competir até com os hotéis de redes internacionais. 

(CAMPOS; GONÇALVES, 1998).  

Na década de 1970, a expansão da hotelaria foi estimulada pelo crescimento do 

número de viagens, possibilitado pelo desenvolvimento da infraestrutura dos transportes aéreo 

e rodoviário do país. As redes hoteleiras internacionais começaram a entrar no Brasil, tanto 

para realizar investimentos imobiliários como para administrar os seus hotéis; outras ficaram 

somente com a operação, enquanto os imóveis eram construídos com recursos de investidores 

nacionais. Nesse período de pouca evolução, o setor marca a entrada de novas operadoras 

internacionais, dispostas a diversificar os seus mercados e oferecer serviços em escala 

mundial, por conta do acirramento da concorrência internacional. Contudo, somente a partir 

dos anos 1990, a presença das redes internacionais se consolidou, em consequência do 

fortalecimento da economia nacional. (PROSERPIO, 2007). 

 

1.1.2 Influência da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) no turismo 

 

 A adoção de inovações tecnológicas cresce expressivamente no setor de turismo e com 

diversas finalidades, por exemplo, servir melhor os clientes, impulsionar o marketing e a 

venda de produtos, desenvolver o relacionamento com consumidores e fornecedores, entre 
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outros. Nas organizações hoteleiras especificamente, a exploração de diferentes aplicações 

tecnológicas de informação e comunicação (TICs) tem constantemente alterado a forma de 

gestão e o comportamento do consumidor, fazendo com que as empresas se adaptem às 

necessidades da demanda, que, por sua vez, pressionam as organizações a alterarem sua forma 

de gestão. (BUHALIS, 1998; BAI; HU; JANG, 2006; LIM, 2008; IZQUIERDO-YUSTA; 

SCHULTZ, 2011; CAMISÓN; MONFORT-MIR, 2012). 

O processo de globalização e a universalização da Internet aumentaram o acesso às 

informações sobre os destinos turísticos, constituindo-se como facilitadores para o incremento 

dos fluxos de turistas nas últimas décadas. A Internet altera o comportamento do consumidor 

devido à variedade de informações e de escolhas. (LI; BUHALIS, 2005). Com isso, a 

realidade do turismo mundial, marcada pela velocidade na troca de informações online e pelo 

uso cada vez mais frequente de informações, em detrimento da busca por agências de viagem 

e demais canais tradicionais, tem provocado mudanças profundas no comportamento do 

viajante. O novo turista se assemelha ao consumidor, que tem cada vez mais acesso à 

informação, compartilha experiências e se relaciona com as empresas que lhe oferece mais 

ofertas, além de compartilhar as localidades que pretende conhecer. 

Nesse contexto, a informação tem grande importância na atividade turística, na medida 

em que o acesso e o conhecimento sobre os mais variados destinos turísticos são essenciais 

para os viajantes realizarem uma escolha apropriada. A intangibilidade do produto turístico 

faz com que o cliente necessite de informação aprofundada, já que não pode inspecioná-lo 

antes da compra. Portanto, os serviços de hospedagem, mesmo sendo um conjunto de 

instalações físicas, aspectos intangíveis como qualidade do serviço e atendimento oferecido, 

ambiência da decoração, hospitalidade, entre outros diferentes elementos subjetivos, 

influenciam sobremaneira a decisão do turista. 

As TICs têm mudado o modo como as empresas conduzem a sua atividade e como o 

setor turístico opera (O'CONNOR, 1999); além disso, a dinâmica de crescimento da sua 

utilização resultou em mudanças dramáticas na estrutura e nas operações de viagens. As 

mudanças são particularmente evidentes na forma de comunicação das organizações do 

turismo e como elas gerem a sua função de distribuição. Novos modelos de negócios unidos 

ao comércio eletrônico ou electronic commerce (e-commerce) podem ampliar o canal de 

distribuição das empresas deste ramo e expandir a sua cadeia de valor decisivamente. As TICs 

permitem que as organizações de turismo possam interagir com todos os seus stakeholders, 

incluindo clientes, grupos locais e poderes públicos. (BUHALIS, 2003).  
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A concorrência na Internet está contribuindo igualmente para o aumento do marketing 

turístico em âmbito nacional e internacional. Manter-se presente na Internet e estabelecer 

estratégias de e-commerce é cada vez mais importante para os destinos se manterem 

competitivos. (BUHALIS; DEIMEZI, 2003).  

Na atualidade, tem-se vivenciado a consolidação do e-commerce como um importante 

canal de vendas. A partir das TICs, as tradicionais limitações de vendas estão sendo 

derrubadas, principalmente com o uso da Internet, e à medida que o consumidor vem 

ampliando as alternativas para suas escolhas e decisões. Facilidades como o acesso a esses 

recursos, a qualquer hora, eliminam o incômodo de se deslocar de casa para realizar as 

transações.  

Segundo pesquisa realizada pelo e-Bit, empresa especializada em fornecimento de 

informações sobre e-commerce nacional, calcula-se que, em 2011, 32 milhões de pessoas 

compraram ao menos uma vez pela Internet no Brasil e deste contingente aproximadamente 

nove milhões foram novos consumidores. A pesquisa também aponta um faturamento de R$ 

18,7 bilhões por meio do e-commerce, o que significa um aumento nominal de 26% em 

relação ao ano anterior, quando os ganhos chegaram a R$ 14,8 bilhões. A expectativa do e-Bit 

é de que o faturamento do e-commerce some R$ 25 bilhões no ano de 2012. (e-Bit, 2011). 

Diferentes indicadores e análises da mídia também demonstram o aumento 

significativo na utilização da Internet em âmbito mundial. O Brasil, a propósito, ocupa a 

quinta posição no ranking dos dez países com o maior número de usuários da Internet, 

conforme Tabela 1, cujos dados sinalizam o avanço do uso da Internet e sua importância no 

cotidiano das pessoas, sejam clientes ou clientes potenciais. 

Tabela 1 – Os dez países com maior número de usuários da Internet 

 País População 

estimada -2011 

Usuários da 

Internet – 2000 

Usuários da 

Internet – 2011 

Penetração (% 

população) 

1 China 1.336.718.015 22.500.000 513.100.000 38.4 % 

2 EUA 313.232.044 95.354.000 245.203.319 78.3 % 

3 Índia 1.189.172.906 5.000.000 121.000.000 10.2 % 

4 Japão 126.475.664 47.080.000 101.228.736 80.0 % 

5 Brasil 194.037.075 5.000.000 81.798.000 42.2 % 

6 Alemanha 81.471.834 24.000.000 67.364.898 82.7 % 

7 Rússia 138.739.892 3.100.000 61.472.011 44.3 % 

8 Indonésia 245.613.043 2.000,000 55.000.000 22.4 % 

9 ReinoUnido 62.698.362 15.400.000 52.731.209 84.1 % 

10 França 65.102,719 8.500.000 50.290.226 77.2 % 

 

Fonte: e-Bit (2011). 
Notas: (1) As estatísticas do usuário Internet World foram atualizados em 31 de março de 2012.  

            (2) As informações de usuário relativas a 2011 aludem a dados divulgados pela Nielsen Online, União 

                  Internacional de Telecomunicações, relatórios nacionais oficiais e outras fontes confiáveis de  

                  Pesquisas. 
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 No que tange ao crescimento de usuários na Internet, a pesquisa realizada pelo Ibope 

Nielsen e Info constatou que, no Brasil, em 2012, havia 83,4 milhões de pessoas com acesso e 

quarenta milhões têm uso mensal ativo. Este crescimento se altera rapidamente; em janeiro de 

2013, os internautas brasileiros passaram em média dez horas e 26 minutos navegando em 

páginas de redes sociais, ocupando assim o terceiro lugar de usuários ativos na Internet. O 

número representa um crescimento de 13,5% na comparação com o mesmo período do ano 

anterior.  Com relação às faixas etárias, a mais ativa é de pessoas entre 25 a 49 anos, que 

juntas correspondem a 52,7% dos usuários ativos da rede. Entre as categorias de sites, as mais 

acessadas em janeiro foram sites de buscas, portais e comunidades, seguidas das páginas de 

telecomunicações, serviços de Internet e entretenimento. (IBOPE MEDIA, 2013). 

O estudo da comScore, em 2013, também informa que 97,5% dos internautas 

brasileiros acessam redes sociais, 95,9% visitam blogs, quase a totalidade (99,1%) realiza 

buscas online e 33,4% navegam em sites da categoria turismo. O dado mais recente classifica 

o Brasil em segundo lugar, com o maior número de usuários e mais de setenta milhões na rede 

social Facebook, atrás somente dos Estados Unidos. (COMSCORE, 2013; 

SOCIALBAKERS
1
, 2013). Ainda, uma nova rede social, lançada em junho de 2011, 

o Google+, atingiu o número de mais de dez milhões de usuários em menos de um mês. 

Dados de pesquisa indicam que a rede social do Google recebe 625 mil novas inscrições por 

dia e pode chegar à marca de quatrocentos milhões de usuários neste ano. (BRASIL 

ECONÔMICO, 2012). 

Sobre o faturamento anual do e-commerce no Brasil, especialistas revelam que, de 

2001 a 2011, o crescimento médio anual foi da ordem de 43,5%, conforme Tabela 2.  

      Tabela 2 – Demonstração da variação do faturamento anual do e-commerce no Brasil 

ANO FATURAMENTO  Variação 

2011  R$ 18,70 bilhões  26% 

2010  R$ 14,80 bilhões  40% 

2009  R$ 10,60 bilhões  33% 

2008 R$ 8.20 bilhões  30% 

2007 R$ 6.30 bilhões 43% 

 2006 R$  4,40 bilhões 76% 

 2005 R$  2.50 bilhões 43% 

 2004 R$  1.75 bilhão 48% 

 2003 R$  1.18 bilhão 39% 

 2002 R$   0,85 bilhão 55% 

 2001 R$   0,54 bilhão - 

 Fonte: e-Bit (2011); ECOMMERCE (2012).
2
 

 

                                                 
1
 Socialbakers: empresa de estatísticas sobre mídias sociais. 

2
 O levantamento efetuado pelas empresas que realizaram a pesquisa não considera vendas de automóveis, 

passagens aéreas e leilões online. 

https://plus.google.com/up/start/?et=ad&type=st&hl=pt-BR&utm_source=redessociais&utm_medium=blog&utm_campaign=google%2Bplus
http://www.google.com.br/?utm_source=redessociais&utm_medium=blog&utm_campaign=google%2Bsite
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 Como se pôde observar na tabela anterior, em 2011, fatores externos como as crises na 

Europa e nos Estados Unidos afetaram a economia e consequentemente o desempenho do e-

commerce. (e-Bit, 2011).  

A Tabela 3, seguinte, mostra que o aumento do faturamento anual do e-commerce no 

Brasil é expressivo, com uma maior ênfase a partir do ano de 2009, valendo destacar que o 

crescimento não foi maior devido às dificuldades econômicas apresentadas em âmbito global. 

Outro indicador positivo que se extrai da referida tabela é o crescimento do número de 

consumidores online, que saltou de pouco mais de um milhão em 2001 para estimados 32 

milhões em 2011; em comparação com o biênio 2010-2011, foram nove milhões de novos 

consumidores virtuais (e-consumidores) em 2011.  

 

  Tabela 3 – Quantidade de consumidores via comércio eletrônicos no Brasil  (Em milhões) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

Consumidores 1.1 2.0 2.6 3.4 4.8 7.0 9.5 13.2 17,6 23,0 31,9 

 

Crescimento % - 81 30 31 41 46 36 39 33 30 37 

 

   Fonte: e-Bit (2011). 

 

Percebe-se, ademais, que o número de consumidores online é expressivo, motivo que 

impulsiona as empresas a investirem significativamente neste segmento de mercado. A 

tendência para os próximos anos é aumentar o número de consumidores nesta modalidade de 

vendas, bem como incitar a competitividade entre as organizações.  

Nesse contexto, infere-se que os meios de hospedagem devem ter visibilidade de 

mercado com relação às TICs utilizadas para interagir com os clientes. Uma cooperação mais 

estreita também é necessária em todo o setor de turismo, bem como certo grau de 

padronização e interconectividade, de modo a proporcionar a melhora do serviço e fornecer 

uma experiência de viagem contínua, além de permitir às organizações de turismo gerir a sua 

competitividade no mercado, com atenção constante para a desregulamentação e a 

globalização.  

Acrescente-se que, consoante pesquisa da comScore, 16,5 milhões de brasileiros 

visitaram sites de turismo em julho de 2012, 18% a mais do que em 2011, mostrando um 

recorde de brasileiros que pesquisam na Intenet para planejar viagens e fazer reservas. Com 

3,1 milhões de visitantes em julho, a agência de viagem online (OTA
3
) HotelUrbano ficou em 

1º lugar, seguida pelo site Decolar, com 2,3 milhões de acessos. A empresa TAM alcançou 

                                                 
3
 OTAs: Online Travel Agencies ou Agências de Viagens Online, como a Booking.com, a Decolar, a Orbitz etc. 
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2,3 milhões de visitantes e a Voegol quase dois milhões, ocupando ambas, respectivamente, 

as 3ª e 4ª posições no ranking de acesso a sites relacionados a turismo. Em 5º lugar está a 

agência de turismo virtual Submarino Viagens, com 1,7 milhão de visitantes. (COMSCORE, 

2012). 

A tecnologia e a Internet afetaram a diferenciação e as estruturas de custos, criando 

rivalidade entre os concorrentes do setor. (PORTER, 2001). A Internet também tem reforçado 

o poder de barganha dos fornecedores, na medida em que lhes permitiu monitorar os 

concorrentes e oferecer produtos diferenciados. Não é incomum fornecedores de produtos de 

viagem reforçarem suas posições no mercado como resultado de uma maior 

interconectividade e interatividade com consumidores e parceiros. Na perspectiva do cliente, a 

Internet afetou o poder de negociação dos compradores. Os compradores ganharam poder de 

barganha justamente porque possuem acesso imediato à informação, entendem as ofertas e as 

melhores condições que o mercado oferece, além de estarem constantemente expostos a 

ofertas especiais. A quantidade de opções lhes permite fazer inúmeras comparações, a partir 

de suas expectativas e demandas. (WOLFE; BOGER JR., 2001; JEONG, 2002; CHIANG; 

JANG, 2006; FUCHS; EYBL; HOPKEN, 2011). 

A literatura pesquisada complementa o raciocínio ao explicar que o aumento do poder 

de barganha dos compradores também está relacionado a uma maior comodidade, 

transparência, flexibilidade, direta comunicação com os fornecedores, sem falar no maior 

número e profundidade de informações disponíveis. A Internet também lhes permitiu formatar 

seus pacotes e/ou produtos de maneira dinâmica e personalizada, combinando diferentes 

produtos de viagem (hospedagem, transporte etc.). (DANIELE; FREW, 2005).  

O acesso a um maior número de fornecedores disponíveis aumentou o poder de 

compra dos consumidores de destinos turísticos e a ameaça de substituição de fornecedores 

também pode ser afetada pelos avanços tecnológicos. (PORTER, 1980). 

O poder de barganha dos fornecedores também foi reforçado; ao permitir o contato 

direto com os consumidores e diminuir os custos de distribuição, cria oportunidades para 

parcerias com inúmeras filiais e outros distribuidores. Como consequência, as empresas de 

turismo não necessitam confiar exclusivamente em intermediários, tais como operadores 

turísticos ou sistemas de distribuição global (GDS). Por essa razão, a Internet acaba obrigando 

as organizações de turismo em todo o mundo a mudar suas estratégias de forma decisiva. 

(BUHALIS; ZOGE, 2007).  

O uso do e-commerce no setor de turismo tem variado de acordo com os países e as 

organizações. No Brasil, as publicações se limitam a investigações sobre e-commerce 



24 

 

relacionadas ao marketing, sites de hotéis brasileiros, canais de distribuição e fornecedores. 

Nas publicações internacionais, como por exemplo, Tourism Management e Journal of Travel 

& Tourism Marketing, é possível observar, além de estudos similares aos dos realizados no 

Brasil, outras variações, como tamanho da empresa e público-alvo, mobilidade e localização 

geográfica (ou geolocalização) no turismo, utilização das estratégias de marketing digital e 

influência das mídias sociais. 

O tema e-commerce está presente em publicações relativas a reservas de hotel, 

especialmente quanto a aspectos como preço, classificação, localização, confiança e imagem 

da marca. Há também estudos na área de canais de distribuição e intermediários relacionados 

com hotéis e artigos associados à estratégia das TICs no turismo, com ênfase para a 

importância da segmentação do mercado e o impacto da Internet sobre as informações 

destinadas aos viajantes. No contexto do marketing, encontraram-se publicações relacionadas 

às TICs, ao marketing de relacionamento, ao marketing boca a boca online (e-WOM) e à 

estratégia em marketing no setor hoteleiro.  

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

  

Conforme destacam Buhalis e Law (2008), recentes estudos têm demonstrado a 

velocidade da evolução tecnológica e o aumento do número de usuários da Internet, seja para 

pesquisar um destino, seja para realizar transações online. O desenvolvimento dos motores de 

busca, a capacidade de carga e a velocidade das redes influenciam o número de viajantes em 

todo o mundo, justamente porque as novas tecnologias facilitam sobremodo o planejamento 

de suas viagens. Por outro lado, em consequência ao elevado potencial de mercado, um 

número crescente de organizações de turismo começou a vender serviços de turismo e viagens 

por meio do e-commerce. 

Com efeito, por ser um nicho pouco explorado, as pesquisas realizadas no Brasil em 

relação ao tema são ainda incipientes, razão porque foi necessário buscar em publicações 

internacionais o embasamento para a concretização deste estudo. 

Porter (2001) já mencionava sobre a emergência de as organizações questionarem a 

necessidade de estarem online. Atualmente, a maioria das organizações questiona a forma de 

alavancar a sua presença no mundo virtual (online).  
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Para Albertin (2000), as mudanças diretamente relacionadas com as TICs deram 

origem ao surgimento do ambiente digital, permitindo a realização dos negócios na era do e-

commerce. 

A utilização de TICs e sobretudo do e-commerce tem grande impacto nas 

organizações e isto se verifica pelo fato de tais tecnologias proporcionarem algumas 

importantes vantagens em termos de mercado: menor custo de busca para o cliente, 

comparações rápidas, diferenciação pelo fato de o e-commerce permitir a customização de 

produtos; ampla variedade de serviços, especialmente para a construção de relacionamento 

entre fornecedores e compradores. (TURBAN et al., 2001; HOFFMAN; BATESON, 2002; 

IZQUIERDO-YUSTA; SCHULTZ, 2011).  

Laudon e Laudon (1999) acrescentam que a Internet propicia o desenvolvimento de 

novos modelos de negócio e a caracterizam como um catalisador do e-commerce. 

Considerada uma estruturação sistemática de relacionamentos de confiança comercial, 

por intermédio das TICs, o e-commerce precisa focar na gestão de redução de riscos, na 

construção de confiança e na consolidação dos relacionamentos entre os agentes envolvidos. 

(NAKAGAWA, 2008).  

Com as facilidades associadas ao baixo custo das transações eletrônicas, também 

aumenta a necessidade de as organizações oferecerem sistemas bem projetados, uma vez que 

o mercado se torna mais competitivo. Do mesmo modo, a oportunidade de obter informações 

sobre o cliente agrega possibilidades de prover atendimento personalizado, dando 

oportunidade à utilização das ferramentas de marketing. 

Apesar do uso crescente da Internet no setor da hotelaria, há conhecimento limitado 

em torno da adoção desta inovação para promover os negócios. Estudos nesta área indicam 

que, independentemente da revolução tecnológica experimentada no setor de turismo e as 

oportunidades que ela oferece, os meios de hospedagem têm sido tradicionalmente relutantes 

em utilizar as TICs. (BUHALIS, 1998; O’CONNOR, 2001a, 2001b; BUHALIS; LICATA, 

2002; FAM; FOSCHT; COLLINS, 2004; BELDONA; MORRISON; O’LEARY, 2005; 

GILBERT; BEVERIDGE; LEE-KELLEY, 2005; LAW; CHEUNG, 2005; MATZLER et al., 

2005; VADELL, 2005; LAW; HUANG, 2006; ZAFIROPOULOS; VRANA; 

PASCHALOUDIS, 2006; LIM, 2008; ANDREU et al., 2010; LIN; LEE, 2010; BERNE; 

GARCIA-GONZALEZ; MUGICA, 2012; BOFFA; SUCURRO, 2012). 

Quanto a uma maior presença na Internet, outros estudos afirmam que empresas de 

hotelaria são impedidas de utilizá-la por muitos fatores, como limitações financeiras, 

conhecimento insuficiente, resistência a mudanças, entre outros. (FREY; SCHEGG; 
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STEINER, 2002; AYEH, 2006; GAN; TAN; TAN, 2006; AU; EKIZ, 2009). Além disso, os 

estudos nesta área analisam a performance do e-commerce de outros países, especialmente do 

mundo desenvolvido. 

Dessarte, dada a necessidade de os meios de hospedagem utilizarem e sobretudo 

atualizarem constantemente as ferramentas que as TICs disponibilizam para o 

desenvolvimento do e-commerce, esta pesquisa parte do seguinte questionamento:  

 Quais são as principais ferramentas de e-commerce utilizadas pelas redes hoteleiras 

nacionais e internacionais estabelecidas no Brasil? 

 O ambiente que envolve o uso das TICs nos meios de hospedagem e particularmente 

nas redes hoteleiras no Brasil é o pano de fundo desta pesquisa, que pretende analisar as 

principais ferramentas de e-commerce utilizadas atualmente e perscrutar novas estratégias a 

partir das lacunas encontradas nos estudos realizados.  

 

 

1.3 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 Analisar as ferramentas de e-commerce utilizadas pelas redes hoteleiras nacionais e 

internacionais estabelecidas no Brasil. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para atingir o propósito maior deste estudo, será necessário primeiramente: 

1) delinear os recursos e as estruturas de e-commerce; 

2) identificar as estratégias e ferramentas de e-marketing utilizadas pelas redes 

nacionais e internacionais para a aplicação do e-commerce;  

3) analisar as ferramentas de e-commerce e as estratégias de relacionamento utilizadas 

pelas redes hoteleiras estabelecidas em território brasileiro com parceiros 

(intermediários) e clientes (consumidores finais). 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 Devido ao crescimento e à importância das TICs, a maioria das organizações do 

segmento de turismo, como hotéis, companhias aéreas e agências de viagens, tem abraçado as 

tecnologias como parte de suas estratégias de comercialização e comunicação com o mercado, 

e aumentaram expressivamente o número de opções para os consumidores. Até o surgimento 

da Internet, os consumidores apenas acessavam grandes nomes ou marcas mais conhecidas e 

também as organizações da sua vizinhança mais próxima. Agora, eles possuem muito mais 

opções, que lhes permitem conhecer as inúmeras ofertas – desde produtos individuais a 

pacotes de férias –, conferir e comprar o produto desejado por meio da rede Internet. 

(BUHALIS; LAW, 2008). 

 As TICs e o turismo são considerados os dois motivadores mais dinâmicos da 

economia global emergente. (BUHALIS, 2003). Tanto o turismo quanto às TICs 

proporcionam cada vez mais oportunidades estratégicas e ferramentas, além de contribuir para 

o desenvolvimento e o crescimento econômicos. (BUHALIS, 2003; OMT, 2011). As 

transações online deram início a uma nova era para o setor do turismo, que tem trabalhado 

para implementar as melhores práticas comerciais. (KIM; CHUNG; LEE, 2011).  

O setor de turismo no Brasil demonstra crescimento no número de usuários ativos dos 

sites de hotéis, da ordem de 132% entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011, chegando a 

5,8 milhões de visitantes – 12,5% do total de internautas brasileiros, segundo o Ibope Nielsen 

Online. (IBOPE, 2012).  

Os sites dessa categoria, incluindo companhias aéreas, destinos turísticos, informações 

e reportagens, pacotes, entre outros, em janeiro de 2012 atingiram 56% dos internautas, ou 

26,8 milhões de pessoas. A mesma investigação aponta que 97,5% dos internautas brasileiros 

acessam redes sociais e um em cada cinco anúncios online no Brasil é publicado na rede 

social mais popular no país. As pesquisas também apresentam o crescimento constante do e-

commerce em todas as áreas (serviços, saúde etc.), direcionando os hotéis a implantar 

estratégias e intensificar suas vendas, a fim de aumentar a ocupação e a receita. (e-Bit, 2011). 

 Em 2012, o setor de turismo brasileiro representava a sexta economia turística do 

planeta, tendo participação de 3,7% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e R$ 103,7 

bilhões em valores, segundo apontou pesquisa do IBGE, realizada em parceria com o MTur. 

O setor de turismo cresceu 32,4% entre os anos de 2003 e 2009, enquanto a economia 

brasileira apresentou crescimento de 24,6% no mesmo período. Seguindo esta expansão, os 

meios de hospedagem estão em segundo lugar no ranking de produtos/serviços turísticos mais 
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vendidos na Internet, atrás apenas das passagens aéreas; em terceira e quarta posições 

aparecem os aluguéis de carro e os passeios. (BRASIL, MTur, 2013).  

Esse panorama foi preponderante para o estudo das redes hoteleiras, de modo a 

compreender não só a sua inserção nas práticas comerciais, mas também oferecer subsídios 

para uma maior profissionalização do setor. Outro importante dado, de acordo com o Media 

Book (IBOPE MEDIA, 2012), tem relação com a penetração da Internet no país, que chega a 

53% da população, atrás apenas da TV aberta (97%) e do rádio (76%), mas já é maior que 

revistas (40%), TV por assinatura (35%) e jornais (34%). 

  É essencial que as organizações responsáveis pela gestão dos meios de hospedagem e 

empreendimentos turísticos em geral acompanhem a evolução do ambiente que envolve todo 

este fenômeno, que é a Internet, procurando perceber e acompanhar o evoluir do perfil dos 

usuários e que possam adaptar-se as mudanças que se revelam. (PORTER, 2001).  

Para a realização do estudo aqui pretendido, optou-se por uma pesquisa quali-

quantitativa, com o universo correspondente a 45 redes hoteleiras (33 nacionais e 12 

internacionais), compreendendo 729 hotéis no Brasil. 

 Destaque-se que, não obstante o considerável número de hotéis no Brasil, a escassez 

de pesquisas sobre os meios de hospedagens no país faz com que este trabalho, pelo seu 

ineditismo, introduza um debate sobre o tema e contribua para futuras pesquisas, uma vez que 

é uma área pouco explorada, especialmente na academia.  

A contribuição do estudo é marcadamente teórica, na medida em que visa preencher 

importantes lacunas citadas por Buhalis (1998), principal estudioso da matéria. São elas: 

segmentação do mercado-alvo a atingir por meio das TICs e adequação das empresas para a 

participação no mercado eletrônico. A implementação de estratégias para o melhor 

relacionamento com clientes e fornecedores, e o aproveitamento do e-commerce para a 

hotelaria e o turismo também caracterizam a outra lacuna nas pesquisas sobre os meios de 

hospedagens. (FREY; SCHEGG; STEINER, 2002; BAI, HU, JANG, 2006; LITVIN; 

GOLDSMITH; PAN, 2008; AU; EKIZ, 2009) .   

A contribuição empírica da pesquisa, por seu lado, revela-se em dois campos: (i) com 

a produção de informações que facilitem a gestão das redes hoteleiras, visto que o 

comportamento do consumidor tem alterado a forma de como as organizações se posicionam 

no mercado, e (ii) com a apresentação de ferramentas que auxiliem as redes hoteleiras 

pesquisadas a mensurarem o seu nível de utilização das TICs para atingir o e-commerce.  

Também é importante considerar que o tamanho e a importância do setor, assim como 

o número de redes participantes, são preponderantes para a dupla atuação dos competidores, 
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que precisam investir para aumentar a sua eficiência, definir estratégias agressivas de 

marketing e aprimorar o seu canal de vendas. A dinâmica do ambiente, por sua vez, impõe um 

constante olhar para o mercado, tornando-se um elo de valor entre a hotelaria e o consumidor. 

 Por fim, o interesse pela temática nasce da experiência profissional da pesquisadora no 

setor da hotelaria, especificamente nas redes hoteleiras Relais & Châteaux na França, 

Bourbon e Orient Express no Brasil, além de alguns hotéis independentes, onde foi possível 

observar diferenças na gestão nos departamentos de reservas, marketing e vendas, e culmina 

com a percepção de um aprofundamento desta temática em nível teórico-prático. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho está dividido em capítulos. O primeiro, de índole introdutória, destina-se à 

contextualização do tema de estudo, os objetivos, a justificativa, a definição do problema e a 

organização da proposta.  

O segundo capítulo discorre sobre o turismo e nele são apresentadas as definições de 

hotelaria, a trajetória das redes hoteleiras no Brasil e a fundamentação teórica da temática 

envolvida. Ainda neste capítulo, abordam-se as TICs e seus avanços relacionados ao e-

commerce no segmento de turismo e hotelaria.  

O capítulo terceiro corresponde à metodologia da pesquisa, aplicada para alcançar os 

objetivos deste estudo. Nele descreve-se brevemente o local de estudo e apresenta-se o tipo de 

pesquisa realizada, o universo e a amostra do estudo e as técnicas de coleta e análise de dados 

utilizadas.  

No quarto capítulo é analisado como as redes hoteleiras têm utilizado as estratégias de 

e-marketing e ferramentas e-commerce, destacando quais ferramentas são operacionalizadas 

com vistas a melhor interagir com seus clientes, além de comparar a intensidade de uso entre 

as redes nacionais e as internacionais.  

No último e quinto capítulo, após todo o esforço de pesquisa, são então apresentadas 

as conclusões. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 FUNDAMENTOS DO TURISMO E HOTELARIA 

 

2.1.1 Panorama 

 

O turismo pode ser compreendido segundo as várias abordagens e perspectivas 

existentes, os seus diferentes aspectos, especialmente por ser uma atividade que se desenvolve 

em âmbito global. Desta forma, é possível observar variados conceitos a respeito do turismo, 

segundo diferentes teóricos e pesquisadores. 

A definição de turismo sofreu alterações ao longo do tempo; a primeira, introduzida 

pelo economista austríaco Herman Von Schullard, em 1910, consigna a atividade como “[...] 

a soma das operações, principalmente de natureza econômica, que estão diretamente 

relacionadas com a entrada, permanência e deslocamento de estrangeiros para dentro e para 

fora de um país, cidade ou região”. (WAHAB, 1991, p. 23). 

Cândido e Vieira (2003, p. 17) explicam que o turismo pode ser definido “[...] como 

um conjunto de atividades socioeconômicas, que provoca o deslocamento temporário de 

pessoas ou grupos de pessoas, com uma ou diversas finalidades: lazer, cultura, negócios ou 

saúde”.  

  O Brasil, MTur (2012) também apresenta duas definições para o turismo. Na 

primeira, considera-o como  

[...] atividade econômica representada pelo conjunto de transações de 

compra e venda de serviços turísticos efetuadas entre os agentes econômicos 

do turismo. É gerado pelo deslocamento voluntário e temporário de pessoas 

para fora dos limites da área ou região em que têm residência fixa, por 

qualquer motivo, excetuando-se o de exercer alguma atividade remunerada 

no local que visita.  

 

 Na segunda definição, o turismo é entendido como o “[...] conjunto de relações e 

fenômenos produzidos pelo deslocamento e permanência de pessoas fora do lugar de 

domicílio, desde que tais deslocamentos e permanência não estejam motivados por uma 

atividade lucrativa”. (BRASIL, MTur, 2012).  

 A atividade turística pode ser considerada como uma atividade complexa, que se 

originou pela necessidade de deslocamento das populações dentro do espaço físico mundial. 

A ação de viajar compõe um dos elementos da vida social, cultural e econômica da 

humanidade, no transcorrer de cada era e de cada civilização. 
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O documento “Panorama OMT del Turismo Internacional” destaca o fato de que o 

turismo emprega milhões de pessoas, direta ou indiretamente, em 56 segmentos da economia, 

caracterizando-se, por isso mesmo, como a maior atividade do comércio internacional. 

Informa ainda que o turismo colabora para a ativa preservação do patrimônio histórico e 

cultural nos quatro cantos do mundo, consequentemente é uma atividade que impulsiona o 

desenvolvimento intersetorial em função do efeito multiplicador dos investimentos. (OMT, 

2011).  

 Autores como Liguory e Gray (1990), Andrade (2000), Mota (2001) e Lage e Milone 

(2001) explicam que as origens do turismo estão na Grécia, onde há relatos de viagens 

realizadas para ver e participar dos jogos olímpicos. Na Antiga Grécia havia atividades de 

lazer como: atividades artísticas e culturais, cursos, conferências e diversas solenidades, além 

de competições esportivas, em honra de Zeus. Essas viagens geravam necessidade de 

alojamento, pois devido aos recursos existentes para a locomoção, costumavam durar dias, 

meses ou até anos. Desta forma, os alojamentos para viajantes, por sua vez, evoluíam à 

medida que aumentavam as necessidades de viagens e de meios de transporte.  

 Sobre a relação entre a evolução dos meios de transporte e a evolução dos hotéis, 

Castelli (1997a, p. 23) expõe: 

Como fazer turismo implica necessariamente em deslocamento, a evolução 

dos meios que proporcionaram a locomoção tem sido fator primordial para o 

desenvolvimento das empresas hoteleiras. À medida que os meios de 

transportes ganhavam velocidade, segurança e conforto, o mesmo progresso 

era registrado nos meios de hospedagem. 

 

Para uma melhor compreensão, no Quadro 1, apresenta-se, sinteticamente, a evolução 

da hotelaria no mundo, destacando os principais aspectos de cada época.  
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Quadro 1 – Marcos da hotelaria no mundo 

Período Evolução da hotelaria no mundo 

Antiguidade 

“O mais antigo registro a respeito da hospedaria organizada data da época 

dos Jogos Olímpicos, em cuja organização e instalações constavam o 

dispositivo de recepção e hospedagem, que consistia em um abrigo de 

grandes dimensões, em forma de choupana. Denominava-se Asylon, ou 

Asilo, porque era um recinto inviolável, com a finalidade de permitir o 

repouso, a proteção e privacidade dos atletas de fora, convidados a 

participar das cerimônias religiosas e das competições esportivas”. 

(ANDRADE, 2000, p. 165). 

Séc. IV a.C. 

O governo romano iniciou a diversificação de caminhos. A maior variedade 

de destinos possibilitou que os viajantes pudessem alcançar pontos e locais 

de diversão e lazer para realizar o turismo. Nesta época, o alojamento era 

feito em casas, templos e acampamentos. 

Séc. II a.C. a II d.C. 

Em Roma, os estábulos eram o ponto de descanso para os plebeus. Em 

seguida, surgiram as estalagens junto às tabernas, para abrigar nobres e 

oficiais. 

Séc. III d.C. 

Em Roma, Jerusalém e Meca, iniciam as peregrinações religiosas com a 

liberação do cristianismo por Constantino,“O Grande”; surgem então as 

hospedarias, os alojamentos e as instalações rústicas e alimentação. 

Séc. IX 

Neste período, intensificaram-se as peregrinações religiosas por terra e por 

mar, surgindo assim as novas hospedarias: jacobinos peregrinavam para 

Santiago de Compostela (Espanha); budistas para o extremo oriente; hindus 

e muçulmanos para Shri Para (Índia). 

Séc. XII 

As viagens na Europa, igualmente, intensificaram-se em razão da maior 

segurança nas estradas e, rapidamente, as hospedariam começaram a surgir. 

Neste momento, criam-se leis e normas para regulamentar a atividade 

hoteleira, principalmente na França e na Inglaterra. 

Séc. XIV 
Surgimento do primeiro hotel comercial do mundo e ainda hoje existente: o 

Wkalet-Al-Ghury, na cidade do Cairo, Egito. 

1750 a 1850 

Na Inglaterra, as estalagens foram substituídas pelos inns (hotéis de 

categoria econômica), que ofereciam uma variedade de serviços, alto padrão 

de limpeza e excelente alimentação. No interior da Inglaterra, muitas 

pousadas se desenvolveram a partir dos monastérios que aos poucos 

fechavam as suas portas. 

Séc. XIX 

O setor hoteleiro é impulsionado pela Revolução Industrial, o capitalismo, a 

produção, as facilidades de locomoção (máquina a vapor, motor de 

explosão), fluxos organizados por ferrovias (Thomas Cook, 1841 – a 

primeira agência de viagens) e também as reservas e o voucher hoteleiro. 

Os Estados Unidos se tornaram o maior país do mundo em número de 

albergues e também ofereciam os melhores serviços da época. Neste século, 

a expansão econômica norte-americana provocou aumento no turismo de 

negócios e de lazer. As grandes transformações da hotelaria europeia 

vieram com o suíço César Ritz. 

1870 

Fundação do Conselho Internacional de Hoteleiros, em Colônia, Alemanha, 

por quarenta hoteleiros de várias nacionalidades, que criaram estatutos 

próprios. 

1950 

Após a Segunda Guerra Mundial, houve um estímulo no que se refere à 

construção de hotéis nas capitais e nos centros de atração turística de 

diversos países. 

  Fonte: Adaptado de Campos e Gonçalves (2006), Cândido e Vieira (2003),  Andrade (2000) e Beni  

  (2003). 
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 Conforme se observa, desde o seu nascimento, a hotelaria tinha como propósito o 

abrigo, o descanso e a privacidade, como ocorre nos dias atuais. Ainda, sua notável expansão 

deu-se após a Segunda Guerra Mundial. 

No Brasil, o desenvolvimento da hotelaria tem início em 1808. Porém, somente no 

começo dos anos 1900 é que se verifica um avanço no setor, devido a incentivos econômicos, 

como demonstra o Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Marco da hotelaria no Brasil 

Período Evolução da hotelaria no Brasil 

1808 
Incentivo de implantação de hospedarias no Rio de Janeiro com a vinda da 

corte portuguesa para o Brasil. 

1904 Primeira lei de incentivos para a implantação de hotéis no Rio de Janeiro. 

1946 Proibição dos jogos de azar e fechamento dos cassinos. 

1966 
Criação da EMBRATUR e do FUNGETUR, que viabilizam a implantação de 

grandes hotéis. 

1990 Entrada definitiva das redes hoteleiras internacionais no país. 

Fonte: Andrade; Brito; Jorge (2007, p. 25). 
 

Merece destaque a chegada das redes hoteleiras internacionais ao Brasil, que 

impulsionam a competitividade e o crescimento no setor. 

 

2.1.2 Hotelaria 

 

2.1.2.1 Conceito 

 

 Dos equipamentos que compõem a infraestrutura turística, os meios de hospedagem se 

destacam por serem indispensáveis à viabilização da atividade turística em qualquer uma de 

suas modalidades. Os hotéis são o subsetor mais expressivo e mais visível dentro da 

hospedagem ou da acomodação.  

Apesar de os hotéis serem diferentes, de acordo com cada país, são eles os 

responsáveis por disponibilizar o maior número de empregos e proporcionar um nível mais 

alto de receita. O setor hoteleiro é intensivo em mão de obra, haja vista que a maior parte das 

atividades se refere ao atendimento de hóspedes. (COOPER et al., 2001). 

 No que tange à definição, meio de hospedagem “[...] é um estabelecimento 

administrado comercialmente por empresa hoteleira, destinado a prestar serviços de 

alojamento a hóspedes temporários, em unidades habitacionais especificamente construídas 

com essa finalidade”. (BRASIL, MTur, 2012). 
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 Alguns conceitos atribuídos a hotel podem ser retirados das doutrinas de Cândido e 

Vieira (2003), que afirmam ser “[...] o estabelecimento onde os turistas encontram 

hospedagem e alimentação em troca de pagamento por esses serviços” (p. 24), e 

complementam: “Hotel é uma atividade permanente de prestação de serviços que opera 24 

horas por dia, durante o ano inteiro, e seu principal produto, a diária hoteleira, é altamente 

perecível” (p. 49). 

Mestres Soler (2000), por sua vez, define hotel como estabelecimento que facilita o 

alojamento, com serviços complementares, distintos de quaisquer outras modalidades. 

 

2.1.2.2 Classificação 

 

 A classificação hoteleira no Brasil surgiu no final dos anos 1970, a fim de estabelecer 

regras para o setor e direcionar os incentivos fiscais. Com o tempo, os órgãos federais 

passaram a controlar a hotelaria com maior cuidado, com o objetivo de garantir qualidade ao 

cliente. (CASTELLI, 2003). 

 Posteriormente, em janeiro de 1998, de acordo com a Deliberação Normativa n. 387, a 

Embratur definiu as normas de classificação dos meios de hospedagem no Brasil.  

No Quadro 3, pode-se observar como os hotéis eram identificados de acordo com o 

tipo de hospedagem. 

 

Quadro 3 – Nomenclaturas e tipos de meios de hospedagem 

Hotel (H) 

Meio de hospedagem do tipo convencional e mais comum, com 

localização em perímetro urbano e destinado a atender turistas (viagens 

de lazer e negócios). 

Hotel Histórico (HH) 

Meio de hospedagem estabelecido, parcial ou totalmente em edificação 

de valor histórico reconhecido pelo Poder Público e que está sujeito a 

restrições de natureza arquitetônica. 

Hotel de Lazer (HL) 

Meio de hospedagem usualmente localizado fora dos centros urbanos, 

com amplas áreas não edificadas e com instalações destinadas à 

recreação do turista em viagem de lazer. 

Pousada (P) 
Meio de hospedagem, com instalações, equipamentos e serviços mais 

simplificados. 

Resort 

Meio de hospedagem incorporado ao tipo “hotel de lazer”, de 

classificação luxo ou superluxo (4 ou 5 estrelas) e que tem por 

obrigação promover a conservação ambiental. 

Fonte: Adaptado de Cândido e Vieira (2003), Castelli (2003) e Petrocchi (2002). 

 

  

Quanto às categorias, os meios de hospedagem seguiam uma classificação entre uma 

escala de uma a cinco estrelas, conforme apresentado no Quadro 4, a seguir. 
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  Quadro 4 – Categorias dos meios de hospedagem 
Luxo Superior 5 estrelas – H – HL – HH  

Luxo 4 estrelas – H – HL – HH  

Standard Superior 3 estrelas – H – HL – HH – P  

Standard 2 estrelas – H – HL – HH – P  

Simples 1 estrela   – H – HL – HH – P  

  Fonte: Adaptado de Cândido e Vieira (2003), Castelli (2003) e Petrocchi (2002). 

 

 Há, ainda, outros tipos de meios de hospedagem, como: albergues, hospedarias, 

paradouros, campings e pensões. Regra geral, são hospedagens de designações simples e a 

própria empresa define os serviços mínimos que oferecem.  

A propósito, a responsabilidade pela fiscalização desses estabelecimentos é do órgão 

de saúde local. (PETROCCHI, 2002).  

 Definida a necessidade de padronizar e qualificar os serviços seguindo referências 

internacionais, o Brasil inovou ao criar um novo sistema de classificação hoteleira.  

Conforme a Portaria n. 100, de 16 de junho de 2011, coube ao MTur instituir o 

Sistema Brasileiro de Meios de Hospedagem (SBClass), que estabelece critérios de 

classificação. A classificação constitui referência de caráter oficial sobre tipos e categorias de 

empreendimentos de hospedagem, com o objetivo de informar e orientar o mercado turístico e 

os consumidores. 

 O SBClass mantém a utilização da simbologia de estrelas para identificação das 

categorias, em uma escala de uma a cinco estrelas, e o uso do símbolo associado à 

classificação hoteleira é de concessão exclusiva do MTur.  

A portaria retrocitada ainda dispõe que a adesão ao SBClass e sua adoção são de 

natureza voluntária, cabendo ao MTur a exclusão dos usuários que estiverem em desacordo 

com os preceitos descritos. 

 Os tipos e as categorias dos meios de hospedagem, com as respectivas características, 

são descritas nos Quadro 5 e 6, conforme o SBClass. 
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Quadro 5 – Tipos e categorias dos meios de hospedagem 

Hotel 

Estabelecimento com serviço de recepção, alojamento temporário, com ou 

sem alimentação, ofertados em unidades individuais e de uso exclusivo dos 

hóspedes, mediante cobrança de diária. 

Resort 

Hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento, serviços de estética, 

atividades físicas, recreação e convívio com a natureza no próprio 

empreendimento. 

Hotel Fazenda 
Localizado em ambiente rural, dotado de exploração agropecuária, deve 

oferecer entretenimento e vivência do campo. 

Cama e 

Café 

Hospedagem em residência, com no máximo três unidades habitacionais 

para uso turístico, com serviços de café da manhã e limpeza, na qual o 

possuidor do estabelecimento resida. 

Hotel Histórico 

Instalado em edificação preservada em sua forma original ou restaurada, ou 

ainda que tenha sido palco de fatos histórico-culturais de importância 

reconhecida. 

Pousada 

Empreendimento de característica horizontal, composto de no máximo 30 

unidades habitacionais e 90 leitos, com serviços de recepção, alimentação e 

alojamento temporário, podendo ser em prédio único com até três 

pavimentos, ou contar com chalés ou bangalôs. 

Flat/Apart-Hotel 

Constituído por unidades habitacionais que disponham de dormitório, 

banheiro, sala e cozinha equipada, em edifício com administração e 

comercialização integradas, que possua serviço de recepção, limpeza e 

arrumação. 

Fonte: BRASIL, MTur (2011). 

 

 O Quadro 6 identifica as categorias de cada um dos tipos de hospedagem citados 

anteriormente: 

 

         Quadro 6 – Níveis dos tipos de meios de hospedagem 

Tipo de Meio de Hospedagem Categoria 

Hotel  1 a 5 estrelas 

Resort 4 e 5 estrelas 

Hotel Fazenda 1 a 5 estrelas 

Cama e Café 1 a 4 estrelas 

Hotel Histórico 3 a 5 estrelas 

Pousada 1 a 5 estrelas 

Flat/Apart-hotel 3 a 5 estrelas 

         Fonte: BRASIL, MTur (2011). 

 

 Para a obtenção dos padrões definidos pelo MTur, algumas exigências foram 

estabelecidas para as categorias de cada tipo de meio de hospedagem, a saber: nível de 

serviços prestado; qualidade da infraestrutura de instalações e equipamentos; variáveis e 

fatores relacionados com o desenvolvimento sustentável, como conceitos ambientais, relações 

com a sociedade e satisfação do usuário. 

 O Quadro 7, apresenta os requisitos mínimos para caracterizar um meio de 

hospedagem convencional, conforme a Deliberação Normativa n. 429 de abril de 2002. 
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Quadro 7 – Requisitos mínimos para obtenção de um meio de hospedagem 
Ser licenciado pelas autoridades competentes para prestar serviços de hospedagem. 

 

Possuir espaços apropriados para guardar objetos, pertences e bagagens dos hóspedes. 

 

Dispor de portaria ou recepção para atendimento e controle de entrada e saída dos hóspedes. 

 

Manter serviços de arrumação, limpeza, manutenção e conservação dos equipamentos e instalações de 

uso dos hóspedes. 

 

Fonte: BRASIL, MTur, 2002a. 

 

 Quanto à classificação do porte da empresa hoteleira no Brasil, Castelli (2003), Duarte 

(2005) e Tuch (1999) apresentam e conceituam os hotéis de acordo com o número de 

unidades habitacionais ofertadas ao mercado e a receita anual. É o que se observa no quadro 

8. 

 

Quadro 8 – Classificação da empresa hoteleira, por número de UHs
4
 e receita anual 

Tamanho do hotel 
CNTUR Resolução 1.023 

(Faturamento Anual) 

Número de UHs 

Duarte (2005) 

Número de UHs 

Tuch (1999) 

Pequeno Menor que R$ 100.000,00 1 a 40 1 a 80 

Médio 
Entre R$ 100.000,00  

e  250.000,00 
41 a 200 81 a 200 

Grande Maior que R$ 250.000,00 Maior que 200 Acima de 200 

Fonte: Adaptado de Duarte (2005), Castelli (2003) e Tuch (1999). 

 

A Resolução n. 1.023, do Conselho Nacional do Turismo (CNTUR), é a referência 

adotada na classificação da empresa hoteleira, e Castelli (2003) e Duarte (2005) explicam que, 

em seu artigo 1º, para fins da presente Resolução, considera-se pequena empresa aquela com 

receita bruta anual máxima possível inferior a dez mil (10.000) Ufirs - unidade de referência 

fiscal; média empresa, aquela com receita bruta anual máxima possível superior ao limite 

acima, mas inferior a vinte e cinco mil (25.000) Ufirs; e grande empresa é aquela com receita 

anual superior às demais. A expressão valores de referência, utilizada na presente Resolução 

corresponde ao maior valor de referência fixada nos termos da Lei nº 6.205 de 20 de abril de 

1975. 

 

2.1.2.3 Redes hotelerias nacionais e internacionais 

 

 Empresa em rede é aquela “[...] cujo sistema de meios é constituído pela intersecção 

de segmentos de sistemas autônomos de objetivos”. Os integrantes da rede podem ser 

                                                 
4
 UHs: Unidade Habitacional de um hotel, também conhecida como apartamento e quarto de hotel. 
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vinculados ou não às suas performances, a depender dos objetivos que almejam atingir. Para 

um amplo funcionamento entre as redes, é fundamental que haja conectividade (facilidade de 

comunicação entre os integrantes) e coerência (interesses e objetivos compartilhados entre a 

rede e seus componentes). (CASTELLS, 1999). 

 As redes hoteleiras iniciaram sua trajetória a partir da segunda metade do século XX, 

na Europa e nos EUA. (CAMPOS; GONÇALVES, 1998; PROSERPIO, 2007). Porém, 

seguindo o pensamento de Prosérpio (2007), apenas a partir da década de 1970, devido à 

globalização dos mercados e à expansão do turismo, as redes hoteleiras fomentaram sua 

atividade no ambiente internacional. Aos poucos, as redes internacionais entraram no país, ora 

dedicando-se à operação do hotel e à medida que os imóveis eram construídos com recursos 

de investidores nacionais, ora realizando investimentos imobiliários para administrar os seus 

próprios empreendimentos hoteleiros.  

Em 1971, chega ao Brasil a primeira cadeia internacional: a Hilton International 

Corporation, que passou a administrar um hotel com quatrocentos apartamentos, localizado 

em São Paulo. (AMAZONAS; GOLDNER, 2006).  

O Quadro 9 é ilustrativo do desenvolvimento das redes hoteleiras no Brasil.  

 

 Quadro 9 – Início das redes hoteleiras no Brasil 

ANO 
REDE HOTELEIRA 

BRASILEIRA 

REDE HOTELEIRA 

INTERNACIONAL 

Década de 1940 Othon  

Década de 1960 Tropical  

Década de 1970  Hilton São Paulo 

Década de 1970  Holiday Inn 

Década de 1970  Sheraton 

Década de 1970  Intercontinental 

Década de 1970  Le Méridien 

Década de 1970  Club Med 

Década de 1970  Novotel(*) 

Década de 1970  Caesar Park 

 Fonte: Adaptado de Amazonas e Goldner (2006) e Proserpio (2007). 
            Nota (*) Novotel, atualmente, pertence à rede Accor. 

 

 

 Uma pesquisa realizada por Gorini e Mendes (2005) sobre o setor hoteleiro destaca 

que “[...] os principais agentes da hotelaria são os proprietários dos bens imóveis, explorados 

comercialmente como meios de hospedagem, e as empresas operadoras, responsáveis pela 

administração e gerenciamento dos empreendimentos”. No segmento retratado pela hotelaria 

de médio e grande porte, a separação entre propriedade e gestão pode ser percebida. 
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Conforme a estratégia adotada pelo grupo interessado no imóvel, este poderá optar por ter a 

propriedade do bem ou somente operar o empreendimento.  

 Por sua vez, os hotéis independentes, regra geral, são administrados pelos seus 

proprietários e, de acordo com dados da Jones Lang LaSalle Hotels’ Dedicated Offices 

(2012), no Brasil eles somam 1.307, totalizando 96.089 unidades habitacionais (UHs) ou 

apartamentos. Contudo, as administradoras detentoras das marcas hoteleiras fazem exigências 

para administrar os hotéis, as quais devem ser atendidas ainda na fase de projeto de 

construção. Vale destacar que a negociação entre investidores e administradores é anterior à 

definição do projeto, no entanto, exceções podem ser negociadas. (GORINI; MENDES, 

2005). 

 Além da experiência e da competência profissionais, as bandeiras e/ou marcas das 

redes trazem consigo uma clientela potencial que associa aquele hotel a um determinado 

padrão de qualidade de serviços pré-conhecido e aprovado. Para boa parcela do público, as 

marcas passaram a ser um referencial melhor do que a tradicional categorização de estrelas 

adotada para os hotéis. 

 Para bem compreender o avanço das redes hoteleiras no Brasil, alguns aspectos 

relacionados à tecnologia, à globalização e ao foco na gestão são importantes, conforme se 

infere dos estudos de Prosérpio (2007, p. 28): 

O desenvolvimento baseado no paradigma tecnológico da informação se 

desdobra em uma nova estrutura social, marcada pela presença e pelo 

funcionamento de um sistema de redes interligadas, que desconhecem 

fronteiras, culturas e nacionalidades, impondo novos padrões de interação às 

organizações, novas práticas empresariais, nova divisão internacional do 

trabalho, com consequências importantes sobre o emprego, a distrubuição de 

renda e o espaço de atuação dos Estados nacionais. 

 

 Buhalis e Law (2008) explicam que com o avanço tecnológico, os viajantes têm 

acesso direto a uma riqueza muito maior de informações fornecidas por organizações de 

turismo, empresas privadas e também por outros usuários/consumidores. As TICs oferecem 

uma gama de ferramentas para facilitar e melhorar a busca de informações para o 

destino/produto e isto possibilita que os indivíduos pesquisem sobre viagens, passagens 

aéreas, hotéis e inúmeros outros ítens disponíveis em ambiente online. 

A propósito do tema aqui tratado, não é demais lembrar que viagem de férias é um dos 

itens mais caros ao redor do mundo e representam uma proporção significativa do orçamento 

anual do indivíduo. 

 Também é certo que, diante do crescimento econômico brasileiro e da mobilidade 

social que o país passou a experimentar, desde a estabilização da economia a partir do Plano 
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Real em 1994, com o fim do processo inflacionário, iniciou-se uma fase de expansão da 

demanda hoteleira. As redes hoteleiras internacionais e os investidores institucionais passaram 

a manifestar interesse por novos projetos hoteleiros devido ao desenvolvimento de 

mecanismos, novas fontes de financiamentos e estímulos aos polos turísticos, destacando-se 

as ações do BNDES e as mudanças da conjuntura macroeconômica e de infraestrutura 

(aeroportos, estradas e saneamento). (GORINI; MENDES, 2005). Contribuíram também para 

esse crescimento a melhoria da imagem do Brasil no exterior e o investimento das empresas 

multinacionais no país. 

 De La Torre, (1992) e Proserpio, (2007), dissertando sobre o tema, citam os principais 

objetivos e vantagens das redes hoteleiras: 

 sem ou com um mínimo investimento nas propriedades, podem gerenciar o 

empreendimento apenas enquanto se mostrar vantajoso; 

 abatimento nos custos de marketing, pesquisas de mercado; 

 desenvolvimento de programas de promoção, em que o baixo custo beneficia cada 

filial; 

 possibilidade de dispor de equipe treinada para operações em outro lugar, seguindo 

padrões de qualidade; 

 convênios coletivos com fornecedores (agência de viagens, empresas aéreas etc); 

 possibilidade de oferecer serviços similares para os usuários; 

 intercâmbio de experiências; 

 reserva de hotel em estabelecimentos da mesma rede (central de reservas); 

 compras em grandes quantidades, com o objetivo de redução de custos; 

 introdução de novas tecnologias de gestão e equipamentos. 

 

No Brasil, as redes hoteleiras apresentam constante crescimento de instalações. Uma 

pesquisa da Jones Lang LaSalle Hotels’ Dedicated Offices, realizada em maio de 2012 com 

mais de quinhentos investidores nacionais e internacionais, com o intuito de mensurar os 

investimentos em hotéis, elege o Brasil como um dos principais países da América Latina 

onde pretendem investir.  O interesse pelo país é demonstrado no Quadro 10, onde se 

observam todas as marcas de redes hoteleiras estabelecidas no Brasil (nacionais e 

internacionais) e a posição em que se encontram, de acordo com o número de apartamentos. 

Ressalta-se que neste levantamento estão incluídas apenas as redes hoteleiras que possuem no 

mínimo seiscentas unidades habitacionais (UHs) ou quartos em sua soma total (JONES 
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LANG LASALLE HOTELS’ DEDICATED OFFICES, 2012), além de que se incluem na 

pesquisa os hotéis e flats inaugurados até julho de 2012. 

 

Quadro 10 – Posição das marcas hoteleiras no Brasil 

 
Fonte: Jones Lang LaSalle Hotels’ Dedicated Offices (2012, p. 8).  
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 A pesquisa também identifica a posição das administradoras hoteleiras e os critérios 

estabelecidos são os mesmos (maior número de UHs), conforme se verifica no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Posição das administradoras hoteleiras que atuam no Brasil 

 

Fonte: Jones Lang LaSalle Hotels’ Dedicated Offices (2012, p. 9).  
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 No Apêndice A, demonstram-se todas as redes hoteleiras, por ordem de número de 

estabelecimentos (hotéis), sem distinção de nacionalidade, atualizadas até outubro de 2012. 

 

2.2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 

 

 Neste tópico, aborda-se a evolução das TICs e as transformações ocorridas no turismo 

e na hotelaria em consequência de seu desenvolvimento. Um breve relato do e-business 

também é apresentado, haja vista a necessidade de se compreender a sua origem, além de 

evidenciar as principais contribuições obtidas com o uso das TICs no setor. 

 Os fatores que levam o consumidor a optar pelo e-commerce, dentro do prodigioso 

canal de distribuição que se tem conhecimento, são aqui apontados, abrangendo diversas 

variáveis: marketing digital e suas atuais ferramentas, canais de distribuição, preço, confiança, 

marca e segurança. Por fim, são expostas as perspectivas do ambiente móvel e digital em que 

o setor de turismo e hotelaria pode vivienciar o futuro próximo. Incluem-se neste esforço de 

pesquisa alguns importantes temas atualmente debatidos como uso dos dispositivos móveis 

pelo setor de hotelaria, compras coletivas, OTAs e comportamento das organizações perante a 

dinâmica do mercado.  

 

2.2.1 Tecnologia da Informação e Comunicação: fatos relevantes 

 

De acordo com Campos e Gonçalvez (1998), o surgimento do turismo está 

diretamente relacionado ao capitalismo e ao desenvolvimento tecnológico; pois a partir da 

evolução econômica e melhores condições de trabalho, os indivíduos começaram a buscar 

também melhores condições/qualidade de vida. As relações comerciais e sua dinâmica de 

relacionamento se alteraram de modo importante, pois quem antes apenas consumia, hoje 

produz e distribui informação. A informação se tornou uma necessidade crescente para 

qualquer setor da atividade humana, e com o turismo não é diferente. 

 Iniciada em 1950, a evolução tecnológica teve um ritmo acentuado, especialmente dos 

meios de comunicação de massas, e anunciava uma verdadeira revolução de costumes e 

valores. Os produtos tecnológicos, a produção artística e os produtos de uso doméstico 

modificaram hábitos de convivência social, cultural e econômica. O desenvolvimento 

tecnológico trouxe equipamentos e atividades específicos, que fizeram o lazer se tornar um 

bem de consumo, gerando um mercado propício para o turismo (CAMPOS; GONÇALVES, 
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1998), com a realização de pesquisas e transações online; o uso da Internet pelos dispositivos 

móveis, facilitando consultas e vendas de último minuto; serviços de geolocalização, entre 

outros. 

 O desenvolvimento capitalista teve mais força a partir da década de 1970, com a veloz 

expansão das TICs, conectando todo o mundo. Diferentes países começaram a usufruir as suas 

aplicações, aperfeiçoar a própria tecnologia e com o passar do tempo agir em diferentes 

setores da economia, incluídos o turismo e a hotelaria. Da mesma forma, as TICs modelaram 

uma nova estrutura social com o desenvolvimento de redes interligadas, que não consideram 

fronteiras de nacionalidades e culturais, instituindo novos padrões de relacionamento entre 

organizações e consumidores. (CASTELLS, 2001). 

Na década de 2000-2010, quando a Internet se expandia entre consumidores e 

organizações, surgiram muitas dúvidas acerca da atuação que teria o fenômeno World Wide 

Web (WWW ou web) no setor de turismo. Conceitos como reputação e comercialização 

online (e-commerce), consumidores permanentemente conectados à Internet através de seus 

computadores, tablets e smartphones poderiam parecer estranhos, porém, hoje, fazem parte da 

realidade e do cotidiano das pessoas. 

As TICs que dão suporte a este mundo conectado são definidas como a variedade de 

ferramentas disponibilizadas na Internet e que facilitam a gestão operacional e estratégica das 

organizações ao mesmo tempo que lhes permite: (i) gerir informações, funções e processos; 

(ii) comunicar-se interativamente com seus parceiros; (iii) oportunizar a concretização de sua 

missão e objetivos por meio da utilização de todas as estratégias disponíveis no mercado. 

(BUHALIS, 2003). 

Ainda, pode-se dizer que a importância das TICs para o crescimento e o sucesso das 

atividades turísticas tem relação com as características que lhes são peculiares: a 

heterogeneidade, a intangibilidade e a perecibilidade que colocam a informação no centro do 

negócio. Além destas características, atente-se para o fato de os consumidores de destinos 

turísticos estarem mais exigentes, revelando preferências por atividades que lhes 

proporcionem experiências únicas, o que faz com que arregimentem mais informação, antes 

de tomarem uma decisão final. (BUHALIS, 2003). 

Com o crescimento contínuo da população que regularmente navega na Internet, a web 

tornou-se um canal indispensável para as pessoas que procuram informações sobre turismo. 

(BUHALIS; LAW, 2008). A era virtual deixou o ambiente muito dinâmico e colaborativo, 

valorizando a opinião boca a boca, com a proliferação dos diversos canais de web 1.0, 2.0, 3.0 

e atualmente 4.0.  
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O Quadro 12 sintetiza as fases de desenvolvimento da rede web. 

 

Quadro 12 – Comunicação das versões web 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0 
Web 1.0 (período 

aproximado de 

1997-2003): 

A criação de conteúdo ainda é tímida: a participação na web é considerada um 

luxo; software residente na máquina local; páginas de produtos e limitadas 

ações de e-commerce; computadores desktop. 

Web 2.0 (período 

aproximado de 

2004-2006): 

A criação de conteúdo se acelera: a participação da web é um privilégio; 

advento do social; local de software e web-based; mercadoria - tudo pode ser 

comprado online; computadores e telefones celulares. 

Web 3.0 (período 

aproximado de 

2007-2011): 

A criação de conteúdo se dissemina: participação na web é um direito; 

disponibilidade de uso da web para todas as classes sociais; software na nuvem; 

e-commerce ultrapassa as lojas tradicionais (offline); PC, telefones celulares, 

smartphones e tablets. 

Web 4.0 (início 

em 2012 até 

hoje): 

A criação de conteúdo se universaliza: participação da web é uma necessidade; 

envolvimento do cliente; sistema operacional (OS) na nuvem, os produtos e 

serviços considerados “compráveis” participam da festa Internet; computador 

desktop, netbooks, ultrabooks, celulares, tablets e iTV; camadas aumentadas de 

dados. 

Fonte: Adaptado de LARSON (2012).  

 

Percebe-se, no quadro apresentado, a evolução da web 1.0 até a 4.0. A web 1.0 pode 

ser definida como a primeira fase, que se desenvolve principalmente na segunda metade da 

década de 1990. Nesse período, o internauta atua como mero telespectador, sem oportunidade 

de interagir com os websites visitados. Na web 2.0, o contato do internauta passa da simples 

leitura para a interatividade; esta fase é caracterizada pela alteração no uso da rede, 

permitindo aos usuários, não só obter informações de determinada empresa ou produto, mas 

uma maior agilidade nos negócios e redução de custos.  

A web 3.0 é considerada a versão que passa a dar sentido aos dados e informações e 

não sua simples apresentação, fazendo com que o internauta leia (web 1.0), escreva (web 2.0) 

e execute (web 3.0). A web 3.0 objetiva diminuir as tarefas humanas e deixar as decisões para 

as máquinas, sendo capaz de melhorar a gestão de dados, dar suporte a acessibilidade da 

Internet móvel, simular criatividade e inovação, aumentar a satisfação dos clientes e ajudar a 

organizar a colaboração na web social. A web 4.0, todavia, está em fase inicial, porém, de 

acordo com estudos, esta fase atinge uma massa crítica de participação em redes online, que 

oferecem transparência global, governança, distribuição, participação, colaboração em 

comunidades-chave, como a indústria, a política e a sociedade. (AGHAEI; 

NEMATBAKHSH; FARSANI, 2012).  

 De acordo com Buhalis (1998), os turistas potenciais tornaram-se mais independentes 

e sofisticados sobre o uso de uma gama de ferramentas úteis para organizar suas viagens. Um 

consumidor bem informado é capaz de interagir melhor com os recursos locais e culturais, 
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quando o intuito é tanto encontrar produtos e serviços que atendam as suas exigências quanto 

aproveitar ofertas especiais e preços reduzidos. A facilidade de obter informação faz também 

com que o preço seja uma questão importante nas organizações do turismo; é quando a 

empresa utiliza as TICs como meio de comunicação direta com os consumidores na web, 

informando os preços praticados. Em resumo, a pesquisa de preços e a compra, de forma 

independente pelo consumidor, são atividades cada vez mais comuns.  

 A Internet tem fundamentalmente reformulado a maneira de o setor de turismo 

relacionar-se com a informação e sua distribuição, o mesmo se diga em relação às pessoas que 

planejam e consomem o “produto” viagem. A Internet permitiu que consumidores se 

envolvessem diretamente com fornecedores e desafiassem o papel dos intermediários, sem 

falar que a interação dinâmica entre fornecedores e destinos, não raro, permite a 

personalização de produtos e serviços voltados para o turismo. O crescimento e o 

desenvolvimento do setor do turismo podem ser em parte atribuídos à Internet e às TICs. 

Hoje, o método online é ideal para o setor do turismo, pois permite a recuperação de 

informações e de transações eletrônicas. (BUHALIS; LAW, 2008). 

 Á medida que o setor de turismo cresce no Brasil um grande desafio se instala; o 

empenho das organizações turísticas não se limita apenas a atender a toda a demanda de 

consumidores, mas também conhecer e compreender o perfil do novo turista, de modo que ele 

possa utilizar as diversas ferramentas que têm à disposição para planejar a sua viagem, e que o 

faça com o auxílio da Internet e das diversas ferramentas de redes sociais disponíveis e cada 

vez mais solicitadas por este perfil de consumidor.  

As tecnologias têm o impacto de aumentar a eficiência da produção, a qualidade dos 

serviços oferecidos aos clientes e gerar novos serviços. Em se tratando de turismo, pode-se 

dizer que as tecnologias conferem aos meios de hospedagem, especificamente, benefícios ao 

desenvolverem sistemas de gestão que lhes permitam coordenar as suas operações e 

simultaneamente promover os seus produtos. Porém, estudos apresentados por Frey, Schegg e 

Steiner (2002), Bai, Hu e Jang (2006), Litvin, Goldsmith e Pan (2008) e Au e Ekiz (2009) 

demonstram que as empresas hoteleiras não utilizam extensivamente o marketing eletrônico 

em seus sites, na medida em que apenas transmitem informações estáticas e fornecem 

limitadas funções convencionais.  

Considerando que as informações sobre serviços turísticos, como disponibilidade de 

UHs, assentos em avião e/ou tarifas mudam com frequência e devem fluir de maneira ágil e 

precisa entre clientes, intermediários e empresas turísticas, um método eficiente e eficaz de 

comunicação é imprescindível às empresas. Por seu aspecto estático, a informação impressa, 



47 

 

habitualmente utilizada pelas empresas, não atende a essas necessidades emergentes. Logo, as 

TICs surgem como solução que “[...] permite que a informação seja gerenciada de forma mais 

efetiva e transportada pelo mundo todo quase imediatamente”. (O’CONNOR, 2001a, p. 15). 

Nesse ambiente, o e-business se apresenta como importante instrumento do ambiente 

empresarial. Ele engloba oferta de serviços aos consumidores, colaboração com parceiros de 

negócios e condução de transações eletrônicas dentro de uma organização, incluindo as 

atividades de marketing (venda e pós-venda). (TURBAN et al., 2001; O’BRIEN, 2004).  

No Quadro 13 inscrevem-se os três principais conceitos de e-business, que se 

interrelacionam. 

 

Quadro 13 – Principais conceitos de e-business 
e-marketing 

(marketing 

eletrônico) 
Eficaz em termos de custos, assume-se como um meio de comunicação com os 

mercados alvo, possibilitando o trabalho conjunto entre organizações parceiras. 

e-commerce 

(comércio 

eletrônico) 

Relacionado com a atividade de vendas através da distribuição eletrônica. 

 

e-procurement 

(compras 

eletrônicas) 

Igualmente eficaz em termos de custos; permite uma fácil identificação das 

fontes de oferta das empresas e respectivo sistema de pagamento. 

 

Fonte: Adaptado de Turban et al. (2001) e O’Brien (2004).  

  

Além das facilidades já citadas, proporcionadas pela Internet, o e-commerce, foco 

deste estudo, também surge como uma boa oportunidade para o turismo. Para O’Connor 

(2001a), um dos motivos reside na característica do produto/serviço turístico, que leva os 

clientes a uma maior dependência por informação e esta se adequa mais a esse ambiente 

virtual. Outro motivo se refere ao perfil dos usuários da Internet: aqueles que gostam de viajar 

possuem alto nível de instrução e gastam quantias acima da média em atividades de 

entretenimento, configurando-se aí um mercado ideal para produtos/serviços relacionados a 

viagens.  

Pesquisas também indicam que os jovens são mais propensos a procurar informações 

de viagem e a partilhar as suas experiências de viagens online do que as pessoas idosas. 

(BERITELLI; BIEGER; LAESSER, 2007; RONG et al., 2012). De fato, os jovens utilizam 

informações tecnológicas com mais frequência e têm uma aprendizagem mais rápida em 

comparação com pessoas mais idosas, finalizam Rong et al. (2012). Assim, um número cada 

vez maior de empresas turísticas está desenvolvendo estratégias para usar a Internet em 

virtude dos benefícios obtidos com esta nova tecnologia de comunicação, vaticina a OMT 

(2011).  
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Embora a Internet possibilite a venda direta, esse tipo de transação ainda não atingiu o 

seu potencial total. Os intermediários, a exemplo dos agentes de viagens, também não 

deixaram de exercer a sua função básica, qual seja, facilitar o processo de compra. Ao 

contrário do que se esperava, as informações em profusão na web estão provocando uma 

sobrecarga, a ponto de não raro levar os turistas a buscarem a ajuda dos agentes de viagens 

para localização e seleção das informações que realmente precisam (O’CONNOR, 2001a).  

Apesar de a função básica das agências não ter mudado, com a Internet elas tiveram de 

se reestruturar, oferecendo reservas online, vendas de passagens e informação personalizada 

aos clientes, continua O’Connor (2001a). Neste novo cenário, Longhini e Borges (2005) 

afirmam que os agentes de viagens mudaram o enfoque de atuação dirigida aos clientes e um 

novo profissional surgiu: o consultor de viagens. 

O setor de turismo tem demonstrado estar atento às tendências e às alterações 

tecnológicas e isto lhe confere um status de ser um dos setores mais dinâmicos e com maior 

capacidade de adaptação, que se expressa de distintas maneiras: oportuniza a comunição da 

clientela diretamente com as marcas; democracia na geração de conteúdos que divulgam 

destinos e hotéis; aplicativos de equipamentos móveis auxiliam a desfrutar a experiência 

turística com mais intensidade, entre outras. Essa performance faz com que o setor de turismo 

se aprimore e, consequentemente, fique mais competitivo e interconectado. 

A Revista Hosteltur (2013a) aponta algumas evoluções no uso da Internet registradas 

pelo setor de turismo: 

- a criação de novas plataformas com o objetivo de “ouvir” os comentários dos clientes 

demonstra o interesse das empresas em converter tais opiniões em reservas futuras, 

evidenciando que a opinião é considerada uma nova moeda; 

- a mobilidade como caminho crescente para efetuar reservas, principalmente as de último 

minuto, consolida-se como plataforma publicitária; 

- a utilização da geolocalização para auxiliar o usuário a encontrar o produto 

(destino/hospedagem) mais próximo possível; 

- com a publicidade online, por meio de tablets, por exemplo, pode-se “conhecer” os destinos 

em tempo real; 

- a web móvel também vem sendo utilizada para comercialização de experiências turísticas 

nos destinos e operadores que atualmente trabalham com a web devem utilizá-la também; 

- o treinamento de operações para trabalhar com as novas plataformas da web; 
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- os conteúdos direcionados de acordo com o perfil do usuário (gênero, idade, localização 

geográfica etc.), por meio da ferramenta smart content, facilitarão a usabilidade e a 

experiência de navegação; 

- número maior de possibilidades, não somente de exibir uma fotografia, mas de gravar e 

editar um vídeo, e compartilhá-lo online através dos aparelhos celulares; 

- a disponibilidade de um maior número de vídeos sobre destinos e organizações; 

- os destinos e as organizações devem estar conectados ininterruptamente e aptos a esclarecer 

dúvidas e solucionar eventuais problemas; 

- o retorno dos clientes às agências de viagens oportuniza maior crescimento àquelas que 

sabem reiventar-se; 

- o incentivo das organizações em geral (companhias aéreas, hotéis, entre outras) para que os 

clientes viajem com seu próprio equipamento (tablets/smarphones) em troca de mais 

entretenimento e lazer, uma tendência do sistema BYOD (Bring Your Own Device). 

 

2.3 E-COMMERCE 

 

 Os conceitos de negócios e as inovações nos processos de relacionamentos e 

tecnologia da área do e-commerce ocorrem de forma acelerada e acentuada. As empresas que 

pretenderem ser competitivas devem adaptar-se à realidade emergente, denominada economia 

digital. (TAPSCOTT, 1996).  

Em se tratando de turismo, e-commerce se refere a um negócio baseado na Internet, 

incluindo o seu sistema de distribuição realizado de forma eletrônica, com base em 

informações turísticas. (LIU, 2005). 

De par com o novo contexto, as organizações não tardaram a descobrir que podem 

utilizar as TICs para melhorar os serviços ao cliente e ao mesmo tempo diminuir os seus 

custos, processo este chamado de e-commerce ou comércio eletrônico.  

Para Laudon e Laudon (1999), e-commerce consiste no uso da tecnologia da 

informação para automatizar a compra e a venda de bens e serviços, e traduz importantes 

benefícios: (i) economiza tempo, uma vez que o tempo das transações é um fator 

significativo; (ii) encurta distâncias: visto que redes como a Internet podem transformar 

instantaneamente uma empresa local em um distribuidor de produtos/serviços de âmbito 

global, ou seja, a empresa pode conquistar novos clientes de mais distantes; (iii) amplia as 

relações com clientes: os relacionamentos entre as empresas e seus clientes muitas vezes são 
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estreitos; (iv) possibilita um melhor controle, especialmente quando se percebe que muitos 

clientes estão migrando para o comércio dos mercados online porque têm melhor controle 

sobre os seus próprios recursos financeiros, sem falar que as transações realizadas por meio 

desses sistemas são dinâmicas quando comparadas com os pedidos feitos por telefone. Muitas 

empresas utilizam a estratégia de oferecer maior desconto no comércio eletrônico porque os 

pedidos podem ser feitos a qualquer momento, 24 horas por dia, com confirmações feitas 

quase de imediato.  

O e-commerce descreve o processo de compra e venda ou troca de produtos, serviços e 

informações, via redes de computadores, incluindo a Internet. (TURBAN et al., 2001). 

Também é definido como “[...] uma abordagem para fazer negócios que pode aumentar o 

volume de vendas, reduzir custos ou fornecer mais informações em tempo real aos clientes”. 

(HUTT; SPEH, 2002, p. 117). Os autores mencionam que é uma forma de expor sua oferta de 

produtos para um mercado direcionado, a fim de atingir o público-alvo. 

O volume de vendas realizadas pelo e-commerce superou, pela primeira vez, a cifra de 

um trilhão de dólares em todo o mundo, aí incluídas vendas no varejo, venda de viagens e 

downloads pagos, feitos por qualquer canal digital, exceto apostas e vendas de ingressos pela 

Internet. No ranking de países que mais consomem produtos/serviços adquiridos via online, 

os Estados Unidos aparecem em primeiro lugar, seguido de Japão, Inglaterra e China. 

(EXAME.COM, 2013).  

 As ferramentas e as aplicações do e-commerce atraem pesquisas em diferentes 

aspectos na área de turismo e hotelaria, em várias partes do globo. Conforme demonstrado no 

Quadro 14, em publicações internacionais, pode-se observar que o e-commerce está em seu 

início de desenvolvimento e tem aplicação em diversas áreas da economia mundial (MOITAL 

et al., 2009; IZQUIERDO-YUSTA; SHULTZ, 2011), não obstante os inúmeros desafios a 

serem enfrentados pelas organizações que decidem adotá-lo como estratégia. (AYEH, 2006).  

 Beldona, Morrison e O’Leary (2005), em pesquisa realizada nos Estados Unidos e no 

Canadá, verificaram qual era o objetivo principal de os consumidores preferirem comprar em 

um determinado site. O estudo identificou a heterogeneidade de produtos de viagem no 

âmbito do e-commerce. Reservas de voos e locação de carros apresentaram maior qualidade 

por transação e itens como preço baixo e familiaridade com o ambiente virtual foram 

consideradas peças-chaves para a decisão de compra. Por outro lado, os consumidores 

atribuem maior importância aos aspectos informativos, no caso de passeios, hospedagem e 

eventos. Os autores concluiram que a informação e a facilidade de uso do site são fatores 

essenciais para a compra desses produtos. 
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 Em se tratando de investimento em tecnologia, um dos problemas no setor da 

hospitalidade é a procura por aplicações de TICs. O maior obstáculo para a hotelaria, de 

acordo com os estudos de Yeh et al. (2005), é a grande quantidade de capital necessário para 

investir na implementação do e-commerce. Além disso, os hoteleiros não estão seguros de que 

o valor investido terá retorno e se será uma vantagem competitiva sustentável. A partir dessa 

hipótese e de uma amostra de duzentos hotéis localizados no estado de Kansas (USA), cujos 

hóspedes foram solicitados a responder a um questionário no momento do check-in ou do 

check-out, foi possível identificar percepções positivas dos clientes em relação ao e-commerce 

e às aplicações de TICs. Com base no estudo, os autores recomendaram que os hotéis 

devessem fornecer um site eficiente e eficaz para obter vantagem competitiva em mercados 

domésticos e globais. (YEH et al., 2005). 

 Em outro estudo, realizado por Kurata e Bonifield (2007), o objetivo foi verificar o 

efeito da disponibilidade do produto como fator decisório de compra em hotéis e companhias 

aéreas. Os pesquisadores constataram que estes fatores são inclusive mais importantes que o 

preço e que o e-business pode avaliar o comportamento dos clientes (ou seja, sensibilidade, 

preço e disponibilidade do produto), além de poder selecionar informações sobre preço e 

disponibilidade de itens para um cliente específico. Os autores propuseram um modelo 

analítico que determina o preço ideal e demonstra como o e-commerce pode melhorar a 

receita da organização. 

 Em se tratando de percepção dos clientes, destacam-se os viajantes de negócios, que 

dão maior importância às TICs e ao e-commerce (YEH et al., 2005). Por outro lado, a 

pesquisa de Moital et al. (2009) evidencia que quanto maior o nível de envolvimento dos 

clientes de turismo de lazer, bem como a percepção de maiores vantagens em relação às 

viagens propriamente, maior é a intenção de utilizar o ambiente de e-commerce.  

O Quadro 14 sintetiza os principais estudos já realizados sobre e-commerce. 
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Quadro 14 – Principais estudos sobre e-commerce 
Autor(es), 

ano 
Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

Beldona, 

Morrison e  

O’Leary 

(2005) 

Examinar os motivos de compra 

de componentes de prazer de 

viagem, de alta e de baixa 

complexidades, em um ambiente 

da web. 

Estudo exploratório. 

Pesquisa quali-

quantitativa. Dados de 

levantamento realizado 

em nov. 2001. Estados 

Unidos e Canadá. Estudo 

de caso. 

Compra de serviços, hospedagem, 

eventos e atrações exigiram 

contextos mais informativos por 

trás da compra. Os resultados 

indicam que os gestores de 

hospedagem devem esforçar-se 

para melhorar a disponibilidade 

de quartos, bem como oferecer 

mais informações sobre a 

propriedade e seus arredores. 

Yeh et al. 

(2005) 

Examinar as aplicações do e-

commerce e TI no setor da 

hospitalidade de modo a 

identificar as percepções dos 

viajantes de negócios e melhorar 

o serviço oferecido ao cliente. 

Discutir problemas e obstáculos 

típicos de implementação do e-

commerce e aplicações de TI em 

matéria de hospitalidade. 

Desenvolver o e-commerce e 

aplicações de TI como vantagem 

competitiva na empresa. 

Pesquisa quantitativa. 

200 questionários 

aplicados em Kansas, 

USA. Percepção dos 

viajantes. Likert 6. 

Os resultados indicam que os 

viajantes de negócios tiveram 

percepções positivas em relação 

ao e-commerce e a aplicações das 

TICs do hotel. 

Os hotéis também devem prestar 

serviços como refeições, shows, 

tours locais e outras informações 

para conveniência do cliente. 

Estes foram os fatores mais 

importantes para os viajantes de 

negócios. 

Ayeh 

(2006) 

Explorar e explicar os fatores 

que determinam a adoção e o uso 

da Internet, e discutir os desafios 

inerentes à sua utilização em 

hotéis de Gana. 

Pesquisa quantitativa. 

Análise estatística. 57 

hotéis de Gana (11% da 

população). 

Questionário. 

O estudo constatou que todos os 

hotéis têm um pouco a influenciar 

na utilização da Internet; 

características organizacionais 

foram determinantes para 

empregar a Internet para fins 

comerciais. Estes hotéis foram 

impedidos em tentar utilizar a 

web devido a desafios 

considerados fatores críticos, 

como custos, recursos humanos e 

conhecimento inadequado. 

Pesquisa adicional é necessária 

para reavaliar os resultados e 

alargar o âmbito deste estudo. 

Kurata e 

Bonifield 

(2007) 

Determinar ótimos preços quanto 

à disponibilidade do item “efeito 

de uma transação de e-

commerce”, assumindo que o e-

business pode avaliar o 

comportamento dos clientes (isto 

é, sensibilidade, disponibilidade 

e preço) e manipular 

informações relativas a preço e 

disponibilidade de itens para 

determinado cliente, de acordo 

com o segmento ao qual referido 

cliente pertence. 

Proposta de um modelo 

analítico que determina 

o preço ideal e 

demonstra que o e-

commerce pode 

aumentar a receita, a 

partir da segmentação de 

clientes ao oferecer 

informações sobre a 

disponibilidade. 

Exemplos numéricos demonstram 

que a precisão da segmentação de 

clientes e do tamanho de cada 

segmento influenciam o 

desempenho do planejamento 

personalizado de marketing. 
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Quadro 14 – Principais estudos sobre e-commerce                                                              (continuação) 
Autor(es), 

ano 

Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

Shang, 

Hung, Lo e 

Wang 

(2008) 

Análisar o e-

commerce na 

performance do 

hotel. 

Pesquisa quantitativa. 

Estudo de 57 hotéis 

internacionais. Técnica 

DEA (calcula a medida de 

eficiência para o indivíduo/ 

empresas em relação a todas 

as outras empresas da 

amostra). Taiwan. 

A pesquisa conclui que não existem 

diferenças significativas na eficiência do 

e-commerce, ou seja, a adoção do e-

commerce não é o principal determinante 

da eficiência dos hotéis turísticos 

internacionais em Taiwan. 

Moital  

et al. (2009) 

Contribuir para uma 

maior compreensão 

da opção de compras 

pela Internet. 

A avaliar os 

aspectos 

determinantes da 

intenção de compra 

de viagens de lazer 

pela Internet. 

Pesquisa quali-quantitativa. 

Análise estatística. 228 

questionários para 

residentes de Cascais (PT). 

Quanto maior o nível de envolvimento e 

maior a vantagem relativa percebida, 

maior é a intenção de compra de viagens 

de lazer pela Internet. A compra por meio 

da rede web está em estágio inicial de 

desenvolvimento e o mesmo ocorre em 

relação ao conhecimento do e-commerce 

pelos consumidores. 

Izquierdo-

Yusta, e 

Schultz 

(2011) 

Avaliar 

empiricamente um 

modelo de fatores 

suscetíveis, que 

afetam as intenções 

de compra via 

Internet. 

Pesquisa quali-quantitativa. 

Amostra de 759 

entrevistados na Espanha 

que optaram por usar o 

método tradicional de 

compra (agência de viagens 

e telefone), em vez de fazê-

lo na Internet. Questionário. 

Método hipotético. 

Para a sociedade aceitar e usar a 

tecnologia é necessário que os indivíduos 

reconheçam a conveniência e a sua 

utilidade em relação à intenção de usar 

esta tecnologia como parte do processo de 

compra. Considerando que o uso da 

Internet como um meio de realização de 

compras está em fase inicial de 

desenvolvimento em muitas áreas da 

economia global, é importante para o 

segmento de serviços de turismo, hotelaria 

e outros, desenvolverem a capacidade de 

prever a aceitação deste canal de 

distribuição pelo cliente e perceberem por 

que o seu uso ainda é limitado. As 

empresas devem criar páginas web 

dinâmicas, de modo a se adaptarem 

rapidamente às mudanças e, ao mesmo 

tempo, captarem as preferências dos 

consumidores. Estas estratégias 

aumentarão a percepção sobre a 

conveniência, a utilidade e a confiança do 

novo canal de compras, reduzindo o risco 

percebido. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O e-commerce pode ser definido também como sistema de gerenciamento da rede de 

operações de vendas, o que implica relacionamento com clientes e entrega de produtos ou 

serviços. (FRANCO JR., 2003). A respeito, é bom salientar que o e-commerce cuida da parte 

visível do e-business; este, por sua vez, caracteriza-se por ser todo o conjunto de sistemas de 

uma empresa, alavancada pela tecnologia da Internet.  

 As principais classificações do e-commerce apontadas por Liu (2005) são apresentadas 

no Quadro 15. 
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Quadro 15 – Classificação do e-commerce 

B2B – Business-to-

Business 

(Empresa-Empresa) 

É a negociação eletrônica entre empresas. É a modalidade mais 

comum e a que movimenta mais valores em venda. 

 

B2C – Business-to-

Consumers 

(Empresa-Consumidor) 

É a negociação eletrônica entre empresas e consumidores. Esta 

modalidade representa a virtualização da compra e da venda. A 

diferença entre o B2C e a compra direta em uma loja é que, na 

primeira, as pessoas escolhem e pagam os produtos via Internet, 

enquanto na segunda as pessoas precisam ir até a loja física. 

C2B – Consumers-to-

Business 

(Consumidor-Empresa) 

É a negociação eletrônica entre consumidores e empresas. É o 

inverso do B2C e acontece quando os consumidores vendem para as 

empresas. É quando uma empresa anuncia na Internet o que ela 

necessita, ou seja, faz sua intenção de compra, e os consumidores 

que possuem o que a empresa quer fazem a sua oferta. 

C2C – Consumer-to-

Consumer (Consumidor-

Consumidor) 

É a negociação eletrônica entre consumidores. 

Fonte: Adaptado de Liu (2005). 

 

Vasconcelos (2005, p. 1) avalia que o e-commerce, enquanto tecnologia de aplicações 

em rede virtual (Internet), “[...] permite introduzir inovações e criar negócios antes 

inexistentes” e aduz, com base em outros autores, “[...] que os mercados eletrônicos serão 

uma das principais aplicações de negócio da Internet”.  

Para Buhalis (1998), as organizações de turismo podem utilizar as TICs para satisfazer 

as necessidades e os desejos dos consumidores.  

Na mesma trilha, Wu (2004) conclui que muitas empresas mudaram a sua forma de 

relacionamento nos negócios (B2B e B2C) e, ao mesmo tempo, isto provocou uma alteração 

no comportamento dos consumidores, que gradualmente têm pesquisado e reservado viagens 

independentes pela Internet, logo, criando um novo mercado de viagens na rede. 

 Em sua discussão teórica sobre o e-commerce no turismo, Liu (2005) explica que pode 

ser dividido em dois grupos: vertical e horizontal. No primeiro grupo, o e-commerce faz parte 

do modelo tradicional (empresas de turismo tradicionais que adotam informações 

tecnológicas) ou do modelo revolucionário (empresas de turismo completamente baseadas na 

Internet). No grupo horizontal, o modelo de e-commerce leva a uma maior informatização e 

isto resulta em inúmeras estratégias geradoras de valor para a empresa.  

O modelo de e-commerce no turismo mostra que ele mudou a forma como as empresas 

de turismo podem fazer negócios, como ocorreu com grupos do setor hoteleiro, que 

desenvolveram redes de comunicação destinadas a competir com sistemas de destino global 

(GDS). Com efeito, GDSs são soluções tecnológicas importantes para gestão da informação, 

adotadas principalmente por agências de viagens e companhias aéreas (BUHALIS, 1998; 

LIU, 2005).  
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Sweet (2001), nesse contexto, relata que os sites estão mudando as necessidades dos 

consumidores, que, além de menos fiéis, programam cada vez mais férias de curta duração e 

levam menos tempo para escolher e consumir um produto/serviço turístico. Os sites das 

empresas também procuram novas maneiras de satisfazer as necessidades do consumidor, 

uma vez que disponibilizam mais informações e isto resulta em novas estratégias para agregar 

valor, conforme expõe Sweet (2001):  

 extração de valor: aumenta a eficiência e reduz custos; inclui automação de 

processos e terceirização, por exemplo o autocheck-in de hóspedes do hotel ou passageiros 

das companhias aéreas; 

 valor de captura: a extração de dados para previsão ou rendimento é um exemplo 

desta estratégia, em que o cliente e as informações de vendas suportam os objetivos de 

marketing; 

 valor adicional: envolve uma combinação linear de produtos e serviços para criar 

pacotes de produtos mais atraentes. Um exemplo é a articulação dos serviços móveis existente 

nos sites, para aconselhar os turistas durante a sua viagem; 

 criação de valor: trata dos efeitos de rede de relacionamento envolvida, por 

exemplo, os turistas participam de atividade de definição e planejamento do destino. 

Ademais, com essas estratégias, não só os processos se alteram, mas também novos 

serviços podem ser concebidos, ampliando o número de opções para configurar e personalizar 

produtos. Neste sentido, agregam-se diferentes componentes do produto/serviço para ofertas 

integradas, ou seja, as organizações combinam seus principais produtos com opções de 

serviços adicionais. Dada a dinâmica do setor e a concorrência do mercado eletrônico (e-

mercado), quase todos interessados têm implementado suas estratégias considerando o 

ambiente de e-commerce. (SWEET, 2001). 

 No mundo globalizado, o setor de viagens e turismo cria opções para os e-

consumidores consultarem na Internet um sem-número de informações como mapas dos 

destinos, acomodações, programação de atividades, tarifas em geral, restaurantes, entre 

outros. (LIU, 2005).  

As principais características da utilização do e-commerce no turismo, segundo 

distintas fontes, são: 

 a forte demanda intrarregional impulsionou o crescimento de 7% de chegadas de 

turistas no Brasil, em 2010. (OMT, 2011); 
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 a oferta e a procura formam uma rede mundial, onde tanto a produção como a 

distribuição são baseadas na cooperação. (WERTHNER; RICCI, 2004); 

 sendo a acomodação de hotel, por exemplo, um produto/serviço perecível e 

complexo, pois se não vendido representa o lucro perdido (prejuízo), o risco de perda pode ser 

reduzido se o acesso à informação estiver disponível. (WERTHNER; RICCI, 2004); 

 o produto/serviço turístico é um conjunto de produtos/serviços básicos, no entanto, 

devem ter interfaces bem definidas no que diz respeito a necessidades do consumidor, preços 

e canais de distribuição. (WERTHNER; RICCI, 2004); 

 o turismo é um grande fornecedor de novos empregos. Como integrante do setor de 

serviços, em 2011, foi responsável pela criação dos 48% de postos de trabalho, enquanto o 

comércio criou 23%. A diferença (29%) ficou com os demais setores como indústria, 

construção civil e outros. (BRASIL, Mtur, 2012a). 

 

2.4 E-MARKETING 

 

Na literatura especializada, o termo “e-marketing” tem diversos sinônimos, como 

“web marketing”, “online marketing”, “marketing interativo” ou “marketing digital” e se 

aplica a todas as atividades de marketing realizadas a partir da Internet. (CORFU, 2002). 

Gabriel (2010, p. 104) conceitua o termo marketing digital como “[...] o marketing que 

utiliza estratégias em algum componente digital no marketing mix – produto, preço, praça ou 

promoção”.  

Torres (2009) também aborda o marketing digital a partir do preceito de que boa parte 

dos consumidores de uma empresa acessa a Internet. Afirma que o ambiente virtual afeta 

diretamente o marketing de uma organização, seja na comunicação corporativa, seja na 

publicidade. Segundo o autor, investir em marketing na Internet não significa apenas criar um 

site, um blog ou realizar anúncios com banners; o investimento isolado e sem coordenação 

significa desperdício de recursos. A recomendação do autor é que as empresas devam 

primeiramente entender o marketing digital e só depois planejar ações coordenadas e 

eficientes e que estejam ligadas ao negócio principal. Ou seja, o uso do marketing digital é 

basicamente gerar conteúdos em canais digitais como blogs, sites e mídias sociais (redes 

sociais como Facebook, Google+, Twitter, Linkedin, Slideshare, Instagram), que têm o poder 

de difundir uma mensagem de forma descentralizada aos grandes meios de comunicação de 

massa e divulgar conteúdo ao mesmo tempo em que permitem alguma relação com outras 

http://tudosobremktdigital.com.br/?s=blogs
http://tudosobremktdigital.com.br/?s=Facebook
http://tudosobremktdigital.com.br/?s=Twitter
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pessoas, tal como jogos, aplicativos e também da forma paga, seja por meio de banners, 

anúncios ou qualquer outro conteúdo pago publicado na Internet. 

 Na última década, a Internet se tornou um importante canal de comunicação e 

comercialização de produtos e serviços. Com a popularização da tecnologia e a facilidade de 

acesso e um número cada vez maior de usuários utilizando esta mídia, as organizações têm 

procurado o novo canal como uma opção para atingir e conquistar mais clientes, tanto com 

suas mensagens publicitárias, como também com seus canais de comercialização. (FUCHS; 

EYBL; HÖPKEN, 2011). 

 O e-commerce, do mesmo modo, vem mudando a prática de marketing no setor do 

turismo. A partir das novas tecnologias disponibilizadas pela Internet, as empresas podem 

melhorar a competitividade com o aumento da sua visibilidade, reduzindo custos e reforçando 

a cooperação local. (BUHALIS, 2000). O marketing de destino deve levar à otimização dos 

impactos do turismo para a realização dos objetivos estratégicos de todas as partes 

interessadas, continua o teórico. 

Os turistas veem o destino como uma marca, composta por um conjunto de 

fornecedores e serviços. Antes da visita, o turista desenvolve uma imagem sobre o destino e 

cria um conjunto de expectativas baseadas, tanto em experiências anteriores quanto no boca a 

boca, na imprensa, na publicidade e até mesmo em crenças. Por isso, o marketing deve ser 

utilizado como um mecanismo estratégico, em coordenação com planejamento e gestão. 

(BUHALIS, 1998, 2000) 

O e-marketing, não sem razão, tem sido cada vez mais utilizado no ambiente 

empresarial com a adoção de novas estratégias para atingir seu público consumidor. O 

advento da Internet muda completamente a forma como as empresas estruturam suas 

estratégias de marketing a partir de um novo cenário, agora digital, direcionando-as a 

reinventar suas ações de marketing nesse ambiente. O formato digital tem como ponto central 

o consumidor e exige, a partir das plataformas digitais, que a empresa se aproxime dele e 

entenda o seu comportamento, possibilitando uma adequada formulação de suas estratégias. O 

e-marketing está presente em registros de domínios, sites, perfis das mídias sociais ou no 

meio digital. O marketing digital dá credibilidade para as empresas na Internet. (TORRES, 

2009; GABRIEL, 2010). 

Frey, Schegg e Steiner (2002) afirmam que muitos hotéis não utilizam essas 

ferramentas em suas potencialidades. Lim (2008) comenta que a pressão dos clientes para a 

adoção das TICs, pelos hotéis, está positivamente associada ao desempenho da estratégia de 

retenção de clientes. Bai, Hu e Jang (2006) complementam afirmando que as grandes 

http://tudosobremktdigital.com.br/?s=banners
http://tudosobremktdigital.com.br/?s=m%C3%ADdias+sociais+
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empresas hoteleiras bem como as redes de hotéis são as que mais se preocupam com as 

estratégias de relacionamento com os clientes.  

Na avaliação de Gilbert e Powell-Perry (2002), os pesquisadores têm observado que o 

número de hotéis que usam a web para se aproximar do cliente para retê-lo a longo prazo é 

pequeno. Assim também entendem Gan et al. (2006) quando mencionam que a adoção do 

marketing de relacionamento online está efetivamente associado à classificação de hotéis.  

De fato, a Internet funciona como uma “ponte” que literalmente conecta a organização 

com os consumidores online, dentro do sistema do marketing de relacionamento. (BAI; HU; 

JANG, 2006). O principal objetivo do marketing de relacionamento é estabelecer mutuamente 

uma parceria satisfatória e de longo prazo com clientes-chave para os negócios, como 

consumidores, fornecedores e distribuidores. (GILBERT; POWELL-PERRY, 2002). 

Outro aspecto importante do marketing digital alude à influência interpessoal online 

ou o boca a boca online (e-WOM ou electronic Word of Mouth), prática classificada como a 

fonte de informação mais importante quando um consumidor está fazendo uma decisão de 

compra. O impacto do e-WOM no comportamento do consumidor tem sido bastante 

investigado e o objetivo é orientar os gestores de marketing na tomada de decisão e no 

desenvolvimento de estratégias. Estas influências são especialmente importantes no setor de 

turismo e hotelaria, pela intangibilidade dos produtos que comercializa. Quando o boca a boca 

se torna digital, a Internet induz novas formas de captura, análise, interpretação de dados, 

essenciais para conhecer a influência que um consumidor pode ter. A influência interpessoal 

emana da opinião de líderes para seus seguidores e também se espalha como resultado de 

relações entre os seguidores. (LITVIN; GOLDSMITH; PAN, 2008).  

As preferências dos clientes são influenciadas por informações de profissionais de 

turismo e outros consumidores. Embora o e-WOM e o WOM possam influenciar vários 

aspectos do comportamento do consumidor, seus efeitos variam de acordo com a satisfação 

ou insatisfação com produtos e serviços. Em suma, uma boa experiência pode levar a uma 

revisão positiva de um produto e uma má pode resultar em revisão negativa. (RONG et al., 

2012). 

Um estudo elaborado por Litvin, Goldsmith e Pan (2008) também destaca o crescente 

número de consumidores conectados e, assim, expostos e influenciados por diferentes sites de 

viagens e hotéis, evidencia a importância de as organizações adotarem as novas tecnologias e 

desenvolverem estratégias para incentivar o e-WOM no marketing de hotelaria, com destaque 

para e-mails, websites, blogs, comunidades virtuais e salas de papo. Esses novos modos de 

comunicação são território fértil para a disseminação do e-WOW. 
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O Quadro 16 sintetiza vários estudos relacionados às ferramentas de marketing e e-

commerce. 

 

Quadro 16 – Principais estudos sobre e-marketing 
Autor 

(es), ano 
Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

Gregory, 

Kline e 

Breiter                              

(2005) 

 

Verificar as percepções que 

as vendas do hotel de 

convenções e profissionais de 

marketing têm sobre a 

Internet e a integração da 

web no processo de vendas 

do grupo.  

 

Pesquisa quantitativa. 

Levantamento de dados 

(survey) mediante 

aplicação de Dephi 

method. Questionários 

com questões adaptadas. 

Análise estatística. 

População definida: 71 

grandes hotéis de 

convenções nos EUA. 

Escala Likert 5 pontos. 

Os resultados indicam que a Internet e 

as ferramentas baseadas na web de 

marketing tornaram-se parte integrante 

da atividades de vendas do hotel, e de 

marketing, embora gerentes de hotel 

de convenções não necessariamente 

atribuam o aumento na receita a estas 

atividades. 

Gan et al.                              

(2006) 

Investigar o nível de adoção 

da Internet em hotéis de 

Cingapura para 

desenvolvimento de 

marketing de relacionamento. 

Pesquisa quantitativa. 

Análise de conteúdo do 

atual desenvolvimento 

de websites dos hotéis 

em Cingapura. Tenta 

examinar a relação entre 

o nível de marketing de 

relacionamento e o 

número de estrelas dos 

hotéis, o número de 

quartos, a localidade dos 

hotéis e o domínio da 

web, respectivamente. 

Amostra de 76 hotéis de 

diferentes categorias. 

O nível de adoção do marketing de 

relacionamento online está 

positivamente associado com a 

classificação de hotéis e o número de 

quartos; a relação, entretanto é 

negativa no aspecto domínio de web. 

Recomendam o aprimoramento de 

seus sites para promover um 

relacionamento de longo prazo com os 

clientes. 

Bai, Hu e 

Jang                                    

(2006) 

Desenvolver um quadro 

operacional para avaliar os 

recursos do marketing de 

relacionamento (e-RM) em 

sites do hotel.  

Utilizar a estrutura 

desenvolvida para examinar 

as caracterísitcas dos e-RM 

dos sites do hotel. 

Identificar características das 

empresas hoteleiras (por 

exemplo, o tipo de empresa, 

o tipo de website e o tamanho 

da empresa medido pelo 

número de quartos), que 

influenciam 

significativamente o grau de 

e-RM e a sofisticação 

característica do website. 

Análise dos níveis de 

marketing de 

relacionamento – básico, 

reativo, responsável, 

proativo e parceria. A 

amostra do estudo foi 

definida em 127 

empresas hoteleiras; os 

dados foram coletados 

entre novembro e 

dezembro de 2002. 

Análise descritiva e 

quantitativa. 

As grandes empresas parecem estar 

mais preocupadas com a 

implementação de estratégias de 

relacionamento de clientes, 

diferentemente das empresas de menor 

porte. 
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Quadro 16 – Principais estudos sobre e-marketing                                                        (continuação)                                      
Autor 

(es), ano 
Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

Litvin, 

Goldsmith  

e  Pan                              

(2008) 

 

Descrever a influência 

interpessoal online, ou e-

WOM, como um meio 

potencialmente rentável para 

a hospitalidade de marketing 

e turismo. 

Discutir algumas das 

questões tecnológicas e 

éticas que enfrentam os 

comerciantes, especialmente 

os que procuram aproveitar o 

e-WOM e emergentes 

tecnologias.  

Ensaio teórico. 

Hospitalidade e marketing de turismo 

devem considerar que seus clientes 

estão online e que o número de acesso 

é crescente. Além disso, no universo 

eletrônico, os consumidores estão 

expostos e são influenciados pelos 

inúmeros sites dedicados à venda ou 

discussão da viagem. Os profissionais 

do marketing de turismo devem 

entender e utilizar as emergentes 

tecnologias, ao invés de simplesmente 

adotarem as mesmas estratégias dos 

seus concorrentes. 

Lim 

(2008)                                                                             

 

Examinar os fatores de 

adoção de tecnologia de 

Internet que afetam a 

percepção dos hoteleiros do 

desempenho do negócio. 

Pesquisa quali-

quantitativa.  

Análise estatística. 

Revisão bibliográfica. 

Questionário: 408 hotéis 

respondentes. 

O estudo revelou que a percepção dos 

hoteleiros sobre a pressão dos clientes 

para a adoção da Internet está 

associada positivamente às mudanças 

nos negócios, no desempenho 

operacional e na retenção de clientes. 

Au e Ekiz                                                              

(2009) 

Descobrir os problemas 

típicos relacionados ao uso 

do marketing da Internet em 

um destino turístico menos 

desenvolvido – Norte de 

Chipre. 

Comparar as práticas 

relacionadas à Internet 

adotadas por hotéis em outro 

destino turístico bem 

desenvolvido – Hong Kong. 

Aplicação de 

questionário em ambos 

locais. Pesquisa 

exploratória com 

abordagem quantitativa 

foi adotada para 

investigar a aplicação 

atual da Internet nos 

hotéis de Hong Kong e 

Norte de Chipre. 

Os resultados empíricos mostram que 

os hotéis de Hong Kong investem em 

sites, independentemente da 

classificação. Em Chipre, isso não 

ocorre e as possíveis razões para tal 

relacionam-se aos problemas típicos 

enfrentados por países em 

desenvolvimento (a incerteza política, 

a falta de infraestrutura e de apoio do 

governo e de associações 

profissionais, ou mesmo a falta de 

conhecimento tecnológico). No 

entanto, um aumento da percentagem 

de uso do website mostra que os 

hoteleiros do Norte de Chipre estão 

percebendo a importância e a 

necessidade de ter seus próprios sites. 

Costa 

(2009) 

Estudar a problemática das 

alterações induzidas pela 

Internet na gestão comercial 

das unidades hoteleiras 

portuguesas. 

Pesquisa quali-

quantitativa. 56 hotéis 

categ. 5 estrelas. 

Método Delphi. 

Questionários para 

gestores dos hotéis. 

Existem diferenças significativas na 

forma de utilização das 

potencialidades geradas pela Internet. 

Entende que os hotéis devem dar 

maior importância ao relacionamento 

com o cliente, a políticas de produto e 

preço bem como acelerar a ação 

comercial. 

Okazaki e 

Hirose                                               

(2009) 

 

Analisar os efeitos de gênero 

dos consumidores japoneses 

em busca de informações 

sobre viagens. 

Pesquisa quantitativa. 

Análise da reação pela 

tradicional mídia, Internet 

no computador e Internet 

no celular. Questionário. 

Likert 7 pontos.  

Mulheres são mais predispostas a 

procurar a rede extensa e a trocar de 

informações WOM, tornando a 

Internet móvel o instrumento mais 

adequado para a divulgação de 

informações sobre viagens. A idade, 

nível de educação, nível de renda, 

nível de experiência e motivações de 

viagens são os principais fatores. 

Aspectos como gênero e experiência 

em viagens no exterior, influenciam o 

comportamento dos participantes na 

busca de informações sobre viagens. 
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Quadro 16 – Principais estudos sobre o e-marketing                                                           (continuação)                                  
Autor 

(es), ano 
Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

Iordache e 

Voiculet 

(2010)                                                 

Analisar o papel do GDS e 

da Internet na distribuição 

turística. 

Revisão bibliográfica 

Marketeiros devem focar nos clientes 

individualmente, observando o seu 

comportamento durante o processo de 

coleta informações. Por meio de um 

questionário, os dados podem ser 

usados para um desenho de e-mails 

precisos, brochuras, telefonemas ou 

outras formas de marketing direto. 

Mondo, 

Dellingha

usen  

e  Costa 

(2011)                                                

 

Analisar a percepção de 

gestores hoteleiros de Santa 

Catarina com relação à 

influência da Internet, sites e 

mídias sociais, na captação e 

relacionamento com clientes. 

O estudo é em 

abordagem qualitativa 

exploratória e 

quantitativa descritiva.  

A amostra da etapa 

qualitativa compreendeu 

13 MH de Santa Catarina, 

onde foram realizadas 

entrevistas para coleta de 

dados. A etapa 

quantitativa envolveu 52 

MH, que responderam a 

um questionário online. 

Os principais resultados mostram que 

os meios de hospedagem de SC ainda 

utilizam a Internet prioritariamente 

como forma de relacionamento com 

os clientes, por meio de newsletters e 

mídias sociais. O email marketing é 

utilizado para comunicar promoções 

de vendas. A ferramenta de links 

patrocinados ainda é pouco utilizada. 

Assim, confirma-se que a Internet, o 

site e as mídias sociais são fortes 

influenciadoras do relacionamento 

com os clientes e podem, se bem 

trabalhadas, tornar-se ações de 

captação para os MH de SC. 

Rong  et 

al.                                                                               

(2012) 

Investigar o boca a boca 

eletrônico (e-WOM) no 

contexto do setor do turismo. 

Pesquisa qualitativa. 

Levantamento sobre 

turismo doméstico de 

viagens de lazer para o 

exterior, em Hong Kong, 

realizado em 2010 e 

dirigido aos residentes 

locais com idade a partir 

de 16 anos. 

Questionários. 1.708 

telefonemas válidos.  

Os resultados empíricos são úteis para 

ajudar os gestores de turismo a definir 

novos clientes-alvo e planejar 

estratégias de marketing mais 

eficazes. Os resultados mostram que 

os jovens são mais propensos a 

procurar informações de viagem e 

partilhar as suas experiências online 

do que as pessoas idosas. Isto ocorre 

provavelmente porque o jovem usa 

informações de tecnologia com mais 

frequência e têm uma taxa mais rápida 

de aprendizagem em comparação com 

este último. 

Fonte: Elaborado pela autora.    

 

As pesquisas demonstram como o e-marketing e o e-commerce estão inseridos de 

forma automática nas atividades dos profissionais do segmento de hotelaria, preocupados com 

estratégias de marketing de relacionamento. (ABELLA GARCÉS et al, 2004; WU, 2004; 

GREGORY, KLINE, BREITER, 2005; GAN et al., 2006; IORDACHE, VOICULET, 2010; 

MONDO, DELLINGHAUSEN; COSTA, 2011). Também destacam que o nível de adoção do 

marketing de relacionamento está associado à classificação dos hotéis.  

Bai, Hu e Jang (2006), nesse sentido, complementam que as grandes organizações 

estão mais preocupadas em desenvolver estratégias de relacionamento e fidelização em 
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comparação com as menores. Au e Ekiz (2009) constatam que os hotéis em Hong Kong 

investem nas TICs, independentemente de sua classificação. 

 Venetianer (1999) divide o e-commerce em três categorias distintas, que se 

diferenciam conforme o tipo de prática adotada: (i) e-commerce interorganizacional: 

interligação de inúmeros participantes virtuais, baseada na Internet; (ii) e-commerce 

intraorganizacional: utilizado como intranet, no caso de pedidos, ou consulta de preços da 

equipe de vendas; e (iii) varejo eletrônico: em contraposição ao intraorganizacional, tem foco 

em atender clientes ou consumidores em geral. 

Para o mencionado autor, o efeito do e-commerce se revela em uma grande troca de 

informações, tanto no interior quanto para fora da empresa, mostrando, respectivamente, para 

a empresa quem é o cliente que está próximo e para o cliente quem é a empresa. Para este 

propósito, as empresas devem considerar as quatro importantes funções do e-commerce: 

 comunicação: de caráter indutivo, esta função permite substituições de informações 

e/ou documentos eletrônicos, buscando maior aceleração no relacionamento comercial;  

 melhoria de processos de negócio: automatização para aperfeiçoar o atendimento de 

clientes e parceiros;  

 gerenciamento de serviços: essencial para a fidelização dos clientes; 

  capacitação de transações: no comércio eletrônico esta função é compreendida 

como o ato de disponibilizar recursos para a atividade de compra ou venda de 

produtos/serviços ofertados. (VENETIANER, 1999). 

Quanto à presença/visibilidade das empresas na Internet, Kotler e Keller (2006) as 

classificam em dois tipos:  

 empresas inteiramente virtuais – conhecidas também como ponto-com, ou seja, 

empresas que iniciam suas atividades já a partir de um site, sem localicação física; 

 empresas virtuais e reais – aquelas que criaram sites e incluíram o e-commerce 

como um canal adicional para comercializar seus produtos ou serviços.  

O e-commerce, definido como “o comércio seguro de bens, informações e serviços 

utilizando as tecnologias de Internet” (BUHALIS, 1998, p. 418) permite que os consumidores 

se comuniquem diretamente com organizações de turismo, especialmente para solicitar 

informação e adquirir produtos e/ou serviços, bem como interagir com colaboradores e outros 

clientes.  

No segmento em estudo, os consumidores podem acessar informações sobre produtos 

turísticos e organizações afins, de forma instantânea, barata e interativa. Outra importante 
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facilidade oferecida pelo e-commerce alude à possibilidade de os clientes comprarem 

produtos/serviços turísticos e pagarem por intermédio de sistemas bancários e, além disso, 

fazerem reservas de destinos e hospedagens e até alterá-las. As empresas de turismo podem 

melhorar o seu desempenho, capacitando seus esforços estratégicos de marketing e gestão 

investindo nas funções das TICs, que, por sua vez, têm estimulado mudanças radicais na 

forma de operação e distribuição de produtos do setor de turismo. (BUHALIS, 1998).  

A precisão da segmentação dos clientes influencia o desempenho do planejamento 

personalizado de marketing (KURATA et al,. 2007). Igualmente importante para o 

desenvolvimento de uma estratégia de marketing eficaz é a iniciativa de focar no cliente 

individualmente, observando o seu comportamento enquanto coleta informações, sem 

esquecer a definição de novos clientes-alvo. (IORDACHI, VOICULET, 2010; WU, 2004; 

LITVIN, GOLDSMITH, PAN, 2008; RONG et. al., 2012). 

 A segmentação para obter melhores resultados requer a definição de estratégias que 

podem ser utilizadas na era da personalização e do individualismo. A propósito dessa 

importante questão, um estudo de prospecção do setor para 2020, realizado pela empresa 

Amadeus (2010), com a participação de 610 organizações de turismo de todo o mundo, 

concluiu que 71% da amostra concordam que as motivações dos turistas serão cada vez mais 

distintas e consequentemente haverá grupos mais fragmentados. A tendência aponta para a 

microssegmentação, baseada em mineração de dados e técnicas mais sofisticadas que podem 

auxiliar a rastrear o mercado e detectar perfis similares de clientes recentes.  

Os avanços na ciência cognitiva e técnicas como neuromarketing podem colaborar no 

entendimento das influências emocionais do consumidor no momento da escolha de uma 

empresa. A principal vantagem da técnica de mineração de dados é a compreensão profunda 

de microsegmentação e os custos envolvidos para atender diferentes tipos de clientes e de 

distintas regiões geográficas. De fato, na segmentação de clientes potenciais em diferentes 

mercados geográficos, 97% dos entrevistados acreditam que até 2020 os hotéis considerarão, 

cada vez mais, fatores como custo do serviço, potencialidade de consumo e tempo médio de 

permanência. (AMADEUS, 2010). 

 Considerando-se a familiaridade e o uso efetivo das novas tecnologias, não é demais 

apresentar, em brevíssimo resumo, a evolução das principais gerações e, consequentemente, 

de seu comportamento, conforme Quadro 17. 
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Quadro 17 – Gerações X, Y e Z 

Geração 

X 

Conhecida como baby boomers, são indivíduos nascidos a partir de 1950.  

Geração 

Y 

Nominada geração next ou millennnials. Apesar de não haver um consenso a respeito do 

período desta geração, a maior parte da literatura se refere à Geração Y para identificar 

pessoas nascidas entre os anos 1980 e 2000. 

Geração 

Z 

Também chamados de nativos digitais, são as pessoas que nasceram  no pós anos 1990 e 

cresceram praticamente desde o primeiro dia expostos e usando as TICs. Confome a 

maioria dos autores, também podem ser considerados desta geração osnascidosentre 1990 e 

2009. 

Fonte: Adaptado de Tnooz apud Buhalis (2013).  

 

Pesquisa relatada por Fox (2013) aponta que as pessoas da geração X, correspondente 

a mais de 21% da população do mundo, tornaram-se viajantes ativos, incorporando as TICs 

em todas as fases das viagens. A geração Y tem um número significativo de usuários do e-

commerce, especialmente vendas diretas na Internet. Dos 27% de viajantes de negócios em 

todo o mundo, pertencentes à geração Y, 58% estão na Índia, 45% no Brasil e 26% no Reino 

Unido. Acrescenta a autora que além de serem obviamente mais jovens do que a geração X, 

estas pessoas nasceram ou pelo menos cresceram imersas no mundo digital.  

Com relação às ferramentas de mídias sociais e aos dispositivos móveis, as três 

gerações apresentadas no Quadro 17 estão constantemente compartilhando suas experiências, 

opiniões, por meio de imagens, vídeos interativos, computação em nuvem privada (SaaS - 

software as a service), e criando interação coletiva e oportunidades de visualização 

dinâmicas. O estudo também aponta que as organizações necessitam acompanhar a contínua 

evolução do comportamento dos consumidores para utilizar as estratégias do e-marketing de 

forma compatível, a fim de desenvolver ações que atraiam essa gama de clientes. A presença 

digital define o posicionamento da marca (branding) dentro do ambiente digital em relação ao 

público-alvo. (FOX, 2013).  

Torres (2009) sintetiza as estratégias de marketing tradicional e digital. Em relação ao 

marketing digital apresenta as ações táticas e operacionais utilizadas, bem como as 

tecnologias e plataformas empregadas na atualidade, conforme demonstrado no Quadro 18. 
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Quadro 18 – O marketing e a Internet 

Estratégia de 

marketing 

Estratégia de 

marketing digital 

Ações táticas e 

operacionais 

Tecnologias e plataformas 

empregadas atualmente 

Comunicação 

corporativa  

Relações 

Públicas 

Marketing de 

conteúdo 

Geração de conteúdo 

Marketing de busca 

Blogs 

SEO/SEM 

Marketing de 

relacionamento 

Marketing nas 

mídias sociais 

Ações em redes sociais 

Ações com blogueiros 

Orkut, Twitter, Facebook, 

Youtube, LinkedIn etc. 

Marketing direto E-mail marketing 

Newsletter 

Promoções 

Lançamentos 

E-mail 

SMS 

Publicidade e 

propaganda 

Marketing de 

guerrilha 

Marketing viral 

Postagens de vídeos, 

animações e músicas. 

Publicações de widgets 

Redes sociais 

YouTube 

Widgets virais 

Publicidade e 

propaganda 

Branding 

Publicidade online 

Banners 

Podcast e videocast 

Widgets 

Jogos online 

Sites e blogs 

Mídias sociais 

Google Adwords 

Pesquisa de 

mercado 

Branding 

Pesquisa online 

Buscas e clipping 

Monitoramento de marca 

Monitoramento de mídias 

Google 

Redes sociais 

Clipping 

Fonte: Torres (2009, p. 69). 

 

Observa-se que o marketing foi adequando-se às necessidades, à medida que crescia o 

número de usuários da Internet e o propósito era de atingi-los de forma eficaz, sempre 

aprimorando as estratégias. Certo é que ao investir em marketing digital a empresa pode 

alavancar os negócios na rede Internet e, como consequência: (i) obter o fortalecimento da 

marca, (ii) gerar conteúdo e aumentar a credibilidade na interação com o consumidor, (iii)   

destacar-se em sites de busca, e (iv) garantir sua presença no mercado online. A globalização, 

as TICs e as redes sociais tiveram forte impacto no relacionamento das organizações com o 

consumidor, ajustaram novos hábitos de consumo, alteraram características financeiras, 

políticas e sociais e, para tanto, as ações de marketing digital foram e são essenciais. 

(TORRES, 2009). 

Dessa forma, o primeiro passo a ser dado pela empresa que pretende inserir-se neste 

ambiente é a utilização de páginas digitais (websites, blogs, microsites e portais); anúncios e 

propagandas online em páginas de terceiros como links patrocinados e media buying 

(publicidade paga). As mídias sociais são uma forma econômica e ágil meio de consolidação 

do marketing digital, pois a maioria dos usuários da Internet possui um perfil em alguma 

mídia social. (TORRES, 2009). 

 Há numerosas razões e fatores que contribuem para a percepção dos hoteleiros 

relativamente ao uso de TICs como ferramenta de marketing. As vantagens competitivas 
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proporcionadas pelo e-commerce, na análise de Albertin (2000), Vasconcelos (2005) e Au e 

Ekiz (2009), são as seguintes:  

 vantagens de custos, diferenciação de produtos e serviços;  

 possibilidade de um melhor relacionamento com clientes;  

 acesso a um maior número de clientes; 

 publicidade e propaganda por meio de ferramentas online; 

 reserva online; 

 economia de tempo e custos; 

 acessibilidade 24h por dia e 365 dias por ano; 

 entrada mais fácil em alguns mercados;  

 auxílio na introdução de produtos substitutos;  

 facilidade de eliminar intermediários;  

 facilidade de identificação de novos intermediários, que adicionem valor com o uso 

de informação;  

 criação de novas estratégias competitivas com o uso de tecnologia; 

 novos relacionamentos interorganizacionais: com a coleta de informações sobre o 

ambiente externo, estabelecem-se parcerias baseadas em meios eletrônicos com clientes e 

fornecedores; 

 inovação e customização de produtos/serviços; 

 flexibilidade e poder de resposta para fazer frente ao dinamismo do mercado. 

 

Ressalta-se que os benefícios do e-marketing assim como do e-commerce estão 

disponíveis para todas as organizações, o que obriga que o website esteja sempre em 

condições de competir com tantas outras concorrentes. (GILBERT; POWELL-PERRY, 

2002). 

Como ilustração, pesquisa realizada por empresas de marketing digital do ramo 

hoteleiro aponta que a aplicação do marketing digital neste setor, rende aos empreendimentos 

cerca de 50% das reservas efetuadas, ao passo que, em 2000, o percentual correspondia 

somente a 1%. Neste estudo foi possível observar que as reservas online efetuadas a partir do 

site do hotel custavam menos ao empreendimento (entre US$ 2 e US$ 6 por reserva) em 

relação à época em que o trâmite era feito por meio de OTA (entre US$ 12 e US$ 40), ou por 

telefone (entre US$ 6 e US$ 10). (HÔTELIER.NEWS, 2012).  
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A mesma pesquisa conclui que as redes sociais ainda não alavancaram em termos de 

volume de reservas, mesmo com o aumento da participação de hotéis nas páginas mais 

populares. Em números, os hotéis que possuem páginas no Facebook, Twitter e Google+ não 

ultrapassaram os 40%. Deste montante, apenas 12% perceberam um aumento na visitação de 

seus sites. Os hotéis que não permitiram o compartilhamento de informações nas redes 

perderam, em média, 2% do total de visitantes. (HÔTELIER.NEWS, 2012). 

A importância dos meios digitais e das redes sociais em relação ao comportamento do 

turista brasileiro demonstra a intensidade do uso destes canais para obtenção e distribuição de 

informação sobre destinos turísticos e hospedagem, conforme se observa no Gráfico 2. 

 

    Gráfico 2 – A importância dos meios digitais no turismo online no Brasil (em %)  
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Fonte: Adaptado de HotelMarketingBrasil.Com (2012).  

 

 

Com base nos dados apresentados, nota-se: (i) a presença constante das mídias sociais 

no cotidiano dos indivíduos; (ii) um alto índice de buscas de informações na Internet (78%) 

antes da realização da viagem; (iii) a intensidade de utilização dos telefones celulares durante 
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a viagem, com 85%; e (iv) 76% dos viajantes postam fotos em alguma rede social. Apesar da 

grandeza destes números, o setor turístico brasileiro investe pouco em marketing digital e 

utiliza estratégias antigas de marketing, ou seja, não inova nem acompanha o ritmo da 

demanda dos clientes por serviços e informações. Esse status quo sugere a necessidade de um 

sistema de reservas online rápido e eficiente, com uma plataforma de pagamento segura ou 

anúncios com as palavras-chave adequadas, que certamente atingirão os clientes que buscam 

determinado serviço (HOTELMARKETINGBRASIL.COM, 2012), valendo salientar que a 

lentidão na atualização do marketing digital de grande parte dos hoteleiros brasileiros faz com 

que as OTAs se sobressaiam ao providenciar este tipo de serviço ao cliente, mediante 

cobrança de altas comissões. 

 

2.4.1 Mídias sociais 

 

 As TICs introduziram um novo sistema de comunicação e ao traduzir gradativamente 

uma linguagem digital e única, conforme enfatiza Castells (1999, p. 22), promovem a 

integração global da produção, seja distribuindo palavras, sons e imagens de nossa cultura, 

seja personalizando o gosto de identidades e humores dos indivíduos. O autor salienta que as 

pessoas procuram identificar-se em algum grupo de semelhantes convicções (religiosas, 

étnicas, territoriais, nacionais), sendo esta a origem básica de significado social.  

 As mídias sociais representam uma transformação na forma como a informação se 

dissemina. O processo comunicativo atual não necessita mais de um intermediário; há bem 

pouco tempo, para dilvulgar um produto ou serviço, as organizações recorriam aos meios de 

comunicação de massa. A mídia social indica uma audiência seletiva e segmentada por 

ideologias, preferências, estilos de vida, valores, intensificando o relacionamento individual 

entre quem emite e quem recebe a mensagem. (SABBAH apud CASTELLS, 1999).  

Pesquisas realizadas em 2011, para investigar os objetivos das organizações brasileiras 

ao utilizarem as mídias sociais, destacam: aumentar a reputação da marca (85%), gerar mais 

marketing boca a boca (82%), criar vantagem competitiva (59%), aumentar a fidelidade do 

cliente (57%), inovar o modelo de negócios (53%). Além disso, 77% das empresas que 

utilizam e/ou monitoram as mídias sociais pertencem aos setores de serviços, varejo, bens de 

consumo, telecomunicações, transporte, tecnologia e mídia. (DELOITTE, 2012). 

As relações sociais contemporâneas estabelecidas a partir dos agrupamentos sociais no 

ambiente virtual, associadas ao uso da Internet como dispositivos de comunicação, avançam 
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em termos de reflexões e perspectivas atuais sobre aprendizagem social. Como parte 

integrante da morfologia das sociedades atuais, a lógica de “estar em rede” (CASTELLS, 

1999) determina largamente os processos que envolvem sociabilidade, fornecendo, por meio 

das tecnologias da informação, a base da sua extensão à sociedade.  

Castells (2002) aponta as características centrais que surgiram com a transição da 

sociedade industrial para a sociedade em rede e descreve as três principais dimensões da 

estrutura da sociedade em rede: (1) informativa: a capacidade de gerar conhecimentos e 

processar informações determina a produtividade e a competitividade; (2) global: 

desenvolvimento de um mundo que oferece atividades de infraestrutura estratégica com a 

capacidade de funcionar como uma unidade em escala planetária; e (3) rede: a conectividade 

da economia global gera uma nova forma de organização. 

As conexões de pessoas nos sites de redes sociais parecem um complemento natural 

ao conjunto de recursos de aprendizagem social, que considera que as pessoas aprendem umas 

com as outras pela observação do comportamento, principalmente. Nos sites de redes sociais, 

a liberdade de acesso e a articulação com as informações refletem o princípio da flexibilidade 

hipertextual exploratória e a capacidade da aprendizagem social a partir do compartilhamento 

e reprodução de conteúdos e da manifestação de comportamentos na rede. Esta perspectiva 

funcional do hipertexto nos sites de redes sociais implica ainda a necessidade de 

desenvolvimento da autonomia de navegação do usuário, a partir das interações vivenciadas. 

(CASTELLS, 2002). 

A tecnologia revolucionou a forma como os usuários interagem com marcas, produtos 

e serviços; ela tem alterado pessoal e profissionalmente o cotidiano das pessoas, e não tem 

sido diferente no que tange ao relacionamento das empresas com seu público-alvo. 

Atualmente, as redes sociais são o principal canal de comunicação para atrair novos clientes, 

bem como para melhor atender as suas necessidades. O propósito das redes sociais é unir 

pessoas que buscam informações em comum. Assim, elas se tornam importantes instrumentos 

estratégicos para empresas de todos os portes e de todos os setores da economia, 

oportunizando vantagens. A cada dia, o novo cliente está mais familiarizado com o ambiente 

virtual e apto a realizar distintas atividades online, inclusive compras. Os consumidores têm 

exposto na Internet suas impressões sobre fornecedores e produtos e isto, não raro, intervém 

no processo escolha e compra de um produto ou serviço. (BUHALIS; 1998; 

TECNOHOTEL.NEWS, 2013).  

Para impulsionar os negócios, as organizações estão apostando no social shopping, 

definido como uma nova forma de e-commerce que se instalou na sociedade da informação 
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moderna, também nominado de s-commerce, e objetiva aproximar os produtos dos usuários. 

De acordo com Sánchez (2009, p. 18), com o s-commerce, pretende-se “[...] facilitar a compra 

e a venda de produtos e serviços através do tecido virtual das redes sociais”. Neste universo, 

as empresas encontram canais para potencializar as suas vendas, além de se conectarem com o 

um público-alvo mais numeroso. 

As redes sociais têm dado aos hotéis novas ferramentas para construir relacionamentos 

com os clientes e gerar fidelidade à marca. Um relatório da Ernst & Young
5
 mostra que a 

maior parte das grandes redes interagem com seus clientes via Facebook, TripAdvisor, 

Twitter e LinkedIn. Mais: os hotéis que decidiram integrar as mídias sociais em sua análise 

estratégica de CRM conseguem medir a satisfação do cliente, resolver as demandas de 

reclamações e pedidos de informação e aumentar o reconhecimento da marca. 

(HOTELMARKETING.COM, 2013). Alguns hotéis que têm integrado seus programas de 

fidelidade em redes sociais premiam os clientes que realizarem um check-in em seus 

estabelecimentos pelo Foursquare
6
 ou Facebook. Além disso, os maiores hotéis estão 

adaptando a tecnologia móvel em suas políticas de relacionamento com o cliente, seja com 

um site móvel ou com o desenvolvimento de uma aplicação dedicada, por meio do qual se 

pode tanto fazer uma reserva quanto cancelar e fazer o check-in ou utilizar as opções de 

geolocalização para encontrar serviços de interesse.  

Estudo realizado em 2012 pela Universidade de Cornell mostra uma relação direta 

entre a reputação online de um hotel e sua capacidade de aumentar os preços. 

Especificamente, se um hotel é capaz de ganhar um ponto na escala de 1-5 pontos, no 

TripAdvisor, ele pode aumentar o seu preço em 11,2%, com a mesma ocupação e participação 

de mercado. Outro estudo, realizado pela Phocus Wright
7
, mostrou que 53% dos usuários não 

reservariam um hotel se não pudessem ler os comentários na Internet. Além disso, 87% 

alegam que estas opiniões auxiliam na segurança em relação à decisão de compra. 

Igualmente, 98% dos entrevistados consideram que as opinões dos hotéis da TripAdvisor 

correspondem à experiência real e 95% recomendariam o portal a outros viajantes. 

(HOSTELTUR, 2012; HOTELMARKETING.COM, 2013). 

                                                 
5
 A Ernst & Young, empresa prestadora serviços internacionais de auditoria, impostos, transações e assessoria 

em serviços, tem sede no Reino Unido e conta com 152 mil colaboradores em todo o mundo.  
6
 Foursquare é uma rede social e microblogging que permite ao usuário indicar o lugar onde se encontra e 

procurar por contactos seus que estejam próximo desse local. 
7
 PhocusWright é uma empresa internacional especializada em coleta de dados, informações e análises no setor 

de turismo, viagens e hospitalidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microblogging
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De acordo com a Deloitte
8
 (2010), as empresas precisam “humanizar-se”, ter à 

disposição uma equipe que converse com o mercado e extraia dele valor para seus negócios.  

A Figura 1 expõe a complexidade do novo consumidor social, conectado a mundos 

virtuais, seja para estimular mudanças comportamentais seja para realizar interações entre 

consumidores e marcas. 

 

Figura 1 – Perfil do novo consumidor 

 
Fonte: Deloitte (2010, p. 6).  

 

Conforme apresentado na Figura 1, o consumidor contemporâneo utiliza as 

ferramentas disponíveis na Internet para pesquisar e obter informações sobre lugares, preços, 

opiniões. Nesse ambiente, ele sente não só a necessidade de compartilhar informações, 

demonstrando satisfação ou não com os resultados obtidos, mas também busca a interação 

                                                 
8
 A Deloitte, empresa de auditoria, consultorias tributária e financeira, tem sua sede no Reino Unido. No Brasil, 

atua desde 1911 e conta com cerca de 4.800 profissionais em todo o mundo. 

http://www.deloitte.com/view/pt_BR/br/servicos/auditoria/index.htm
http://www.deloitte.com/view/pt_BR/br/servicos/consultoriatributaria/index.htm
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com as organizações, que, por sua vez, devem estar preparadas para travar este diálogo, 

receber elogios e/ou críticas e apresentar soluções para os problemas expostos pelo cliente.  

A empresa especializada em ferramentas digitais, Hotel Marketing Point.Com (2012), 

faz recomendações para o sucesso da empresa do segmento de turismo nas mídias e redes 

sociais: 

- monitorar a rede com o objetivo de planejar estratégias precisas; 

- manter o perfil da empresa atualizado e responder perguntas e comentários que 

apareçam; 

- facilitar o processo de reserva, pois existem diversos sistemas de reservas online que 

podem ser integrados ao perfil do Facebook; 

- planejar uma campanha clara e objetiva; 

- segmentar o mercado para obter melhores resultados; 

- usar a publicidade de CPC (custo por clique) do Facebook; 

- implementar a campanha, utilizando as histórias patrocinadas do Facebook; 

- convidar clientes para participar da página e oferecer vantagens para os usuários 

mais participativos; 

- divulgar as campanhas do Facebook em todos os meios de comunicação que o hotel 

tenha disponível; 

- medir o ROI (Investimento sobre o capital investido) das campanhas no Facebook; 

- aprender com os erros e verificar o que não funcionou e a razão para tal, depois, 

aprimorar as próximas campanhas.  

Atualmente, o setor hoteleiro está consciente da influência que as opiniões de seus 

clientes exercem sobre o seu desempenho, sejam elas expostas em webs de conteúdo, OTAs 

ou redes sociais. Porém, conforme pesquisa de Deloitte (2010), apenas uma pequena parcela 

de hotéis consegue transformar seus esforços nas redes sociais em vendas diretas. Os clientes, 

por seu turno, sentem-se frustrados com as informações solicitadas repetidas vezes pelos 

hotéis, intermediários e fornecedores, percebendo a falta de comunicação entre eles. A 

solução é utilizar as redes sociais para a coleta de informação, pois muitos clientes estão 

dispostos a disponibilizá-la na Internet para este fim. Os hotéis terão de aprender e aperfeiçoar 

técnicas que lhes permitem utilizar estes dados para enriquecer a experiência do hóspede. 

(AMADEUS, 2010). 

Outra pesquisa realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2010 contou com a 

participação de 302 empresas de distintos segmentos da economia brasileira. O setor turístico 

é o que apresenta maior participação em mídias sociais, com 38%, seguido por 20% no setor 

http://hotelmarketingpoint.com/pt/servicos-de-marketing-hoteleiro/item/44-sistema-de-reserva-on-line
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de varejo, bens de consumo e transportes; 19% em tecnologia, mídia e telecomucações; 7% 

em manufatura; 5% em saúde; 4% no setor imobiliário; 4% em serviços financeiros; e, por 

fim, 3% em energia e recursos naturais. Com relação ao órgão responsável pelas mídias 

sociais no âmbito das empresas, o departamento de marketing é considerado o principal, com 

73% de ações realizadas; os demais departamentos têm uma participação tímida neste 

contexto, como ocorre com as áreas de tecnologia da informação, vendas e comunicação. Das 

ações que o departamento de marketing executa, o e-commerce aparece em quinto lugar, com 

55%, atrás de ações para aumentar a reputação da marca (85%), gerar marketing boca a boca 

(82%), criar vantagem competitiva (59%) e aumentar a fidelidade do cliente (57%). 

(DELOITTE, 2010). 

No que tange às ferramentas mais utilizadas, a mesma pesquisa identificou as redes 

sociais como as mais populares entre as mídias sociais, com 81%, seguida do Twitter, com 

79%. Por atingir inúmeras pessoas e com um baixo custo, 83% das empresas pesquisadas 

revelaram que utilizam as redes sociais para ações de marketing e monitoramento da marca ou 

mercado (71%). (DELOITTE, 2010). 

O Gráfico 3 ilustra o ranking das atividades mais executadas pela empresas do setor 

em mídias sociais. 
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Gráfico 3 – Atividades executadas em ambiente de mídias sociais (em %) 
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Fonte: Deloitte (2010, p. 9).  

 

O baixo índice nas vendas realizadas pelas mídias sociais (46%) demonstra a 

dificuldade em utilizar este canal não somente para divulgação da empresa, mas também 

como plataforma de relacionamento e comércio eletrônico. 

O e-commerce, por meio das redes sociais, irá concorrer em um futuro próximo com 

as principais plataformas de vendas online. Este processo já teve seu início com a 

formalização da parceria entre eBay e Facebook; com as ferramentas do s-commerce, cujo 

acordo prevê a criação de aplicativos na citada rede social para que o usuário possa efetivar a 

compra. Além disso, o Facebook lançará os botões “Querer” e “Tenho”, que se destinarão ao 

comércio social. (INFO EXAME, 2012a).  

A propósito, o Facebook, considerada a rede social com o maior de integrantes 

atualmente, já ultrapassou a cifra de um bilhão de usuários, em outubro de 2012. (EMPRESA 

BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO, 2012). 
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 As redes sociais passaram de plataforma de fidelização à ferramenta de geração de 

demanda. O Facebook é o exemplo de que este canal oferece diferentes formas de se chegar 

até o cliente, por meio de feeds de notícias, anúncios no lado direito da página e, sobretudo, 

mediante relatos de experiências vividas e divulgadas pelos usuários. Um hotel pode 

segmentar suas ações no Facebook da seguinte maneira: primeiro usa critérios demográficos, 

seguindo por várias categorias e finalmente classifica diferentes tipos de comportamento da 

rede. Os usuários não usam a rede social com o intuito de reservar uma viagem, mas é a 

maneira ideal para criar a conscientização de marca e para atingir os clientes que já se 

mostraram interessados na plataforma como uma maneira de planejar viagens. É nesse 

ambiente que o hotel deve aparecer, embora o setor ainda esteja estudando os efeitos das 

atividades de redes sociais no ROI, não apenas as próprias redes, mas o que pode afetar outros 

canais. (HOSTELTUR, 2013a). 

 Neste ano, dois produtos já foram lançados pelo Facebook e ambos têm o potencial de 

afetar significativamente o volume de reservas no hotel: Graph Search e Nearby, conforme 

apresentação na Figura 2. O primeiro continua em fase de testes e o segundo já está disponível 

para todos os usuários do Facebook móvel. (HOTELNEWSNOW.COM, 2013). 

 

  Figura 2 – Graph Search e Nearby  

 
 Fonte: Hotelnewsnow.Com (2013).   

 

Como a própria tradução da palavra indica, Nearby é uma ferramenta que permite aos 

usuários utilizarem seus dispositivos móveis para verificar o que há próximo ao hotel. O 

aplicativo também utiliza comentários e recomendações de amigos do Facebook que tenham 
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ficado nos mesmos hotéis. Além disso, é o melhor exemplo de SoLoMo
9
, principalmente 

devido à procura de reservas de último minuto. No Graph Search, quando um usuário do 

Facebook faz uma busca na própria rede social, os resultados retornam com comentários de 

amigos e recomendações, ressaltando que não inclui resultados de sites externos e de pessoas 

que não fazem parte da rede do usuário (HOTELNEWSNOW.COM, 2013).  

 Em contrapartida, um estudo realizado pela Escola de Hotelaria de Lausanne (Suiça) e 

a empresa Rate Riger apresentou importantes dados em relação às vendas online. Os dados 

obtidos indicam que os hotéis de três e quatro estrelas pesquisados nos mercados da França, 

Alemanha, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos perderam o interesse nas redes sociais 

como canal de vendas e ferramenta de marketing. Os hoteleiros, em compensação, estão 

intensificando seus esforços nas técnicas offline, que sempre foram utilizadas com o objetivo 

de aumentar as vendas diretas e reduzir a dependência das agências online. A investigação, 

realizada entre setembro de 2011 e fevereiro de 2012 contou com uma amostra de 72 hotéis, 

dos quais 65% pertenciam à rede hoteleira e 35% eram independentes. (TUDORI; HAYNES, 

2012). 

Ainda, os profissionais dos hotéis pesquisados reconhecem que redes sociais como 

Facebook, Twitter, TripAdvisor e Youtube constituem novas formas de marketing digital, 

porém, ainda não estão certos sobre o real impacto que terão em relação às reservas e, por esta 

razão, desistem de aplicar estratégias de curto prazo. Devido a essa insegurança, um em cada 

três hotéis não conta com estratégia para redes sociais e somente um em cada oito hotéis 

utiliza alguma destas webs como ferramenta de marketing. Em troca, os hotéis têm 

desenvolvido estratégias offline para atingir mais contratos, sobretudo no segmento 

corporativo, pois consideram que a negociação tende a ser mais previsível.  Desta feita, pode-

se dizer que os hotéis estão voltando às origens, ou seja, voltando a trabalhar com as técnicas 

de vendas tradicionais depois de alguma tentativa infrutífera no ambiente online. Além disso, 

conforme relatam profissionais da área de revenue management, as redes sociais ainda não 

alcançaram um nível de vendas que se converta em uma ferramenta confiável. Por outro lado, 

os dados obtidos pela pesquisa mostram duas estratégias diferentes dos hotéis, na 

comercialização online, como ofertas especiais e grandes descontos para estimular a demanda. 

A maioria dos hotéis que participaram do estudo prefere otimizar o uso do Google e as 

                                                 
9
 SoLoMo, abreviatura de Social-Local-Mobile, surgiu como resultado da crescente popularidade dos 

smartphones e proporciona maior precisão nos resultados de pesquisas locais do que o que está disponível em 

um PC. 
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técnicas SEO para conseguir reservas potenciais e evitar o pagamento de comissões às OTAs. 

(TUDORI; HAYNES, 2012). 

Um dos fatores que prejudica o interesse pelo cliente potencial em um site é a 

exigência de registro pessoal que o usuário deve fazer antes de efetivar a compra. Para 

incentivar o aumento do interesse, a partir de sites como Facebook ou Twitter, considera-se a 

implementação de login social que permite ao consumidor utilizar a sua identidade de rede 

social para registro. Usando o login social também é possível fornecer dados adicionais como 

aniversário, gênero e interesses especiais, informações estas que podem ser usadas para criar 

uma experiência mais relevante quando os visitantes retornam ao seu website.  

De fato, o estudo “The 2012 Traveler”, realizado pelo buscador Google, revela várias 

facetas dos consumidores quando planejam uma viagem. Aproximadamente 62% dos 

viajantes de lazer preferem primeiramente verificar as opções disponíveis em um site de 

busca. As demais fontes mais usadas são, nesta ordem: websites de hotéis (56%); websites de 

companhias aéreas (48%); OTAs (46%); portais de comentários (críticas e opiniões) (37%); 

website do destino (34%); locadoras de automóveis (26%); e, em último lugar, redes sociais 

(21%). Esta pesquisa constata que existe falta de consenso no setor de turismo sobre como e 

para que utilizar as redes sociais. (HOSTELTUR.COM, 2013a).  

Por outro lado, o I Barómetro de Social e-commerce, realizado na Espanha em 2012, 

confirma que o setor turístico é o que mais utilizou as redes sociais. Este estudo contou com 

uma amostra de 1.300 empresas do setor de turismo e hotelaria, e 84% das empresas 

confirmaram ter utilizado alguma vez as redes sociais com a finalidade de promover e/ou 

vender produtos ou serviços. A pesquisa também infere que 30% dos clientes consultados no 

Reino Unido foram influenciados pelas fotografias expostas pelos seus contatos nas redes 

sociais e, no momento de decidir sobre uma viagem 7% obtiveram informações sobre suas 

experiências de amigos e conhecidos no Facebook e/ou no Twitter (HOSTELTUR.COM, 

2013a). Entre as empresas pesquisadas, pode-se citar a rede hoteleira Starwood, que lançou 

em 2009 um programa de fidelização nas redes Twitter e Facebook, além de aplicativos para 

iPhone. A rede hoteleira vê nas mídias sociais uma plataforma fundamental para posterior 

contratação de um segmento influente e de rápido crescimento de seus membros 

(HOTELNEWSNOW.COM, 2009). 

Assim, constata-se que cada vez mais as redes sociais podem induzir as decisões de 

viagens, sobretudo nas fases de inspiração e de compartilhamento de experiências. A mesma 

conclusão apresentou outra investigação, realizada pela empresa de pesquisa de mercado 
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Redshift Research
10

 em 13 países, oportunidade em que se pesquisaram 4.600 pessoas que 

viajam pelo menos uma vez ao ano por motivo de lazer. Os dados deste estudo apontaram que 

87% das pessoas com menos de 34 anos utilizam Facebook para procurar ideias para suas 

viagens de férias, enquanto que a metade dos pesquisados usava Pinterest, Twitter e outras 

redes sociais. Nesta pesquisa, 68% dos respondentes afirmaram ter mantido contato com 

amigos e familiares através das redes sociais e 52% postaram fotos enquanto viajavam. Em 

ambos os casos, as redes sociais podem ter um forte impacto nas fases de inspiração e 

planejamento, já que permitem compartilhar estados de ânimo, fotografias, vídeos etc. Porém, 

estes fatores são alterados no momento de realizar efetivamente a reserva, a depender dos 

valores envolvidos. (HOSTELTUR.COM, 2013a). 

 

2.4.2 Ferramentas de e-marketing 

 

 O impacto que tablets e smartphones têm tido no e-commerce em um período 

relativamente curto de tempo é surpreendente. Conforme pesquisa realizada nos Estados 

Unidos, em 2011, quase um em cada cinco consumidores decidiu fazer compras online com 

seus smartphones Android, iPhones, iPads e outros dispositivos semelhantes. O crescimento 

destes números é uma constatação, pois, em 2010, menos de 8% do tráfego de sites de e-

commerce foi gerado e liderado por tablets e smartphones. Os dados apresentam também o 

total de compras em um ano, feitas através de tablet, com aumento de 161%, enquanto o 

tráfego de smartphones aumentou 119%. (MONETATE, 2012). 

 Dados pesquisados em 2012 também demonstram que três em cada dez usuários de 

tablet ou celular compraram passagens aéreas ou reservaram UHs. Em 2011, o número foi 

menor (26%). Em comparação, mais de oito em cada dez usuários de web móvel verificaram 

mapas e localizações através de um telefone celular e mais da metade pesquisou viagens e 

destinos. Este levantamento permitiu prever para o ano de 2014 um aumento em viagens de 

negócios e lazer mais do que o triplo, quando as reservas realizadas por dispositivos móveis 

atingirem cerca de 25 bilhões de dólares nos Estados Unidos. (PHOCUS WRIGHT, 2013). 

Com isso, constata-se atualmente que a Internet é móvel, pois o usuário não precisa mais ficar 

diante de um computador para estar online; basta apenas ter consigo um tablet e/ou um celular 

em qualquer lugar. 

                                                 
10

 Redshift Research: Empresa inglesa de pesquisa de mercado e análise de dados para diversos setores da 

economia. 
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 Também é fundamental compreender o comportamento dos usuários desses 

dispositivos como relevante para o desenvolvimento de segmentos de clientes e 

personalização de site. O comércio móvel ou m-commerce está surgindo (163.000 milhões 

dólares em todo o mundo até 2015) e as viagens não são exceção: as reservas móveis de 

viagens são projetadas para exceder oito bilhões de dólares já em 2013, nos EUA. Uma 

pesquisa confirma que os americanos gastam 2h38m por dia na Internet em seus tablets e 

smartphones, e apenas 20% deste tempo é utilizado na web, 80% são utilizados com 

aplicativos do Facebook e jogos. (DE WITT, 2013).  

Essa mudança de paradigma levou as organizações de turismo a levantar dados de 

2012, nos Estados Unidos, relativos a viagens, planejamento e compra, a partir de dispositivos 

móveis. (VFM.LEONARDO, 2013)
11

, a saber: 

 19% de todas as consultas de viagens em 2012 partiram de um dispositivo móvel; 

 aproximadamente 36 milhões de americanos usaram um smartphone para pesquisar 

viagens e planejar suas férias; 

 16 milhões de viajantes dos Estados Unidos reservaram uma viagem através de seu 

smartphone (reservas de última hora em companhias aéreas e hotéis); 

 mais de um terço dos americanos donos de smartphones realizaram uma compra 

através de celular; 

 no primeiro semestre de 2012, dois terços dos donos de tablet realizaram uma 

compra de viagens em seus dispositivos móveis; 

 Nos EUA, há aproximadamente 70 milhões de usuários de tablet. 

  

Em 2013, registrou-se um acréscimo de 27,1% de todas as consultas de viagens 

realizadas em dispositivo móvel. Para o hotel, o item “reserve agora” deve estar bem visível 

na página e ligada diretamente ao departamento de reservas do hotel ou da rede hoteleira. A 

coleta de informações (período da hospedagem, número de pessoas, opções de serviços etc.) 

deve ser direta, com menus de toques fáceis para a seleção de opções. Finalmente, o processo 

de reserva precisa ser protegido e seguro, incluindo telas de confirmação para assegurar a 

confiança do comprador relativamente aos procedimentos. Constata-se, pois, que a presença 

da empresa em mídias de dispositivos móveis tornou-se uma necessidade vital para a sua 

continuidade no mercado. (TECNOHOTEL.NEWS, 2013). 

                                                 
11

 A VFM.LEONARDO é uma empresa global de tecnologia e mídia online do setor da hospitalidade, sediada no 

Canadá. 
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 No Quadro 19, apresentam-se as ferramentas de e-marketing mais utilizadas 

atualmente pelas organizações que desejam estar presentes neste segmento de mercado, a fim 

de acompanhar e conquistar clientes e/ou clientes potenciais. 

 

Quadro 19 – Ferramentas de e-marketing 

Ferramenta Definição Vantagem 

CRM (Customer 

Relationship 

Management ou 

Gestão de Marketing 

de Relacionamento) 

Estabelecimento de contato 

diferenciado, de maneira a 

atender as necessidades 

específicas de cada grupo que 

pretende atingir (segmentação). 

Coletam sugestões dos consumidores, 

prospectam tendências e ponderam a eficácia 

de campanhas de marketing, além de manterem 

as preferências e requerimentos dos clientes 

para solicitações futuras. 

Links patrocinados ou 

Google Adwords 

As empresas pagam para 

estarem no topo da página dos 

buscadores. 

Estratégia de divulgação do site 

da empresa pela web. 

Possibilidade de definição do orçamento diário 

com a ferramenta – quando os cliques 

alcançarem o limite imposto pelo cliente, ele 

ficará “congelado” até o dia seguinte. 

É a forma mais ágil de se anunciar e atrair 

visitantes no comércio eletrônico. O principal 

benefício para as empresas alude ao fato de os 

links permitirem que a companhia ocupe lugar 

de destaque nos sites de busca e em redes de 

conteúdo. 

Google Analytics Monitoramento das redes sociais 

Monitoramento das vendas online, análise da 

interatividade do site, integração e 

acompanhamento de campanhas, relatórios 

personalizados etc. 

SEM (Search Engine 

Marketing) ou 

marketing para 

mecanismos de busca. 

É responsável por tornar um site 

mais facilmente encontrado, 

sem pagamento, em 

mecanismos como Google, Bing 

e Yahoo. 

Facilita o posicionamento em mecanismos de 

busca e a medição das campanhas em tempo-

real, permitindo uma grande flexibilidade na 

gestão dos orçamentos publicitários. O SEM 

cuida da navegabilidade do consumidor dentro 

do site para que ele possa encontrar e consumir 

o que está procurando. 

SEO (Search Engine 

Optimization, ou 

otimização de site) 

A otimização de sites aumenta a 

visitação e a visibilidade das 

empresas nos buscadores; o 

objetivo é alavancar os 

resultados de vendas na web. 

Por meio de uma reestruturação, o site fica 

mais bem posicionado nos principais 

buscadores da Internet. Ou seja, a empresa não 

paga aos buscadores para estar bem 

posicionada, ela se adapta aos diversos 

critérios exigidos, diferentemente do que 

ocorre com os links patrocinados. 

 

E-mail marketing 

É uma ferramenta de marketing 

direto, especializada para o 

relacionamento online com 

clientes e prospects. 

Segmentação do público, já que as mensagens 

podem ser direcionadas a um público específi 

co e ter um impacto mais garantido, além de 

facilitar o estreitamento da relação com o 

cliente. 

Media Buying 

Busca de espaços publicitários 

em portais, visando atingir o 

público alvo desejado e oferecer 

melhores preços. 

A partir do serviço de mídia online, é possível 

fortalecer o relacionamento com os principais 

portais. A mídia online pode ser desenvolvida 

de acordo com as necessidades específicas de 

cada cliente, o que possibilita maior eficiência, 

acesso a um público altamente qualificado e, 

consequentemente, resultado positivo. 

 

 

http://www.mediafactory.com.br/2010/?p=191
http://www.mediafactory.com.br/2010/?p=191
http://tudosobremarketingdigital.wordpress.com/2011/10/13/google-analytics-real-time%c2%a0informacoes-de-monitoramento-agora-em-tempo-real/
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Quadro 19 – Ferramentas de e-marketing       (continuação) 

Ferramenta Definição Vantagem 

Redes sociais 

(Facebook, 

(Google+, LinkeIn, Y

outube, 

Flickr, MySpace, Tu

mblr, Pinterest e 

outros) 

São ferramentas online 

projetadas para permitir a 

interação social a partir do 

compartilhamento e da criação 

colaborativa de informação nos 

mais diversos formatos. 

Permitem expansão do mercado, melhor 

relacionamento com clientes e fornecedores, 

redução de custos, campanhas de marketing, 

abertura em novos segmentos de mercado etc. 

Blogs 

Banco de conteúdo gerado pela 

empresa e uma forma de obter 

opiniões sobre os 

pensamentos de seus clientes e 

seguidores. 

Promove a interação com os leitores do seu 

blog e, consequentemente, facilita a troca de 

ideias e o acesso a novos conteúdos. Auxilia na 

divulgação do produto, no aumento da rede de 

relacionamento e no entendimento do mercado. 

METRICS – 

Consultoria em 

métricas 

Medição e análise da 

performance de campanhas 

digitais (integrada ao Google 

Analytics) 

Mensura as informações digitais e consolida 

todas as informações da campanha de 

marketing digital em um só ambiente. Mensura 

o ROI (retorno do investimento) e identifica 

novas estratégias. 

Google Enhanced ou 

Avançada - 

Lançamento previsto 

para junho de 2013. 

Busca em publicidade móvel, 

sem a necessidade de duplicar a 

campanha na website (ou seja, 

unirá a mesma campanha 

publicitária da web para os 

dispositivos móveis). 

Permitirá aos hotéis integrar ações de Adwords 

e CPC (custo por clique) em diferentes 

dispositivos (notebooks, tablets e 

smartphones). 

Fonte: Adaptado de Bretzke (2000), Buhalis e Law (2008) e TecnoHotel.News (2013). 

  

Outro importante registro alude ao fato de que os viajantes gostam de compartilhar 

seus planos de férias e atividades com seus seguidores e, na mesma trilha, usuários de 

smartphones querem compartilhar experiências no exato momento em que ocorrem, como por 

exemplo, a sua estada na piscina ou no bar do hotel. Os recursos de compartilhamento social 

são, portanto, maneiras de os clientes dos hotéis se tornarem embaixadores da marca, ou seja, 

unidos ao Twitter, compartilhando e-mails e cliques pelo celular, os visitantes podem 

facilmente partilhar os seus planos de viagem e construir o boca a boca digital (e-WOM) para 

a rede hoteleira. (MINUBE, 2013). 

 As melhores práticas para criar e gerenciar campanhas para dispositivos móveis no 

setor de turismo são apresentadas no Quadro 20. 

 

 

 

 

 

 

 

http://tudosobremarketingdigital.wordpress.com/2012/02/17/brasil-e-o-3o-pais-com-mais-usuarios-do-google/
http://tudosobremarketingdigital.wordpress.com/2012/02/13/linkedin-alcanca-a-marca-de-mais-de-7-milhoes-de-usuarios-no-brasil/
http://tudosobremarketingdigital.wordpress.com/2012/01/24/youtube-continua-crescendo-com-cerca-de-4-bilhoes-de-visualizacoes-por-dia/
http://tudosobremarketingdigital.wordpress.com/2012/01/24/youtube-continua-crescendo-com-cerca-de-4-bilhoes-de-visualizacoes-por-dia/
http://www.flickr.com/?utm_source=redessociais&utm_medium=blog&utm_campaign=flickr%2Bsite
http://tudosobremarketingdigital.wordpress.com/2010/12/01/as-ultimas-novidades-de-redes-sociais-facebook-twitter-e-myspace/
http://www.tumblr.com/?utm_source=redessociais&utm_medium=blog&utm_campaign=site%2Btumblr
http://www.tumblr.com/?utm_source=redessociais&utm_medium=blog&utm_campaign=site%2Btumblr
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Quadro 20 – Tipos de marketing móvel 

Tipo de Mídia Definição Exemplos Função 

Mídia própria 
Canal como um 

controle da marca 

Website 

Site móvel 

E-mail 

Rede social 

Construção de relacionamento 

a longo prazo, com clientes e 

clientes potenciais, e aumento 

da mídia. 

Mídia paga 
A marca paga para 

alavancar um canal 

Exibição em aplicativos 

Pesquisa paga 

Patrocínios 

Mudar de fundação a um 

catalisador que se alimenta da 

própria mídia e cria ganhos 

nela. 

Ganhos de mídia 
Quando os clientes 

se tornam o canal 

Opiniões de apps 

Características de apps 

Boa a boca  

Viral 

Ouvir e responder, muitas 

vezes resulta em ações bem 

executadas e bem coordenadas 

de mídia própria e paga. 

Fonte: Forrester Research apud Orbitz Mobile Case Study, Eye For Travel (2013, p. 13).  

 

 Percebe-se que há diferentes métodos para as empresas atingirem o seu público-alvo, 

seja mediante mídia própria, mídia paga ou ganhos de mídia.  

As organizações podem utilizar todas simultaneamente, em especial, se objetivarem 

controlar e alavancar a marca na mídia, e utilizar os clientes como propagadores, a partir do 

momento em que acontece a interação com o público consumidor. 

 Além das atuais vantagens de utilização das ferramentas de marketing digital, as 

organizações podem aperfeiçoar suas estratégias baseadas em estudos já realizados sobre as 

tendências para o ano de 2013, divulgadas pelas empresas Forrester
12

, E.Life
13

 e Hotel 

Industry Magazine, em ambiente móvel, sintetizadas no Quadro 21. 

 

Quadro 21 – Tendências relativas à utilização das ferramentas do marketing digital para o ano de 2013 

Forrester E.life Hotel Industry Magazine 

O celular requer uma 

abordagem de 

marketing único. O 

Google tem dado 

prioridade à sua 

Adwords para o 

ambiente móvel, o que 

é bastante significativo. 

SaaS (software as a service): a 

computação em nuvem permitirá 

que mais soluções em software 

sejam oferecidas como um 

serviço, com o pagamento em 

funçãodo tempo de uso e não mais 

pela aquisição do produto. 

O software as a service ou software 

como um serviço na nuvem pode 

gerar, em um curto período de tempo, 

85% das consultas sobre a aquisição 

de novos recursos de gestão de hotéis. 

Esta estratégia promete redução nos 

custos por não necessitar uma 

instalação física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Forrester é uma empresa internacional de pesquisa e consultoria em tecnologia, marketing e estratégia. 
13

 E.life é líder em monitoração, análise da mídia gerada pelo consumidor e gestão de relacionamento em mídias 

sociais na América Latina e em Portugal. 
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Quadro 21 – Tendências relativas à utilização das ferramentas do marketing digital para o ano de 2013 

(continuação) 

Forrester E.life Hotel Industry Magazine 

Os tablets sofrerão 

alterações em curto 

prazo. Além do que se 

pode fazer em relação 

ao marketing, em 

celulares Android ou 

iPhones, os tablets são 

a alternativa preferida. 

Métricas dão lugar aos KPIs: ao 

invés de acompanhar métricas, as 

empresas criarão indicadores de 

desempenho para avaliar o 

resultado de suas estratégias 

online. O KPI está veiculado ao 

negócio em si, enquanto a métrica 

é um dado geral verificado no 

canal. 

O ambiente móvel: smartphones e 

tablets estão mudando o caminho das 

vendas nos hotéis. Para grandes redes 

e hotéis independentes, o telefone 

celular tornou-se um elemento 

essencial para melhorar o serviço ao 

cliente. 

Futuras experiências de 

conexão serão baseadas 

no celular, desde 

controle de hábitos até 

realização de negócios. 

Big Data: as empresas precisarão 

de ferramentas mais complexas 

para lidar com o enorme volume 

de informação disponibilizado 

pelos seus consumidores na web. 

 

A mídia social tem produzido um 

impacto crucial no turismo, como o 

TripAdvisor, que se tornou a principal 

fonte de informação quando se deseja 

reservar um hotel. Por sua vez, redes 

sociais como o Facebook ou o Twitter 

estão ganhando força no setor de 

forma gradual. 

As aplicações são cada 

vez mais complexas e 

permitem o uso do Big 

Data e de ferramentas 

de análise para a 

tomada de decisões 

estratégicas. 

Second Screen and Social 

Curation: estratégias que 

consigam ligar as campanhas da 

TV com as redes sociais tendem a 

aumentar o engajamento do 

público. 

 

Sistemas personalizados: os usuários 

esperam que sua experiência de 

viagem seja cada vez mais 

personalizada e adaptada às suas 

necessidades. Isto implica um 

aumento da quantidade de dados que o 

hotel recebe sobre  preferências e 

gostos dos clientes, os quais devem 

servir para oferecer uma experiência 

personalizada. 

Muitos consumidores 

vão chegar ao mundo 

digital em um 

dispositivo móvel 

diretamente, sem passar 

por um PC. 75% dos 

dispositivos móveis são 

vendidos na África e na 

Ásia. 

Ascenção de dispositivos 

móveis: o acesso a plataformas 

sociais, e-commerce e conteúdo 

das marcas será cada vez mais 

realizado por dispositivos móveis, 

como smartphones e tablets. 

 

Integração: os hotéis estão buscando 

diversas funções da venda das UHs, 

como organização de eventos, spas e 

campos de golfe. A integração desses 

sistemas facilitará a gestão geral do 

hotel e fornecerá uma compreensão 

mais completa do cliente, bem como 

as receitas que podem obter por 

hóspede. 

Em pouco tempo, o 

ambiente móvel será 

tão importante que os 

dispositivos 

particulares dentro de 

cada organização serão 

igualmente essenciais. 

Social CRM: as empresas serão 

mais demandadas a prestar 

atendimento pelas redes sociais. 

 

Globalização: adoção de novas formas 

de gestão para sobreviver em 

ambientes econômicos adversos. Neste 

aspecto, os hotéis, especialmente as 

grandes redes, olham para a 

internacionalização de seus produtos 

como um ponto de partida importante 

em direção ao futuro. 

Ao tornar-se o principal 

negócio da empresa, a 

gestão do ambiente 

móvel será cada vez 

mais reconhecida. 

PMEs vão investir mais nas redes 

sociais: pequenas e médias 

empresas se interessam cada vez 

mais pelas redes sociais. 
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Quadro 21 – Tendências relativas à utilização das ferramentas do marketing digital para o ano de 2013 

(continuação) 

Forrester E.life Hotel Industry Magazine 

Uma nova figura: 

especialista em 

marketing móvel. 

Varejo social é conectado: o ponto 

de venda precisa estar conectado, 

permitindo um compartilhamento 

de tudo o que acontece no 

ambiente físico diretamente com 

as redes sociais. 

 

Para ter sucesso no 

ambiente móvel, é 

necessário encontrar o 

equilíbrio entre design, 

tecnologia, marketing e 

negócios. 

Realidade aumentada: as 

ferramentas de realidade 

aumentada estão mais acessíveis e 

o varejo deve aproveitar estes 

recursos para oferecer conteúdo 

diferenciado ao cliente, ampliando 

o tempo de visitação na loja e o 

engajamento do consumidor. 

 

Fonte: Adaptado de TecnoHotel.News (2013); Exame (2012) e Hotel Industry Magazine (2013). 

 

A mobilidade no setor de turismo é um aspecto crucial que precisa ser incorporado 

pelas organizações que objetivam estar à frente dos consumidores inovadores que 

compartilham experiências online. Compreender onde o visitante está "agora" pode significar 

a construção de segmentos lucrativos e aprimoramento da experiência do usuário para os 

visitantes que esperam ser tratados com atendimento personalizado.  

O processo de reserva, por sua vez, tem sido uma das etapas de mais impacto na 

revolução móvel, principalmente porque desfez a distância que havia até chegar à etapa da 

viagem no destino. Com os novos aplicativos, geolocalização e reserva de último minuto, este 

processo é mais uma atividade que se desenvolve em tempo real. (HOSTELTUR.COM, 

2013a). 

A título de ilustração, alguns exemplos são demonstrados no Quadro 22, como 

resultado dos feedbacks que os usuários reportam às empresas. 

 

Quadro 22 – Exemplos de estratégias de e-marketing móvel utilizadas pelas empresas 

Organização Estratégia 

As OTAs foram as pioneiras em 

introduzir reservas por meio de 

aplicativos para celulares. As marcas 

do grupo Expedia operam em 130 

lugares de reservas para dispositivos 

móveis, em mais de sessenta países e 

em 35 idiomas.  

Em conjunto, as aplicações móveis das marcas do grupo têm 

recebido mais de 15 milhões de downloads em mais de 

duzentos países e mercados, com uma media de 35 downloads 

por minuto. 
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Quadro 22 – Exemplos de estratégias de e-marketing móvel utilizadas pelas empresas 

(continuação) 

Organização Estratégia 

A Booking, originariamente criada na 

web para realização de reservas online 

atende usuários de equipamentos 

móveis.  

Mesmo com aplicativos formatados para celulares e tablets, a 

empresa gerou o Booking Tonight, um serviço explicitamente 

móvel, pensado para a reserva de hotel de último minuto. O 

software tem um serviço de geolocalização, que permite 

visualizar e oferecer os hotéis da redondeza, demonstrando ao 

usuário a personalização para suas necessidades. 

Restaurante espanhol El Tenedor 

Plataforma web móvel disponível em iPhone e em smartphones 

com Android, especializada em serviços aos seus clientes. 

Abrange países como Espanha, França e Suíça, atendendo a 

mais de nove milhões de pessoas em mais de seis mil 

restaurantes. Para facilitar a personalização e fazer com que o 

conteúdo seja de qualidade para os diferentes tipos de usuários, 

a primeira providência foi implementar um serviço de 

geolocalização que permite ao cliente encontrar o restaurante 

mais próximo, bem como as ofertas, no caso de desejar fazer 

uma reserva imediata ou  para outra data. Com esse aplicativo, 

várias estratégias podem ser analisadas: segmentação do 

conteúdo por tipo de gastronomia, preços, serviços adicionados 

etc., além de oportunizara avaliação de opiniões sobre a 

experiência nos restaurantes. 

Jetsetter, comunidade de viajantes que, 

ao compartilhar suas experiências, 

indicam destinos, hotéis e restaurantes 

(adquirida pela TripAdvisor em abril 

de 2013). 

Os artigos, fotos e vídeos postados pelos mais de duzentos 

correspondentes em todo o mundo são atrativos para os leitores, 

ainda que utilizem este aplicativo apenas como consulta. 

A Companhia Aérea Lufthansa tem 

trabalhado com diversas informações 

que excedem às do voo e o objetivo é 

estreitar o relacionamento e, assim, 

fidelizar o cliente, ainda que só tenha 

adquirido o bilhete aéreo. 

Estas informações englobam opções de atrativos em relação a 

destinos, transportes, guias, eventos, entre outros, os quais 

podem ser acessados através de telefones celulares ou uma web 

móvel completa. 

 

                                                                                                                                 
O aplicativo Kaiak é um exemplo, 

adquirido pela empresa Priceline 

(proprietária da Booking.com), com 

um volume de mais de vinte milhões 

de downloads em serviços móveis 

(iPhone, iPad, Android, Windows 

Phone e Kindle Fire) além da versão 

web móvel. 

Conta com uma plataforma de busca de voos, reservas em 

hotéis e aluguel de carros. O programa também tem como 

funções: identificar o status dos voos e o movimento das lojas 

nos aeroportos, converter moedas e rastrear tarifas. 

 

Rede de hotéis IHG 

Em 2010, instalou o Microsoft’s Surface ou Tecnologia de 

Superfície em propriedades selecionadas para permitir que os 

hóspedes encontrem a informação que precisam e quando. 

Surface é um computador de toques múltiplos, que responde a 

gestos naturais da mão e objetos do mundo real, ajudando as 

pessoas a interagirem com o conteúdo digital de forma simples 

e intuitiva e vários usuários podem colaborativamente interagir 

simultaneamente. Os hóspedes podem escolher atividades, 

planejar e imprimir o seu programa. 
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Quadro 22 – Exemplos de estratégias de e-marketing móvel utilizadas pelas empresas 

(continuação) 

Organização Estratégia 

Rede de hotéis Marriot 

Ganhou o título na revista Tecnologia da Hospitalidade 2010, 

como Hotel Visionary Award, em razão da instalação de uma 

tela de 57 polegadas LCD touch screen interativa, em mais de 

130 hotéis nos EUA e no Canadá. Desenvolvido pela Microsoft 

e Four Points Interactive, oferece aos clientes múltiplas 

informações: área local, aeroporto, tempo, mapas, notícias, 

negócios e notícias de esportes. Os hóspedes podem utilizar o 

sistema para localizar e imprimir indicações de passeios, 

restaurantes e atrações locais. 

Rede de hotéis Joi De Vivre 

Possui 33 hotéis luxo na Califórnia e usa múltiplas plataformas 

de mídia social para impulsionar as vendas e o marketing - ao 

uso extensivo de ofertas e cupons. Toda terça-feira, Joie De 

Vivre “tuita” um novo acordo para cerca de seus dez mil 

seguidores. Eles têm horas para reservar com alta taxa de 

desconto. Ofertas similares são oferecidas para os mais de cinco 

mil fãs, no Facebook, às sextas-feiras. Joie De Vivre tem 

reservado mais de mil estadas por meio destas promoções. O 

resultado já se expressa: em menos de um ano aumentou a 

lealdade e a confiança dos clientes da rede. 

Rede de hotéis chinesa Shangri-La 

Investiu em estratégia móvel, com o lançamento em 2012 de 

seu aplicativo gratuito para smartphones, disponível nos 

idiomas inglês ou chinês e o objetivo é oferecer todas as 

funcionalidades do site do grupo hotel de luxo, além de recursos 

adicionais, como ofertas baseadas em localização. Os principais 

recursos do aplicativo móvel Shangri-La incluem exploração do 

site, possibilidade de reserva, facilidade para ver e receber 

promoções especiais, baseado em localização, ofertas com 

tecnologia GPS, compartilhamento de histórias de viagens em 

plataformas de mídia social, possibilidade de chamadas para o 

número internacional mais próximo e gratuito como suporte ao 

cliente (24h por dia, sete dias por semana), entre outras 

facilidades. 

Fonte: Adaptado de Minube (2013); Hosteltur (2013d, 2013f); TecnoHotel.News (2013); 

HotelMarketing (2013) e Amadeus (2013).  

  

 Os exemplos do Quadro 22 demonstram que o setor de turismo e as redes hoteleiras, 

especificamente, têm investido em tecnologia móvel e em redes sociais. Por exemplo, a rede 

de hotéis Holyday Inn lançou um smartphone baseado no rápido serviço de check-in. A 

campanha “Melhor quando compartilhada” da rede Starwood permite aos clientes 

compartilhar suas experiências no site. Em dispositivos móveis como iPhone, iPad ou a 

versão web, conteúdos interessantes são encontrados e ao final podem tornar-se uma 

transação comercial, além de se converterem em ferramenta de marketing para apresentar 

produtos sem ser publicidade. Finalmente, a mobilidade permite que o produto se reproduza 

em qualquer lugar, podendo alcançar consumidores que já estejam em viagem. Além disso, as 
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“apps” desenvolvidas por hotéis já se encontram na AppStore e no Google Play, portanto, 

estão ao alcance do usuário. 

 Para o armazenamento de informações de viagens em apenas um lugar, há uma gama 

de opções disponível na Internet, conhecidos também como metabuscadores, por exemplo: o 

Expedia lançou o Room 77; na Espanha surgiu o Rastreador.com; além dos dois buscadores 

do Google, Google Hotel Finder e Google Flight Search. Por meio destes buscadores, as 

OTAs aumentam o volume de vendas e consequentemente os hotéis aumentam a ocupação, 

completando-se assim a cadeia de valor. Em junho de 2013, o Google Enhanced será lançado 

no mercado e permitirá aos hotéis integrar suas ações Adwords e CPC (custo por clique) em 

diferentes dispositivos (desktops, tablets e smartphones). Para utilizar este benefício, o hotel 

deverá realizar campanhas dirigidas a celulares e tablets. (HOSTELTUR.COM, 2013a). 

 As webs com comentários sobressaem no ambiente virtual e se tornam cada vez mais 

populares. Empresas como a TripAdvisor podem ser uma importante aliada do setor hoteleiro. 

            Em reportagem à revista Hosteltur.Com (2013c), o vice-presidente mundial de vendas 

da TripAdvisor, Julio Bruno, explica que o objetivo da empresa é ser um aliado dos hotéis, 

mas nem sempre eles percebem desta forma. A TripAdvisor proporciona três aspectos 

essenciais para o hoteleiro, como a oportunidade de detectar forças e fraquezas no serviço 

oferecido, mensurar a satisfação dos clientes e comparará-la com os concorrentes diretos; 

reforçar a reputação e a confiança de seus clientes, estabelecendo diálogo direto com os 

usuários online; e, finalmente, aumentar a visibilidade do seu negócio para conhecer e 

conquistar novos clientes. A estratégia da empresa é a publicidade veiculada em cliques, que 

permite ao cliente escolher, por meio de buscadores das organizações acessíveis no 

TripAdvisor, as datas disponíveis e os preços dos hotéis. Além disso, um metabuscador 

próprio está sendo testado e após análise dos feedbacks dos usuários a empresa poderá 

determinar de que forma e quando esta nova funcionalidade será oficializada. 

(HOSTELTUR.COM, 2013c, 2013e). 

 As organizações que utilizam as ferramentas disponibilizadas pelo e-commerce 

procuram maneiras de aumentar o engajamento do cliente e as vendas, em um ambiente 

online altamente competitivo, cujo desafio é a grande massa de dados, nominada Big Data. O 

repositório Big Data se estende para além da coleta e armazenamento de informações sobre 

clientes e prospecções; o componente crítico de inteligência de negócios é a capacidade de 

transformar este fluxo interminável de dados em insights significativos para criar experiências 

de compras mais relevantes. (TECNOHOTEL.NEWS, 2013). 
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 Big Data é o conjunto de soluções tecnológicas capaz de lidar com dados digitais em 

volume, variedade e velocidade inéditos, com capacidade para rapidamente serem ajustados e 

transformados em informações. Na prática, a tecnologia permite analisar qualquer tipo de 

informação digital em tempo real, sendo fundamental para a tomada de decisões, o que agrega 

vantagens ao setor de turismo. Utilizar e manusear grandes quantidades de informação de 

modo correto pode afetar as decisões tomadas pelos profissionais deste setor. (O GLOBO, 

2012).  

A exposição do mundo móvel e as redes sociais têm multiplicado exponencialmente a 

quantidade de informação que se pode obter dos clientes. Saber gerir esta grande quantidade 

de dados e transformá-la em conhecimento útil para o desenvolvimento de estratégias de 

marketing é um desafio para os gestores hoteleiros.  

 Sistemas como os de atendimento aos clientes, call center, CRM, inteligência de 

negócios (Business Intelligence ou BI) e, por fim, a unificação de todas essas bases de 

conhecimento em um sistema integrado de gestão empresarial ou Enterprise Resource 

Planning (ERP), que  possibilite rápido acesso a enormes e precisas bases de conhecimento e 

oportunizem o domínio do ambiente interno de negócios formam o Big Data. Ao mesmo 

tempo surgem as redes sociais e o poder irrestrito do novo consumidor, que assume papel 

influenciador nas diferentes etapas do processo de comunicação, escolha e obtenção de 

informações de consumo. (MENDES, 2012). 

Nesse ambiente também surgem grandes oportunidades de negócios, na medida em 

que os consumidores passam a publicar, voluntariamente, dados de seu histórico de 

relacionamentos, dados pessoais, de trabalho, lazer, estudo, preferências pessoais e todo tipo 

de informação. O Big Data, com o excepcional volume de dados de consumo e do mercado 

assim como a Mídia Social ou Social Media, com infinitos dados de engajamento, hábitos e 

tendências de consumo, são ferramentas decisivas para a empresa que deseja conhecer, 

conquistar e reter clientes.  

Criado para facilitar o controle dos ambientes interno e externo de negócios, o Social 

Big Data tanto possibilita uma visão holística do mercado e do comportamento do 

consumidor quanto permite compreender melhor o comportamento das pessoas (análise 

detalhada do perfil social de indivíduos, detecção de grupos e da segmentação precisa). Essas 

informações criam valor para as empresas, na medida em que lhes permitem antecipar 

tendências de consumo, definir estratégias de Social CRM, atender de forma personalizada e, 

principalmente, desenvolver produtos e soluções de melhor desempenho, adequados às reais 

necessidades e anseios de seus clientes. O maior desafio está, portanto, na coleta de dados nas 



89 

 

redes sociais, no cruzamento de informações de diferentes redes e na estruturação das grandes 

bases de dados, sob uma política de privacidade.  (THSOFTWARE, 2013; MENDES, 2012). 

 A principal função e também diferença do Big Data em relação a outras ferramentas é 

a possibilidade de manejar os chamados dados não estruturados
14

, tarefa que até então só 

podia realizada por pessoas. Pesquisas já apontam que 85% das empresas utilizam o Big Data, 

baseando-se em dados não estruturados. A previsão é de que este mercado crescerá 40% ao 

ano até 2015 (O GLOBO, 2012). Tomando-se um hotel como exemplo, é possível trabalhar 

dados estrategicamente como valor de moedas estrangeiras (dados externos), preferências de 

viagens (dados sociais), composição familiar, trabalho e estudo (social media), tipo de UH de 

maior preferência já adquirida (CRM) e ofertas da empresa (marketing).  

No Quadro 23 são demonstrados alguns exemplos de como o Big Data tem sido 

utilizado em diferentes áreas do conhecimento. 

 

Quadro 23 – Exemplos de utilização do Big Data 

 

A companhia Skybox tira foto de satélite e vende a seus clientes informações em 

tempo real sobre a disponibilidade de vagas de estacionamento livres na cidade 

selecionada, em determinada hora, ou quantos navios estão ancorados no mundo no 

presente momento. 

 

O projeto Global Pulse, das Nações Unidas, utilizará um programa que decifra a 

linguagem humana na análise de mensagens de texto e posts em redes sociais para 

prever o aumento do desemprego, o esfriamento econômico e a ocorrência de 

epidemias. 

 

A varejista americana Dollar General monitora as combinações de produtos que 

seus clientes põem nos carrinhos. Ganhou eficácia e ainda descobriu curiosidades: 

quem bebe Gatorade tem mais chances de comprar também laxante. 

 

A Sprint Nextel saltou da última para a primeira posição no ranking de satisfação 

dos usuários de celular nos EUA ao integrar os dados de todos os seus canais de 

relacionamento. Assim, cortou pela metade os gastos com call Center. 

 

No terremoto do Haiti, pesquisadores americanos perceberam antes de todo mundo 

a diáspora de Porto Príncipe por meio de dados de geolocalização de dois milhões 

de chips SIM de celulares, facilitando a atuação da ajuda humanitária. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Exemplos de dados nãoestruturados são postagens de redes sociais como Facebook e Twitter, vídeos, 

geocalização e comportamento de clientes que podem ter sentido, dependendo do contexto. 
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Quadro 23 – Exemplos de utilização do Big Data      (continuação) 

 

Um hospital no Canadá usou tecnologia da IBM e da Universidade de Ontário para 

monitorar em tempo real dezenas de indicadores de saúde de bebês prematuros. O 

cruzamento permitiu aos médicos antecipar ameaças às vidas das crianças.  

 

Em busca dos melhores lugares para instalar turbinas eólicas, a dinamarquesa 

Vestas Wind analisou petabytes de dados climáticos, nível das marés, mapas de 

desmatamento etc. O processo, que costumava levar semanas, durou algumas horas. 

Fonte: O Globo (2012).  

  

Não obstante as diferentes maneiras de utilização do Big Data apresentadas no Quadro 

23, é importante assinalar que a riqueza de dados armazenados permite a criação de novas 

oportunidades e estratégias para o setor de turismo e hotelaria. 

 

2.4.3 Customer Relationship Management (CRM) 

 

A definição de CRM ou Gestão de Relacionamento com Clientes (Customer 

Relationship Management) firmou-se a partir da década de 1990, como tecnologia que 

propicia melhorias na comunicação e disponibiliza software de apoio ao relacionamento com 

clientes.  

Bretzke (2000, p. 29) conceitua CRM como a integração entre o marketing e as TICs. 

O objetivo é fornecer à organização maneiras efetivas e integradas que lhe possibilite “[...] 

atender, reconhecer e cuidar do cliente, em tempo real, e transformar estes dados em 

informações que, disseminadas pela organização, permitam que o cliente seja conhecido por 

todos e não só pelas operadoras do call center ou pelos vendedores”. Ainda, o CRM 

proporciona importantes ferramentas às organizações para uma melhor compreensão do 

comportamento dos consumidores e geração de ofertas de produtos e serviços. 

(DOMINGUEZ, 2000).  

Na opinião de Martinelli (2003), mais do que uma tecnologia, O CRM é a integração 

harmoniosa da gestão, organização e dos sistemas de informação, com o objetivo de otimizar 

o relacionamento com os clientes por meio de processos de suporte a distintas funções: 

vendas, pós-vendas (com recursos de call center e Serviço de Atendimento a Clientes - SAC); 

suporte ao marketing, com recursos de gestão de campanhas, segmentação e posicionamento 

de clientes, satisfação de clientes e base de dados detalhados de informações de clientes. 

Buhalis e Law (2008) complementam o raciocínio quando afirmam que o diferencial 

dos sistemas de CRM é que eles proveem elementos para um melhor atendimento, coletam 
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sugestões dos consumidores, prospectam tendências e ponderam a eficácia de campanhas de 

marketing, além de manterem as preferências e os requerimentos dos clientes para solicitações 

futuras.  

Diante das inúmeras opções que o CRM proporciona às organizações, a reserva online 

de um empreendimento hoteleiro mostra-se como tendência que substitui o método tradicional 

de reserva. Muitas organizações têm investido consideravelmente para construir e manter um 

vasto banco de dados que compreende informações detalhadas sobre seus clientes, e o 

propósito é não só criar novas oportunidades estratégicas, mas também reduzir custos de 

marketing e aumentar a eficiência. (IORDACHE; VOICULET, 2010).  

Gilbert e Powell-Perry (2002) mencionam que há uso generalizado da web para o e-

commerce e que os sites de hotéis têm uma grande vantagem sobre as outras formas de 

comunicação de mídia devido a sua interatividade, facilidade esta que lhes permite 

desenvolver um relacionamento mais eficaz com os clientes, especialmente aqueles que 

interagem com as novas tecnologias. Assim, a partir de um sistema que armazena informações 

sobre todos os consumidores, a empresa consegue estabelecer um contato diferenciado, de 

maneira a atender necessidades específicas de cada grupo que pretende atingir. A integração 

com consumidores e fornecedores deve ser a meta de todos os envolvidos no processo de 

desenvolvimento, produção e suporte de um sistema de informações destinado a melhorar o 

relacionamento por meio de um atendimento efetivo de suas necessidades. A toda evidência, a 

tecnologia contribui para que este gerenciamento seja mais abrangente, uma vez que 

possibilita o acesso a um maior volume de informações, desde o início do relacionamento até 

o momento posterior à compra, gerando dados que podem ser analisados e transformados em 

conhecimento e estratégias para a organização. (BUHALIS; LAW, 2008). 

Com a disseminação do uso da Internet, o CRM evoluiu para e-CRM (electronic 

CRM) e nesta trajetória tornou mais ágil a troca de informação e o serviço mais 

personalizado. O e-CRM é uma ferramenta tecnológica que auxilia o marketing de 

relacionamento com clientes e fornecedores e pode ser bem aproveitada em mídias sociais 

voltadas ao relacionamento com clientes, ou seja, a diferença fundamental que marcou a 

mudança nos últimos anos, dentro da abordagem de CRM, tem sido precisamente a 

componente social, ou seja, o relacionamento com os clientes. Aos gerentes cabe, portanto, a 

tarefa de conhecer a ferramenta, realizar as adaptações necessárias de modo a obter os 

benefícios que ela oferece, como o uso das redes sociais para o atendimento aos clientes. 

Sendo certo que o volume de informações sobre os clientes é cada vez maior, uma coleta 

automática de dados torna-se necessária. (TECNOHOTEL.NEWS, 2013).  
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O consumidor, cada vez mais impaciente, tende a dar menor credibilidade ao SAC 

convencional e acaba buscando nas mídias sociais, como Facebook e Twitter, uma solução 

mais rápida para os seus problemas. A utilização das redes sociais ligadas na função de CRM 

também pode ser chamada de Gestão de Relacionamento Social com Cliente (SCRM), 

valendo salientar que, iniciada em 2007, já é considerada uma ciência em desenvolvimento; 

seu objetivo é integrar os sistemas de mídia social no sistema de CRM. 

(BUSINESS2COMMUNITY, 2012).  

Fato é que as organizações precisam estar preparadas para uma demanda constante e 

crescente por informações. Este cenário também pode ser revertido em oportunidade com o 

uso de plataformas digitais para fazer com que os próprios clientes ajudem uns aos outros no 

atendimento, conhecido também como atendimento colaborativo. Assim, outros 

consumidores poderão colaborar e, por exemplo, tirar dúvidas, mas para tanto as empresas 

terão que prover um ambiente que suporte a contribuição coletiva. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ANUNCIANTES, 2012).  

As redes sociais, nesse contexto, aparecem como parte do CRM do futuro, tema 

debatido por empresários de organizações turísticas na Travel Technology Europe. A 

companhia aérea Air France-KLM, participante do evento, tem como política empresarial 

responder a todos os pedidos e reclamações em menos de uma hora e oferecer uma solução 

em menos de 24h, além de desenvolver produtos específicos para a mídia social como o 

“Meet & Seat”, que permite ao cliente escolher, em função de suas preferências baseadas em 

dados extraídos dos perfis públicos das redes sociais, quem irá atendê-lo. A empresa também 

considera que o Facebook continua sendo o canal que mais fornece conteúdo, com 75% do 

volume, talvez por permitir ao usuário maior quantidade de texto. (THREPORTAJE, 2013; 

TECNOHOTEL.NEWS, 2013). 

As atividades de relacionamento com clientes já preocupavam as organizações antes 

mesmo do surgimento da Internet, agora, com o aperfeiçoamento do CRM como ferramenta 

de marketing digital, muitos benefícios suscitarão para os empreendimentos e para os clientes.  

 

2.5 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

 Na era pré-Internet, o canal de vendas de viagens era a agência física ou offline. Os 

fornecedores de turismo eram a única escolha para a organização das viagens, envolvendo 

passagem aérea, meio de hospedagem, aluguel de carro, passeios no destino, entre outros.  
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Segundo Braga (2007) e Tomelin (2001), essas empresas ficaram conhecidas como 

agências de viagens ou agências distribuidoras (conexão entre os consumidores e os produtos 

turísticos), operadoras de turismo ou agências produtoras (construção de pacotes) e agências 

de viagens consolidadoras (intermediadoras na emissão de bilhetes aéreos para agências que 

não possuem credenciamento para emissão diretamente com a companhia aérea). 

 Com a chegada das TICs, as opções se ampliaram e foram nomeados quatro canais de 

distribuição para serviços de hotéis: canal direto (telefone, fax ou Internet); operadores de 

turismo; agência de viagens; e canalizadores especialistas (agências de incentivo), 

sobressaindo a Internet como o mais novo e melhor marketing para vendas. (GOELDNER; 

RITCHIE, 2006). Além disso, a substituição dos materais promocionais, como brochuras e 

folhetos, veiculados pela Internet torna o processo mais econômico, reduzindo custos. (AU; 

EKIZ, 2009). Em suma, a Internet e o e-commerce provocaram mudanças na forma de os 

consumidores interagirem, na eficiência e eficácia das empresas de turismo e na maneira 

como os negócios são realizados no mercado. (BUHALIS, 2003; BUHALIS; LAW, 2008). 

Considera-se de fundamental importância para qualquer negócio, principalmente no 

contexto de alta competição como é o setor de turismo, saber como e onde utilizar o mix de 

distribuição de produtos, especialmente nas novas mídias digitais. Essencial para o setor 

hoteleiro também é o uso da Internet como ferramenta de reservas. A Internet e o e-mail, 

reitera-se, permite que o custo do método de distribuição disponível seja o mais inferior 

possível. Atenção especial também deve receber o procedimento de resposta de e-mails 

trocados entre o hotel e os seus clientes porque afeta diretamente a satisfação com o serviço e 

a decisão de compra. (MATZLER et al., 2005).  

Law e Cheung (2005), corroborando o entendimento, caracterizam as facilidades do 

uso do e-mail como ferramenta altamente interativa, de fácil uso, barata, imediata, flexível e 

que permite perguntas personalizadas em qualquer hora do dia, que nem sempre podem ser 

respondidas quando se utiliza sistema online de reserva. Esse meio de comunicação com o 

cliente também é adotado pelas agências de viagens (intermediários). 

 Por meio do e-business, o setor de turismo pode expandir suas oportunidades de 

mercado, melhorando a sua eficiência e ter operações mais produtivas. Diferentes pesquisas, 

sintetizadas no Quadro 24, demonstram que as TICs têm alterado e reduzido o papel 

desempenhado pelos canais de distribuição offline, tornando possível a hotéis e, sobretudo 

redes hoteleiras penetrarem em uma ampla área geográfica. (LAW; CHEUNG, 2005; 

GILBERT; BEVERIDGE; LEE-KELLEY, 2005; TSAI; HUANG; LIN, 2005).  
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Segundo Buhalis e Licata (2002), Webb (2002), Tsai, Huang e Lin (2005) e Berne, 

Garcia-Gonzalez e Mugica (2012), os canais de distribuição offline devem agregar valor ao 

serviço, oferecendo, por exemplo, pacotes personalizados, aplicação de procedimentos, como 

pedidos de vistos, entre outras facilidades para o cliente. Webb (2002) complementa que os 

hotéis devem investir em diversos canais de distribuição online para obter vantagem 

competitiva, considerando a característica intangível do produto/serviço do setor hoteleiro. 

 Em pesquisa realizada no Reino Unido em diferentes segmentos do setor de turismo, 

Buhalis e Licata (2002) identificaram as vantagens da distribuição realizada pela Internet: 

maior flexibilidade e conveniência, maior alcance de clientes, baixo custo de distribuição, 

maior interação com o cliente, melhor identificação do público-alvo e globalização do 

produto/serviço. Esta pesquisa também objetivava identificar as desvantagens, são elas: falta 

de contato humano durante as transações, cliente volátil ou infiel, questões relacionadas à 

segurança online, dificuldade de padronização do produto via Internet e alienação de clientes 

em potencial. Ainda que a base de clientes volátil esteja no quesito de desvantagem, este item 

é também considerado positivo, pois conforme argumentam os autores, desta forma as 

organizações podem expandir sua oferta de produtos em novos segmentos.  

 Apesar de existirem limitações e desvantagens, Lin e Lee (2010) explicam que o setor 

hoteleiro necessita segmentar melhor o próprio mercado para, assim, utilizar as reservas 

online como ferramenta de canal de distribuição direta com os clientes. Os autores obtiveram 

esta conclusão após investigar as implicações e os impactos do sistema de reserva online 

sobre os hotéis da cidade de Londres.               

                           

Quadro 24 – Reservas, canais de distribuição e intermediários 

Autor 

(es), 

ano 

Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

Buhalis 

e Licata 

(2002)                                                    

Investigar vantagens e 

desvantagens da 

distribuição 

eletrônica. 

Pesquisa quali-quantitativa. 

Aplicação de entrevistas, 

debates e questionários nos 

setores do turismo de UK, 

tais como companhias 

aéreas, hotéis, agências de 

viagens, operadores 

turísticos, consultores e 

líderes acadêmicos da área. 

Como resultado, e-mediaries 

(intermediários eletrônicos) tradicionais 

devem reestruturar seus 

negócios/processos, a fim de sobreviver 

e manter a competitividade. 
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Quadro 24 – Reservas, canais de distribuição e intermediários     (continuação) 

Autor 

(es), 

ano 

Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

Pearce, 

Tan e 

Schott 

(2004) 

Descrever o método 

de múltipla 

abordagem utilizado 

em Wellington, Nova 

Zelândia, para 

pesquisar questões de 

canais de distribuição 

para o turismo em 

áreas urbanas. 

Entrevistas estruturadas 

para a coleta de dados em 

dez hotéis, cinco motéis, 

seis estabelecimentos 

camas e café, três 

albergues e 24 empresas 

(forncedores e 

intermediários) entre os 

meses de setembro e 

outubro de 2002. 958 

visitantes foram 

entrevistados em janeiro 

2003. 

Os resultados destacam a complexidade 

dos circuitos de distribuição em 

Wellington, com variações que ocorrem 

por segmento de mercado e por tipo de 

acomodações e atrações. As redes 

hoteleiras têm os canais mais complexos 

e propriedades menores, e as atrações 

tendem a buscar estratégias de 

distribuição mais simples. 

Tsai, 

Huang e 

Lin 

(2005)                                                   

Explorar mecanismos 

eficazes para 

mantenção de 

vantagens 

competitivas. 

Compreeender os 

resultados o impacto 

do e-commerce nas 

agências de viagem 

em Taiwan. 

Pesquisa quantitativa. 

Pesquisa de 2001 a 2003 

(longitudinal) em 270 

agências.  

Somente as agências que adotaram um 

modelo de e-commerce podem 

prosperar. Eles devem oferecer valor 

agregado e esculpir produtos de nicho 

ou serviços, como pacotes de férias, 

passeios exclusivos feitos sob medida e 

pacotes típicos relacionados com 

viagens, aplicação de procedimentos, 

por exemplo pedidos de visto ou 

passaporte. Todas as agências de 

viagens devem melhorar o serviço ao 

cliente e manter seus papéis 

intermediários através do e-commerce, 

ao mesmo tempo, aproveitar recursos 

competitivos e vantagens de 

desempenho. 

Vadell 

(2005) 

 

Analisar o uso da 

Internet atual no setor 

de hospedagem de um 

dos destinos de 

turismo de massa mais 

tradicionais do 

Mediterrâneo, as Ilhas 

Baleares, objetivando 

propostas em B2C, 

B2B e B2A (business 

to administration, 

trata-se de empresas 

públicas) . 

Pesquisa quali-quantitativa. 

221 representantes e 

gestores do setor hoteleiro 

das Ilhas Baleares 

responderam ao 

questionário. 

 

O uso da Internet para B2C, B2B e B2A 

é ainda muito tímido. No entanto, há 

uma tendência de rápida mudança e um 

aumento deste tipo de reservas. O 

relacionamento B2B não está ainda bem 

disseminado, pois só 25% das empresas 

compram através da Internet, o mesmo 

ocorrendo em relação ao B2A. Muitas 

empresas ainda acreditam que a Internet 

continuará a ser um canal secundário de 

distribuição, depois dos operadores 

turísticos. Grandes redes de hotéis, por 

sua vez, veem mais oportunidades na 

Internet como canal de distribuição. 
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Quadro 24 – Reservas, canais de distribuição e intermediários     (continuação) 

Autor 

(es), 

ano 

Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

Gilbert, 

Beverid

ge e 

Lee-

Kelley 

(2005) 

Pesquisar e analisar 

dados que definem os 

fatores que 

influenciam hoteleiros 

na sua tomada de 

decisão em gestão de 

canais de distribuição. 

O  estudo foca os 

condutores por trás da 

escolha de 

intermediários, 

classificados por 

grupos de hotéis. 

Pesquisa quali-quantitativa. 

Amostra: 315 hotéis de 

redes e independentes. 

Likert de 5 pontos. 

Os resultados deste estudo reforçam a 

teoria de que o setor hoteleiro ainda tem 

de definir uma orientação estratégica 

para alavancar as capacidades da 

Internet. 

Matzler 

et al. 

(2005) 

Testar empiricamente 

o comportamento 

resultante de respostas 

a consultas realizadas 

pela Internet, 

especialmente 

quesitos relativos a 

tamanho, classificação 

(estrelas) e 

localização dos hotéis. 

Pesquisa qualitativa. 

Análise estatística. 

Questionário enviado via e-

mail para 1.733 hotéis 

válidos como “hóspede 

misterioso”. Hotéis de três, 

quatro e cinco estrelas na 

Áustria, solicitando a 

disponibilidade de dois 

quartos de hotel durante 

oito dias. 

A pesquisa corrobora os resultados de 

estudos anteriores e confirma o 

comportamento de má resposta das 

consultas realizadas por meio da 

Internet. Aspectos como classificação 

por estrelas, localização do hotel em 

áreas urbanas ou áreas rurais e a estação 

do ano  influenciam fortemente no 

comportamento de resposta. Pequenos 

hotéis e com menos estrelas, hotéis em 

regiões e turismo rural ainda não 

abraçaram as novas tecnologias de 

forma satisfatória e também não 

utilizam o e-mail de forma eficaz e 

profissional. Constatou-se também que 

o comportamento de resposta às 

consultas é melhor na baixa temporada. 

Law e 

Cheung 

(2005)                                                                     

Examinar os serviços 

de reserva de hotel em 

sites de viagens. 

Estudos foram feitos 

também em sites de 

viagens online na 

Ásia, Europa e 

América do Norte, 

onde, ao se digitar a 

palavra-chave “hotel” 

foram encontradas 

diferentes empresas 

especializadas na 

reserva de hotel. 

Pesquisa quali-quantitativa. 

Análise das reservas online 

de hotel disponibilizadas 

nos sites selecionados – 

noventa sites de agências 

foram selecionados. 

Os resultados empíricos indicam o 

seguinte: os sites de viagens alcançam 

diferentes níveis de qualidade na 

informação online.  

Law e  

Huang 

(2006) 

 

Investigar a 

importância percebida 

de diferentes canais de 

distribuição para 

encontrar sites de 

viagens ou hotel. 

Pesquisa quali-quantitativa. 

Os resultados empíricos de 153 usuários 

do site de viagens ou hotel indicam que 

o Google foi o único canal percebido 

como mais importante. Outro aspecto: 

47,4% dos entrevistados consideraram 

até três telas/páginas na lista de 

resultados de pesquisa quando 

utilizavam motores de busca. 
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Quadro 24 – Reservas, canais de distribuição e intermediários     (continuação) 

Autor 

(es), 

ano 

Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

Mello 

(2006) 

 

Analisar as 

características 

desejáveis de sistemas 

de distribuição 

eletrônica de 

informações sobre 

hotéis. 

Pesquisa quali-quantitativa. 

Foram entrevistados 116 

indivíduos, usuários de 

Internet e possíveis 

usuários do serviço. As 

respostas foram 

segmentadas, a partir das 

utilidades observadas, por 

meio da análise de clusters. 

Focus group. 

Os resultados revelam um usuário com 

elevado poder aquisitivo e nível 

educacional. O atributo mais importante 

para os entrevistados foi o tipo de 

informação disponível online. Os 

resultados da análise de clusters 

permitiram identificar dois grupos de 

consumidores com características 

distintas. O primeiro é mais cético em 

relação às reservas pela Internet e, por 

isso, tem mais necessidade do contato 

telefônico e maior receio de usar o 

cartão de crédito na Internet. O segundo 

grupo prefere usar o cartão de crédito 

como forma de pagamento e sente 

menos necessidade de contato 

telefônico. 

Zafiropo

ulos, 

Vrana  e 

Paschal

oudis 

(2006)                                                                                

 

Identificar as práticas 

dos hoteleiros em seus 

sites. Argumentam 

que os hoteleiros 

fornecem grupos de 

serviços de 

informação relativos e 

não isolados. Este 

estudo identifica quais 

serviços de 

informação são 

oferecidos nos sites 

dos hotéis gregos.   

Pesquisa quali-quantitativa. 

Escala Likert de 5 pontos. 

66 questionários para dez 

hotéis de grandes grupos 

hoteleiros.  

 

 

Sites de hotéis gregos são concebidos de 

modo a funcionar como brochuras 

eletrônicas e, ao mesmo tempo, 

satisfazer as necessidades dos usuários. 

Estes sites, em parte, servem como meio 

de realização de transações online, uma 

função considerada significativa pelos 

usuários. Embora as empresas gregas 

consigam se apresentar na Internet por 

meio de seus sites, regra geral, elas não 

exploram todos os benefícios que a 

Internet oferece. 
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Quadro 24 – Reservas, canais de distribuição e intermediários     (continuação) 

Autor 

(es), 

ano 

Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

Brey et 
al. 

(2007) 

Avaliar os 

comportamentos na 

atividade de coleta de 

dados relacionados às 

fontes de informação 

online, planejamento 

de viagem, número e 

tipos de fontes online, 

o tempo gasto online, 

cronogramas de 

pesquisas de 

informação, influência 

das informações 

pesquisadas na 

tomada de decisão, 

reserva de viagens 

online, 

comportamentos 

sócio-demográfico de 

informação dos 

viajantes norte-

americanos com 

acesso à Internet 

(iTravellers). 

Pesquisa quantitativa. Os 

dados utilizados no estudo 

são de 2001. Coleta de 

dados concluída por meio 

de de entrevistas por 

telefone e pesquisa na 

Internet. 2.470 foi o total 

de respondentes. 

Este estudo traz implicações importantes 

que o setor de hospedagem pode usar 

para enfrentar a necessidade de 

capitalizar com o uso da Internet e 

também melhorar seus sites. Identifica 

diferentes grupos de consumidores 

online: recorrente, típico e ocasional. 

Foram encontradas diferenças 

significativas no desenvolvimento 

sócio-demográfico, hábitos online, 

características da viagem, design e 

preferências do site. 

Favarett

o (2008)                                                                                        

Analisar a qualidade 

da informação 

disponível em sites de 

hotéis brasileiros. 

Este trabalho apresenta 

uma pesquisa exploratória, 

visto que não são 

empregados métodos de 

pesquisa descritiva ou 

experimental, nem são 

testadas hipóteses. Foram 

analisados sites de 

cinquenta hotéis brasileiros 

e os dados obtidos 

tabulados e analisados.                                                                                

 

Existem diversas oportunidades para 

melhoria da qualidade da informação 

nos sites de hotéis brasileiros. As 

principais características apontadas 

como importantes para os usuários não 

foram bem atendidas na amostra 

pesquisada, com exceção da 

possibilidade de reserva online. A 

disponibilidade de tarifas normais e de 

pacotes foi relativamente baixa, mesmo 

sendo esta uma característica 

fundamental para que um possível 

hóspede tome a sua decisão. A 

disponibilidade da ocupação prevista 

para o hotel também é fundamental no 

quesito decisão do hóspede e esta 

característica só esteve presente em três 

sites da amostra.                                                          
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Quadro 24 – Reservas, canais de distribuição e intermediários     (continuação) 

Autor 

(es), 

ano 

Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

 Pinho 

(2009) 

 

Compreender de que 

forma as organizações 

responsáveis pela 

gestão dos destinos 

adotam as novas 

técnicas de e-business 

e como devem 

estruturar seus 

websites de modo a 

aumentar a sua 

competitividade e 

funcionar como 

importante ferramenta 

não só de marketing, 

mas sobretudo de 

gestão. 

Pesquisa quali-quantitativa. 

Pesquisa bibliográfica. 

Avaliação de website de 

organização responsável 

por um destino turístico 

português – o Douro.  

A utilização de websites, se 

devidamente estruturados e ajustados às 

especificidades dos seus públicos-alvo, 

pode constituir uma excelente 

ferramenta. 

Lin e 

Lee  

(2010)                                              

 

Na tarefa de 

compreender e 

determinar o valor de 

um sistema de 

reservas online para 

hotelaria, os 

pesquisadores 

definiram três 

objetivos: 

1. comparar e 

contrastar o impacto 

de um sistema de 

reservas online nas 

reservas de hotel e 

examinar eventuais 

diferenças que possam 

existir entre cadeias 

de hotéis 

independentes.  

2. determinar as 

diferentes 

expectativas de 

reservas online, tanto 

de rede quanto dos 

gerentes de hotéis 

independentes. 

3. Determinar se deve 

ou não existir um 

sistema de reserva 

online e se a opção 

adotada é considerada 

fator crítico de 

sucesso no futuro. 

Pesquisa quantitativa. 

Análise estatísitca. 

Aplicação de questionário 

para avaliar o sistema de 

reserva como vantagem 

competitiva/ferramenta 

estratégica em cem hotéis 

de Londres.  

A contribuição desta pesquisa é concluir 

que o hotel deve motivar o 

comportamento do cliente para ampliar 

o número de reservas. 

O sistema pode ser uma ferramenta útil 

para os gestores do hotel, na busca de 

uma estratégia competitiva e aumento 

do lucro. 
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Quadro 24 – Reservas, canais de distribuição e intermediários     (continuação) 

Autor 

(es), 

ano 

Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

Zagheni 

(2011)                                                                                           

Apresentar uma 

revisão bibliográfica 

sobre os canais de 

distribuição em 

turismo e o impacto 

das tecnologias de 

informação. 

Com base em uma pesquisa 

exploratória, foram 

analisados 24 trabalhos 

científicos, com o intuito 

de identificar uma estrutura 

de pesquisa sobre canais de 

turismo e TI em âmbito 

nacional. 

Observou-se que no Brasil há uma 

carência de trabalhos sobre canais de 

distribuição no turismo, com destaque 

para a respectiva gestão a partir de uma 

visão de cadeia de suprimentos. Além 

disso, os trabalhos se concentram em 

dois elementos dos canais de 

distribuição: meios de hospedagem e 

agências de viagens. Estes elementos 

têm usado canais diretos, baseados em 

TI¸ para apoiar as atividades de 

atendimento e de comercialização do 

produto turístico. 

Berne, 

Garcia-

Gonzale

z e 

Mugica 

(2012) 

 

Analisar o turismo 

intermediário na 

Espanha, ou seja, 

todos os participantes 

do processo de 

distribuição com 

exceção de 

fornecedores e 

consumidores.  

Pesquisa quali-quantitativa. 

670 questionários foram 

enviados para as empresas, 

destes 132 foram 

questionários válidos.  

As forças das TICs que estão mudando a 

estrutura dos mercados e canais no 

turismo alteram os processos de 

produção. A participação do consumidor 

é o principal modo de os intermediários 

melhorarem ou manterem sua posição 

de poder. Os intermediários devem 

investir para incorporar soluções de TIC 

ao seu negócio e relacionamento, e 

assim se adaptar os consumidores no 

canal de distribuição. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na concepção de Buhalis e Licata (2002), as TICs transformaram a função de 

distribuição para o mercado eletrônico, onde o acesso à informação é alcançado e, ao mesmo 

tempo, a interatividade entre intermediários e consumidores oferece grandes oportunidades. A 

Internet promove a personalização de produtos turísticos, uma vez que apoia o setor para 

atingir nichos de mercado de significativo tamanho em diferentes localizações geográficas. 

Assim, ela impulsiona a reengenharia de todo o processo de produção e entrega de produtos 

turísticos, bem como estimula a interatividade entre os parceiros que podem projetar produtos 

especializados, a fim de maximizar o valor adicionado fornecido aos consumidores 

individuais. Portanto, as TICs mudam gradativamente a função de distribuição e oferecem 

maior facilidade de informação e possibilidades de consumação de reservas com sofisticados 

mecanismos de agregação de valor.  

Um dos principais benefícios da Internet é a comunicação direta com o consumidor. 

Grandes economias podem ser obtidas ao estimular o cliente a fazer reservas 

automaticamente, o que entusiasmou muitos fornecedores de turismo em relação a esse novo 

canal de distribuição. Entretanto, a maioria das empresas também reconhece a importância da 

agência de viagem e da operadora de turismo. As agências estão usando a Internet para 
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consagrar as OTAs como mais um recurso de informação para melhor servir a seus clientes 

(O’CONNOR, 2001a). Não é demais lembrar que antes da chegada da Internet, o único 

contato com a era digital eram os terminais da Amadeus
15

. 

 As TICs têm propiciado aos prestadores de serviços turísticos (fornecedores e 

intermediários) diversas formas de integrar as tecnologias com os produtos fornecidos pelas 

organizações. São exemplos: Desenvolvimento de Reservas Computadorizados (CRS), que 

emergiu no início de 1970; os Sistemas Globais de Distribuição (GDS), desenvolvidos em 

meados dos anos 1980; e a Internet, que cada vez mais está satisfazendo consumidores que 

desejam ter acesso a informações de forma rápida, conveniente e fácil de ser comparada. 

(BUHALIS, 1998).  

O CRS, desenvolvido pelas companhias aéreas pioneiras, seguido das redes hoteleiras, 

é considerado essencialmente um banco de dados especializado em gerenciar o inventário de 

uma organização turística e distribuir eletronicamente a escritórios de vendas e parceiros 

externos.  

O Revenue Management (RM) permitiu aos gestores controlar, promover e vender 

seus produtos em âmbito mundial, facilitando a gestão de receitas. (BUHALIS, 1998). O RM 

é uma forma aperfeiçoada de administração da oferta e da procura, mediante manipulação do 

preço e gestão de capacidade disponível; é a prática da maximação dos lucros da venda de 

bens perecíveis, como UHs de um hotel ou assentos em um avião, além de controlar preços e 

fazer inventários simultaneamente.  

Lieberman (1993, p. 35) define RM como “[...] ferramenta que tem a capacidade de 

trazer maior rendimento e possibilita melhor atendimento por meio de uma combinação de 

sistemas de informação, tecnologia, probabilidade, estatística, teoria organizacional e 

experiência empresarial e conhecimento”. O RM ajuda o hotel a modificar a sua estrutura de 

preço e controlar a venda dos seus produtos e, desta forma, possibilita atingir diferentes 

públicos por intermédio de seus vários canais de distribuição. Assim, saber dar maior ou 

menor disponibilidade a cada um dos canais de venda, de acordo com seus custos de 

intermediação, aportará maior rentabilidade à organização. 

Os canais de distribuição são os responsáveis por fazer com que um produto ou 

serviço chegue até o consumidor final de forma eficiente e eficaz, na quantidade, no local e no 

tempo certo, criando assim valor para o mercado.  

                                                 
15

 A Amadeus, sediada na Alemanha, é uma empresa que oferece soluções de tecnologia e distribuição de 

informações para hotelaria e restauração em todo o mundo.  
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Segundo Las Casas (2006, p. 307): “Canal de distribuição é um conjunto de 

organizações que atuam de forma sistemática e se inter-relacionam com o objetivo de exercer 

determinadas funções de marketing, como transferir posse e, principalmente, distribuir 

produtos e serviços do produtor ao consumidor”.  

Churchill e Peter (2000, p. 368) descrevem canal de distribuição como “[...] uma rede 

(sistema) organizada de órgãos e instituições, que, em combinação, executam todas as funções 

necessárias para ligar os produtores aos usuários finais, a fim de realizar a tarefa de 

marketing”. Os intermediários executam diversas funções dentro do canal de distribuição, 

sendo um elo entre dois extremos, desde o ponto inicial, conhecido como fabricantes, 

produtores ou prestadores de serviços, até o ponto final, os consumidores ou usuários de 

produtos ou serviços.  

 As organizações da web estão habilitadas para realizar a distribuir de seus produtos 

não só pela distribuição direta, mas também por muitos outros canais. (O'CONNOR; FREW, 

2002). Igualmente, o e-commerce oferece novos canais para comercialização mundial de 

produtos e serviços, e oportunidades para criar novas empresas que fornecem informação e 

conhecimento intangível de outros produtos. (ABELLA GARCÉS et al., 2004). 

Na interpretação de Moreira e outros (2005, p. 181): 

[...] a palavra distribuição pode ter dois sentidos. O primeiro deles diz 

respeito às atividades que envolvem tempo e movimento, ou seja, que tem 

como objeto a movimentação e armazenagem de cargas dentro de uma 

empresa a fim de otimizar os espaços físicos, definir a melhor forma de 

movimentar os estoques, formando o que se conhece como logística. O 

segundo sentido da palavra distribuição assume um propósito que está ligado 

diretamente ao planejamento de marketing, ou seja, como fazer para que o 

consumidor tenha acesso aos produtos e serviços, qual é a melhor forma de 

disponibilizá-los para ele. A esta decisão dá-se o nome de canais de 

distribuição. 

 

 Intermediário, nesse caso, é aquele que “adquire os produtos ou serviços e os revende” 

(MOREIRA et al., 2005, p. 182). Rosenbloom (2002, p. 49) leciona que os intermediários 

“[...] são empresas independentes que dão suporte aos produtores e fabricantes (e usuários 

finais) no desempenho de funções de negociação e outras tarefas de distribuição; participam, 

portanto, dos fluxos de negociação e/ou propriedade”.  

Kotler e Keller (2006) classificam os intermediários em três grupos: comerciantes, 

representantes e facilitadores. Comerciantes são os atacadistas e os varejistas, intermediários 

que adquirem direitos sobre os produtos por meio da compra e em seguida os revendem. 

Representantes são aqueles que negociam usando a imagem do fabricante, mas sem possuir o 

direito sobre os produtos, são os representantes dos fabricantes, representantes de vendas, ou 
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prestam serviços, por exemplo, os corretores. Os facilitadores dão suporte à distribuição, mas 

não detêm os direitos nem estão inseridos nos processos de negociação, seja comprando ou 

vendendo, apenas prestam serviços para que aconteça o ato da distribuição.  

 No que tange aos canais de distribuição, o GDS merece destaque, especialmente por 

ser utilizado por agências de viagens, operadores e representantes de companhias aéreas 

(intermediários). O GDS é um sistema de informática de prestação de serviço de reserva ao 

turista (voos, hospedagem, aluguel de carros e serviços diversos). Este sistema de distribuição 

deve ser considerado a partir de uma perspectiva completa, integrado a distintos atores: 

companhias aéreas, empresas de aluguel de automóveis, seguros de viagens, agências de 

viagem, meios de hospedagem, entre outros. (IORDACHE, VOICULET, 2010).  

Assim, numerosos intermediários executam várias funções ao longo da cadeia de 

transação entre os hóspedes do hotel e os hoteleiros, resultando em custos de transação 

(GILBERT; BEVERIDGE; LEE-KELLEY, 2005), como demonstrado na Figura 3. 

 

 Figura 3 – Caminho tradicional para reservas online em um hotel 

 
 Fonte: Adaptado de Gilbert, Beveridge e Lee-Kelley (2005, p. 47). 

 

A necessidade das empresas de comutação ou switch existe porque a grande variedade 

de linguagens de softwares e programação usados pelo sistema de reserva deve ser adaptada 

para o sistema de GDS e vice-versa. (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 1999 apud 

GILBERT; BEVERIDGE; LEE-KELLEY, 2005).  

Na cidade de Wellington, Nova Zelândia, uma análise de entrevistas realizadas em 

hotéis e com intermediários e fornecedores revelou uma variedade de canais de distribuição 

utilizados pelos meios de hospedagem, pelos seguintes motivos: (i) o destino abrange 

variados tipos de acomodações (das mais simples às mais luxuosas); (ii) atração de diferentes 
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segmentos de mercado (turismo de negócio, lazer etc.); e (iii) múltiplos canais de distribuição 

que atendem a esta demanda. (PEARCE; TAN; SCHOTT, 2004). 

Na Figura 4 pode-se observar que cada segmento é atingido por diferentes canais 

diretos e indiretos, com exceção dos clientes que viajam em grupo, pois estes seguramente 

utilizam os intermediários.  

 

Figura 4 – Canais de distribuição para redes hoteleiras em Wellington – para viajantes, independente 

de lazer 

 
Fonte: Pearce, Tan e Schott (2004, p. 401).  

 

A Figura 4 demonstra os diferentes formas que os turistas de lazer têm como opção 

para reservar seus passeios e viagens nos canais diretos, como e-mail, telefone ou fax. Os 

canais diretos, como e-mail, telefone ou fax é um tipo de canal de distribuição que é 

complementada por uma variedade de intermediários, que podem efetuar as reservas no 

próprio escritório central de reservas da cadeia/rede hoteleira (CRO – chains’s central 

reservation office) ou em site de terceiro (third party website), onde as redes hoteleiras são 

listadas. As agências de viagens também servem aos clientes independentes, que comumente 

utilizam uma operadora de viagens (inbound operator) para oferecer seus serviços; ou o GDS 

para reservar o hotel e obter demais informações. Por sua vez, o GDS está interligado à rede 

hoteleira ou à organização hoteleira por meio de transações ou switchs ou comutação. 

(PEARCE; TAN; SCHOTT, 2004). 
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Tradicionalmente, a função de distribuição de viagens era realizada por agências de 

viagens e operadoras de turismo (BUHALIS; LAWS, 2001), com apoio de CRS, GDS ou 

operadores turísticos. Estes habituais intermediários eletrônicos (e-mediaries), em particular o 

GDS, progressivamente consolidaram sua posição em quatro sistemas principais, ou seja, 

Sabre, Amadeus, Galileo e Worldspan. No entanto, a Internet e o e-commerce desenvolveram-

se no final de 1990 e a sua utilização para realizar negócios de empresa para empresa (B2B) e 

entre empresas e consumidores (B2C) alterou a situação rapidamente. (BUHALIS, 1998; 

SMITH; JENNER, 1998; O'CONNOR, 1999; BUHALIS; LAW, 2008). 

O GDS embora atraia um volume crescente de reservas para o hotel, implica um alto 

custo administrativo. Por essa razão, os hotéis estimulam a venda de suas UHs diretamente 

por e-mail ou telefone (O'CONNOR, 2001a). Fornecedores de turismo (companhias aéreas, 

aluguel de carro e redes hoteleiras) tomaram partido das novas oportunidades e 

desenvolveram aplicações de e-commerce, de modo a permitir que os usuários acessem 

diretamente seus sistemas de reserva. (BUHALIS; LICATA, 2002). Estudos anteriores 

também concluíram que as reservas de hotéis via site são crescentes. (O'CONNOR, 2001b). 

Bem por isso, as grandes redes de hotéis são o tipo de empresa que vê mais oportunidades no 

uso da Internet como um canal de distribuição. (VADELL, 2005). 

 Iordache e Voiculet (2010) afirmam que o GDS também está ativamente envolvido no 

uso de novas tecnologias. O objetivo é desenvolver canais de distribuição que devem evitar a 

intervenção de agentes de turismo e permitir que consumidores acessem e reservem suas 

viagens e hotéis a partir de suas casas ou escritórios, em seu computador pessoal. Muitos 

fornecedores de turismo, almejando reduzir custos de distribuição, evitam os agentes de 

viagens e até introduzem rotas diretas para consumidores, como o acesso direto ao site da 

empresa. 

 Esse tipo de comportamento deu espaço para as OTAs, consideradas peças-chave em 

razão de sua capacidade de trazer clientes para o hotel, na medida em que oferecem uma 

grande variedade de lojas, pacotes e ofertas, em um único site destinado ao usuário, que não 

precisa visitar mais páginas nem realizar outras pesquisas. As OTAs foram as primeiras a 

realizar vendas online, consolidadas com suas marcas e nomes, e promover um contínuo 

investimento em tecnologia, como promoções no Google e outros meios de comunicação, 

online e offline. Sua grande expansão faz com que hotéis independentes e redes hoteleiras 

sintam dificuldades em competir com elas. (HOSTELTUR.COM, 2013a). 

 Atualmente, um grande número de hotéis possui acordos com OTAs como Expedia, 

Booking, Orbitz, Decolar ou qualquer outra que ofereça visibilidade e posição no mercado, 
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permitindo-lhes vender seu estoque de UHs. Dados divulgados pela revista online 

TecnoHotel.News (2013) mencionam que, em 2012, a OTA Booking.com gerou 50% de 

todas as reservas de hotéis online na Europa. Isso demonstra, por outro lado, que o negócio 

hoteleiro é dependente deste canal de vendas. Segundo a pesquisa, o custo para atrair clientes 

é alto devido à forte competição entre as OTAs e os hotéis. Por exemplo, as OTAs apostam no 

Adwords por nome de hotel, diferentemente de hotéis individuais ou concorrentes; ou relação 

de hotéis na OTA, em lista única lista, não permite que destaquem os serviços que os 

diferenciam, prejudicando a competição quanto ao preço. Com efeito, o setor hoteleiro pode 

equilibrar estes pontos fracos na tentativa de (i) diversificar os canais de distribuição e não 

permitir sua dependência excessiva; (ii) direcionar o tráfego para seus canais diretos, como 

site, redes sociais e dispositivos móveis; (iii) converter esse tráfego em reservas; e (iv) 

conhecer e fidelizar clientes, aproveitando o tráfego gerado pelas OTAs para estabelecer 

estratégias de marketing com base em pesquisas com clientes procurando aumentar o 

benefício a longo prazo. 

No que tange aos intermediários, estes possuem uma importante função participativa 

no canal de distribuição. Estudos realizados em sites de viagens online na Ásia, na Europa e 

América do Norte releveram que a simples digitação da palavra-chave “hotel” permite 

conhecer várias empresas aptas a reservar um hotel. (LAW; CHEUNG, 2005). Os resultados 

empíricos indicam que os sites de viagens alcançam diferentes níveis de qualidade, em se 

tratando de informação online. 

O estudo intitulado “The Distribution Challenge” (O Desafio da 

Distribuição), realizado entre setembro de 2011 e fevereiro de 2012, de responsabilidade da 

Escola de Hotelaria de Lausanne e a da Rate Tiger, pesquisou diversos estabelecimentos em 

vários países na Europa e Estados Unidos. A amostra contou com 72 hotéis de três e quatro 

estrelas, localizados em países com França, Alemanha, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos. 

Desse total, 65% pertenciam a redes hoteleiras e 35% eram organizações independentes com 

capacidade entre 25 e 392 apartamentos, constatou-se que a preocupação atual era com o 

gerenciamento das OTAs. Apesar de todos os pesquisados declararem que as mídias sociais 

são um novo e proeminente canal de vendas, muitos não sabem como transformá-lo em 

realidade. A pesquisa também identificou que menos da metade dos hotéis da amostra estão 

presentes nos canais de vendas online (OTA e GDS). As comissões pagas aos canais de 

distribuição de reservas e vendas variaram de 5% a 25% das vendas brutas e, em alguns casos 

chegaram a 33%. Muitos hoteleiros preferiram dividir os resultados a ter UHs desocupadas e, 

http://www.ehl.ch/eng
http://www.ratetiger.com/ratetiger-news/ratetiger-news-updates.html
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assim, entregar parte de seus lucros para os intermediários, sejam eles OTAs ou GDS. 

(TUDORI; HAYNES, 2012). 

O Gráfico 4 compara a situação (em percentuais) das reservas nos hotéis em 2010 e 

em 2012, confirmando o decréscimo no uso da central de reservas e o aumento das demais 

ferramentas online.  

 

Gráfico 4 – Evolução das reservas de hotel em função do canal 

 

Fonte: Adaptado de Tudori e Haynes (2013).  

 

Em relação às vendas diretas por meio do website do próprio hotel, houve um aumento 

de 11% nos dois anos pesquisados, demonstrando o esforço dos hotéis em vender as UHs sem 

intermediação, o que gera vantagem sobre os custos, já que assim se evita pagamento de 

comissões a terceiros e gastos para controlar um call center (central de reservas). Porém, o 

fato de as centrais de reservas diretas terem um declínio de 24% em solicitações de reservas 

permite concluir que as OTAs e o GDS estão cada vez mais fortes em sua abrangência, 

alcançando maior número de reservas. 

Os dados também são equivalentes ao comentário de Peter O’Connor, quando afirma 

que os intermediários estão dominando o mercado devido à falta de ação dos hotéis, o que é 

comprovado quando se tem ocupação alta e RevPar
16

 baixo. O estudioso afirma que os 

usuários não buscam os hotéis por marca, permitindo, portanto, que as OTAs se fortaleçam 

                                                 
16

 RevPar, “revenue per available room” ou “receita por apartamento disponível”, tem como objetivo indicar o 

nível de eficiência do hotel à captação de receita de hospedagem e pode ser comparado entre concorrentes. 
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com as buscas o que as leva a investir cada vez mais no Google e no Google Hotel Finder 

(lançado em julho de 2011). (HOSTELTUR.COM, 2013a).  

Os hotéis não têm demonstrado satisfação com o alto desempenho que as OTAs 

alcançaram. Outro importante aspecto apurado alude ao fato de alguns hotéis utilizarem 

técnicas de SEO e Google Adwords para melhorar suas vendas online, e quando se questiona 

sobre o planejamento futuro, a opinião é unânime quanto à necessidade de aumentar as vendas 

diretas e diminuir a dependência das OTAs. (HOSTELTUR.COM, 2012a).  

A propósito, recente informação da rede de hotéis Accor revelou a tendência de 

investimentos de cerca de € 30 milhões por ano (início em 2013 até final de 2016), com vistas 

a aumentar as reservas online para 50% do total e limitar a influência das OTAs, protegendo a 

distribuição contra agentes de viagens online. (HOTELMARKETING.COM, 2013).  

Outra notícia veiculada atesta a progressiva falta de interesse dos hotéis em manterem 

seus acordos com as OTAs devido a problemas de paridade de preços, como ocorreu com 

quatro redes escandinavas que terminaram sua relação com a OTA Expedia. As redes são: 

First Hotels, Nordic Choice, Scandic Hotels e Thon Hotels, que somam um total de 450 

hotéis. (HOSTELTUR.COM, 2013a). 

A estrutura especial B2B2C
17

 do turismo e do mercado de turismo também se tornou 

campo fértil para os novos operadores, assim como empresas de mídia e de TIC, justamente 

porque o turismo é um negócio baseado em informação. Nesse mercado, empresas competem 

e cooperam ao mesmo tempo. Cada participante do mercado é afetado, conforme explica o 

teórico Liu (2005): 

(1) os turistas são abordados por mais atores e estes têm um papel mais ativo na 

especificação de seus serviços; 

(2) os agentes de viagens estão diminuindo o seu poder no canal de vendas, em 

contrapartida dão maior ênfase a atividades de consultoria e desenvolvimento de 

produtos mais complexos; 

(3) os sites de viagens da Internet estão oferecendo um novo mercado de 

funcionalidade e tecnologia, com foco em ferramentas inteligentes direcionadas a 

viagens personalizadas; 

(4) organizações de gestão de destinos estão desenvolvendo modelos de cooperação 

dentro do próprio destino, revelando um novo papel consolidador e agregador; 

                                                 
17

 B2B2C (business to business to consumer) consiste em ter um intermediário ou atacadista que vende para o 

distribuidor, este último vende para o consumidor final por meio meio digital. 

http://www.ehl.ch/eng
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(5) CRS/GDS demonstram ser uma estratégia de marketing por links para sites 

turísticos e importantes para aumentar o volume da transação. CRS/GDS também se 

movem em vendas diretas para o segmento de varejo; 

(6) os fornecedores ampliarão as alianças e o apoio de vendas eletrônicas diretas, 

aumentando a concorrência de preços, bem como sua diferenciação. Também 

redefinirão processos destinados aos clientes como o bilhete eletrônico ou o check-in 

automático. 

 

Na avaliação de Liu (2005), esses desenvolvimentos estão proporcionando uma 

evolução do mercado e uma interação contínua entre a concentração (como nos EUA, com os 

principais sites de viagens online: Expedia, Orbitz e Travelocity) e a entrada simultânea de 

novos atores. O aumento da complexidade, associado a esta evolução exige inovações 

técnicas para gerar serviços de vanguarda para o consumidor, por exemplo, acesso 

transparente e confiável, visão do mercado e comparações de preços. 

No caminho das novas estratégias, a OTA Travelocity criou um serviço de concierge 

sem custo destinado aos clientes que reservam pacotes de avião e hospedagem. Este serviço 

inclui informações sobre restaurantes e reservas, convite e/ou ingresso para teatros, atrações 

musicais ou eventos esportivos, serviços de translado e como chegar ao hotel, bem como 

informações sobre a previsão do tempo, busca de bagagem perdida e documentação 

necessária etc. (HOSTELTUR.COM, 2013d). 

Outra tendência que se constata é a alteração do GDS utilizado pelas agências de 

viagens para reservas de voos, hospedagem e aluguel de veículos, por exemplo, pelos sites na 

Internet acessados diretamente pelos consumidores, como ocorre com os sites Expedia ou 

Travelocity. Esses sites, pertencentes às empresas de GDS, na verdade, agem como agências 

de viagens virtuais e acabam eliminando um dos intermediários na distribuição de reservas 

hoteleiras, as agências reais. (VALOR ECONÔMICO, 2010). Para não ficar fora deste 

mercado, o GDS está preparando um sistema de reservas de hotéis, que permitirá às agências 

de viagens (inclusive as que não utilizam o GDS) comparar e reservar opções com comissões 

maiores. Em contrapartida, o Amadeus também está preparando uma ferramenta de reservas 

hoteleiras de férias. (HOSTELTUR.COM, 2013a). Com o impulso do e-commerce, novas 

empresas de turismo surgiram e passaram a competir com intermediários turísticos 

tradicionais, reforçando o marketing direto e a redução de custos. As reservas online são um 

exemplo de atividades que os clientes podem executar diretamente com empresas de turismo, 

sem a intervenção de um agente de viagens. (ABELLA GARCÉS et al., 2004).  
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O uso da Internet como canal de vendas ou e-commerce vem assumindo a posição de 

forte canal de distribuição e isto se deve à grande influência dos cartões de créditos, além do 

acesso dos consumidores à Internet a qualquer horário e dia. (O’CONNOR, 2001a; 

ROCCATO, 2008). 

Como a Internet é uma ferramenta de baixo custo para o negócio, especialmente para 

comunicação e marketing (BUHALIS, 2003, CHIANG; JANG, 2006, HUDSON; GILBERT, 

2006), um número crescente de hotéis desenvolveram o próprio website ou compraram 

sistemas especialistas de empresas de software; outros hotéis são acessíveis através de um 

website de terceiro. (CONNELL; REYNOLDS, 1999, ESPINO-RODRIGUEZ; TAYLOR, 

2006).  

Reservas pela Internet têm criado uma ligação mais estreita e direta entre um hotel e 

seus clientes. Outra vantagem é que o sistema de reservas ajuda a diferenciar um hotel de seus 

concorrentes e evita que outros agentes ou intermediários compartilhem os benefícios obtidos 

entre o próprio hotel e seus clientes. (CHIANG; JANG, 2006, GILBERT; BEVERIDGE; 

LEE-KELLEY, 2005; KIM; KIM, 2004).  

 

2.6 FATORES QUE INFLUENCIAM A ESCOLHA DE DETERMINADO HOTEL 

 

 Não obstante a conveniência que a transação online oferece ao consumidor, qualquer 

que seja o segmento de mercado, existe uma preocupação/apreensão latente sobre as variáveis 

segurança, privacidade e confiabilidade dos serviços. A dificuldade de verificar fisicamente 

produtos/serviços antes da compra e a incapacidade de controlar a segurança dos dados do 

cartão de crédito durante a compra online aumenta o risco percebido. (LEE; TURBAN, 2001).  

 A reputação do vendedor, o ambiente do website e a qualidade da prestação do serviço 

oferecido (incluindo a segurança do pagamento, a privacidade de informações pessoais e 

confidencialidade do processamento) são também fundamentais para a percepção de risco. 

Sobre o assunto, Solomon (1998) explica que o risco percebido é a crença de que a compra de 

um produto ou serviço venha a ter consequências negativas. Portanto, o risco percebido pelo 

consumidor é diretamente relevante para o hoteleiro, em termos da sua reputação/imagem. 

(GILBERT; BEVERIDGE; LEE-KELLEY, 2005). 

 Em teoria, a reserva de hotel é um processo simples, mas, na prática, pode envolver 

certa complexidade como preço, localização, conveniência e outros. (MASON; ROBERTS, 

2004).  



111 

 

Nesse ambiente de negócios, segundo Chiang e Jang (2006), uma visão mais profunda 

de comportamento do consumidor online faz-se necessária. Os autores mencionam que, em 

sua busca de informações para reservar hotéis pela Internet, os viajantes também tendem a 

considerar a marca, que muitas vezes representa qualidade. A boa imagem da marca, além 

depositiva, mostra um maior poder sobre outros concorrentes. (KIM; KIM, 2005). Por isso, a 

marca deve ser cuidadosamente protegida, pois contribui para aumentar a confiança dos 

clientes nas compras online (CHIANG; JANG, 2006). O preço também é um fator crítico na 

escolha de produtos indiferenciados na Internet e frequentemente funciona como um 

indicador da qualidade do produto, ou seja, os consumidores esperam alta qualidade quando o 

preço é alto. (CHIANG; JANG, 2006). 

 A navegação no site do hotel ou em sites intermediários permite que os clientes 

obtenham uma boa quantidade de informações, disponíveis no ambiente virtual, por exemplo: 

disponibilidade de quartos, acomodações, preços, localização, opções de pagamento, política 

de cancelamento, restaurantes, ofertas, facilidades e fitness, entre outros. Não obstante a 

suficiência das informações, o preço sempre aparece como um dos fatores mais importantes 

na decisão final do cliente, ou seja, o menor preço é um dos principais objetivos dos 

consumidores. (LAW; WONG, 2010). 

 Examinar o que influencia a confiança pode tanto contribuir para entender o 

comportamento dos consumidores quanto auxiliar o setor de turismo e hotelaria a desenvolver 

estratégias de marketing e elevar a confiança nas compras de produtos pela Internet. 

(CHIANG; JANG, 2006).  

Como mencionado anteriormente neste mesmo estudo, o preço é um dos principais 

requisitos para a tomada de decisão de compra de certo produto/serviço. A maioria dos 

consumidores avalia o valor (combinando preço e qualidade) antes da decisão de compra. 

Para o consumidor o preço pode ser positivo quando a avaliação relativa de preço é alta. Além 

disso, se um preço é percebido como razoável, o consumidor pode demonstrar uma maior 

intenção de comprar. (CHIANG; JANG, 2006). 

 Os consumidores, regra geral, dispendem grande parte de seu tempo realizando 

pesquisas na Internet em busca de alternativas de redução de custos para suas viagens. 

Àqueles que buscam na Internet informações de hospedagem, por exemplo, é oferecida uma 

lista de hotéis, com base em preços ou acordos comerciais com os intermediários, ao invés de 

atributos dos hotéis ou marcas. Por essa razão, não raro, produtos de marca ou rede são 

descartados se outro produto é um pouco mais barato. (BUHALIS; LAW, 2008).  
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Com a transparência tornando-se mais comum em virtude da confiabilidade, os preços 

que aparecem em diferentes canais de distribuição têm que ser coordenados para garantir a 

paridade de valor/tarifa. (O’CONNOR, 2001a). Portanto, analisam Buhalis e Law (2008), as 

organizações necessitam reforçar suas marcas online e offline para justificar o seu 

posicionamento no mercado e a estratégia de preços adotada. Neste volátil ambiente do 

mercado, os intermediários de turismo são obrigados a reavaliar tanto receitas e custos quanto 

todas as parcerias e as cadeias de valor envolvidas. Ao comparar os fatores determinantes de 

valor, O’Connor (2001b) relatou que a confiança é o mais importante para a efetivação da 

compra online. Para criar confiança, a boa imagem da marca e a reputação sobre a qualidade 

são necessárias.  

No Quadro 25 são apresentados estudos relacionados a empresas hoteleiras, que 

devem estar conscientes de que oferecer produtos e serviços de qualidade é uma prioridade 

para a obtenção de confiança do cliente. (FAM; FOSCHT; COLLINS, 2004; CHIANG; 

JANG, 2006; LAW; WONG, 2010).  

Por último, mas não menos importante, o site deve ter correspondência com a situação 

real da empresa; os elementos de qualidade (por exemplo, acessibilidade, utilidade de 

informações do site, simpatia e design da página etc.) podem afetar, para o bem e para o mal, 

a percepção de usuários do website e a tomada de decisão de compra. (CHIANG; JANG, 

2006). Fatores como taxa de integridade entre reservas realizadas diretamente com o hotel e 

com canal de distribuição, pressão do cliente em relação à utilitização de TICs e falta de 

exploração da potencialidade da Internet são alguns dos fatores citados no Quadro 25.  

Uma investigação que contou com a participação de 97 hotéis apontou seis tipos de 

tarifas diferentes em paralelo com outra pesquisa no método focus group, realizada com dez 

moradores de Hong Kong, que tinham experiência em reservar aptos de hotel por meio da 

Internet. Eles discutiram suas experiências de reserva online e afirmaram que suas decisões 

eram determinadas principalmente por três fatores: preço, confiabilidade do canal e 

informação boca a boca de amigos e parentes. (LAW; WONG, 2010). Os participantes 

comentaram que, embora o processo para garantir a reserva do apto requeira etapas 

adicionais, reconhecem que elas são necessárias para a segurança da confirmação da reserva. 

Também mencionaram a preocupação quanto à política de cancelamento, nos seguintes 

termos: (a) um dia antes chegada (24h) é uma excelente política, pois permite maior 

flexibilidade; (b) dois dias (48h) é um prazo aceitável; (c) três dias (72h) é uma política muito 

dura. Portanto, finalizam os autores, os hotéis que permitem cancelamento um dia antes da 

chegada são os mais propensos a fazer uso do e-commerce. 
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 Chiang e Jang (2006) investigaram os efeitos do preço percebido e imagem da marca 

em relação a qualidade, confiança e valor percebido. A pesquisa foi realizada por estudantes 

que viajaram para a cidade de Flórida (USA) e tentaram reservar hotéis pela rede Internet. 

Como resultado, os autores apresentaram a seguinte análise: se os turistas perceberem que o 

preço oferecido por um hotel é mais acessível do que o seu padrão de preço interno ou preços 

concorrentes, eles tendem a acreditar que a qualidade possa ser inferior, ao mesmo tempo, 

este fato faz com que o consumidor agregue maior valor e tenda a ter maior intenção de 

compra. A imagem da marca também afeta significativamente a qualidade e a confiança 

percebida pelos consumidores.  

 Com o objetivo de analisar o impacto das alterações no processo de pesquisa online 

realizada pelos consumidores em busca de hotéis em relação à variação sazonal na taxa de 

ocupação em hotéis, um estudo com 18 países europeus foi elaborado por Boffa e Succurro 

(2012), a partir de dados disponíveis nos países da amostra, no período 1997-2007. Esta 

investigação concluiu que a utilização da Internet provoca aumento da sazonalidade, pois 

cresce a pressão da concorrência e a concentração do fluxo de turistas. Da mesma forma que é 

usada para induzir os consumidores a estes polos de turismo, a Internet pode ser utilizada para 

reduzir a sazonalidade mediante um eficiente plano de e-marketing, de gestão e dispersão de 

preços entre períodos, de organização de eventos e festivais capazes de atrair pessoas na baixa 

temporada, e oferecer férias de curta duração. 

 

Quadro 25 – Decisão de compra: a influência dos aspectos preço, confiança, marca e segurança em 

relação ao e-commerce. 

Autor(es), 

ano 

Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

O’Connor 

(2001b)                                                                                

Investigar e analisar os 

preços oferecidos aos 

consumidores sobre a 

distribuição alternativa de 

hotel.  

Verificar se existe uma 

coerência entre a 

disponibilidade e os 

preços oferecidos em 

cada um dos canais de 

distribuição. 

Pesquisa quali-

quantitativa.  

Analisadas 45 cadeias de 

hotéis internacionais.  

O estudo revela que a maioria das 

redes de hotéis utiliza vários 

canais de distribuição baseados 

em web por meio dos quais são 

apresentadas as respectivas 

tarifas. O estudo identificou as 

tarifas oferecidas pelos hotéis nos 

diferentes canais de distribuição 

basicamente se igualam 
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Quadro 25 – Decisão de compra: a influência dos aspectos preço, confiança, marca e segurança em 

relação ao e-commerce.                                                                                           (continuação) 

Autor(es), 

ano 
Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

Wolfe e 

Boger Jr.                                                                          

(2001) 

 

Comparar a central de 

reservas do hotel por 

telefone com tarifas 

praticadas na Internet em 

19 cidades.  

O estudo analisou 21 

empresas hoteleiras, em 

19 cidades para um total 

de 184 propriedades nos 

EUA. Após a aplicação 

dos questionários por 

telefone, realizou-se 

investigação na web, 

sobre tarifas das reservas 

feitas pela Internet, por 

cidade. Análise 

estatística.  

Em geral, tanto as cidades quanto 

as empresas de hospedagem 

utilizadas neste estudo revelaram 

boa taxa de integridade entre a 

central de reservas e as tarifas na 

Internet. No entanto, houve 

diferenças significativas entre as 

taxas consideradas altas e baixas, 

dentro de cada tipo de reserva, o 

que possibilita que os clientes 

negociem melhores tarifas. 

Mason e 

Roberts                                              

(2004) 

Investigar as percepções 

dos hóspedes do processo 

de reserva de hotéis.  

Pesquisa quali-

quantitativa. Questionário 

enviado a 224 clientes de 

hotéis. O objetivo era 

avaliar o processo de 

reserva em dois hotéis da 

Nova Zelândia.  

Falta de informação sobre o hotel 

e seus serviços foram, com mais 

frequência, citados como fator 

crítico, seguido por falata de 

simpatia do colaborador no 

processo de negociação de 

preços. 

Fam, Foscht, 

Collins 

(2004)             

Analisar a importância da 

confiança em um 

relacionamento de 

reserva online no 

segmento de 

hospedagem. O estudo 

procura identificar os 

critérios de confiança que 

são importantes para os 

consumidores na decisão 

de compra online e 

também os critérios de 

confiança que os 

fornecedores de serviços 

de hospedagem 

(motel/hotel/operadores) 

consideram essenciais 

para influenciar a decisão 

dos consumidores no 

processo de compra 

online. 

No total, examinaram-se 

108 consumidores e 44 

motel/hotel/operadores na 

Nova Zelândia, por meio 

de questionários. Os 

resultados mostraram 

importantes discrepâncias 

entre ambos 

(consumidores e 

operadores do setor 

hoteleiro). 

 

Os consumidores valorizam itens 

como: garantias, reembolso, 

disponibilidade de produto (UH) 

e confidencialidade como fatores 

que gostariam que o setor de 

hospedagem e os fornecedores 

incluíssem no site. Esses fatores, 

no entanto, não foram 

considerados importantes pelos 

prestadores de serviços de 

hospedagem. Os prestadores de 

serviços de hospedagem que 

percebem a Internet como um 

meio eficaz de efetuar reservas 

online tiveram uma taxa mais 

elevada de ocupação. em 

comparação com aqueles que 

fazem reservas de outro modo. 
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Quadro 25 – Decisão de compra: a influência dos aspectos preço, confiança, marca e segurança em 

relação ao e-commerce.                                                                                           (continuação) 

Autor(es), 

ano 
Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

Kim, Ma e 

Kim (2006) 

Identificar os fatores que 

afetam as intenções de 

clientes de realizar 

reservas online de hotéis 

chineses, bem como 

avaliar a sua satisfação 

com o serviço (reserva 

online de hotel). 

Pesquisa quantitativa. 

Escala Likert de 5 pontos. 

Análise estatística. 

Beijing, China, em março 

de 2003. Hóspedes e 

gerentes de marketing 

responderam aos 

questionários. 12 hotéis. 

Focus group. 206 clientes 

no check-in. 

Os resultados indicam que os 

clientes de hotel chineses são 

menos suscetíveis a confiar na  

marca do hotel. Benefícios como 

preço têm mais chances de atrair 

o cliente; em relação àqueles 

usuários de Internet mais 

experientes, informações de 

segurança online são bem 

importantes.. 

Chiang e 

Jang (2006)                                      

Investigar os efeitos do 

preço e da imagem da 

marca nos seguintes 

aspectos: qualidade 

percebida, confiança, 

valor percebido, e a 

intenção de compra dos 

viajantes para reserva 

online de um hotel.  

 

Pesquisa quali-

quantitativa. 404 

questionários respondidos 

por estudantes que 

passaram cinco dias de 

férias em Orlando, FL. 

 

 

Os resultados deste estudo 

sugerem o seguinte: se os turistas 

percebem que o preço oferecido 

por um hotel é mais acessível do 

que o seu padrão de preço eles 

tendem a acreditar que a 

qualidade pode ser baixa. O preço 

baixo, no entanto, tende a ter um 

alto valor para o consumidor e é 

mais propenso a influenciar a 

intenção de compra do cliente. A 

imagem da marca afeta 

significativamente a qualidade e a 

confiança percebidas pelos 

consumidores. Em geral, a 

confiança parece desempenhar 

um papel importante na dinâmica 

online a longo prazo com o 

cliente. 

Pereira 

(2007) 

Aferir a qualidade dos 

sites nos locais do e-

commerce relativo ao 

setor do turismo. O 

objetivo pretendido é 

contribuir para o 

desenvolvimento destes 

sites e melhoria da 

qualidade do e-

commerce. 

Pesquisa quali-

quantitativa. Para efetuar 

esta análise foram 

selecionados sites de 

renome no setor de 

turismo (sites de agências 

de turismo bem 

conhecidas em Portugal). 

Questionários 

respondidos por 

internautas. 

Uma das principais conclusões 

alude ao fato de que as 

plataformas online servem mais 

para a coleta de informação do 

que para realizar compras. Isto se 

deve principalmente à 

desconfiança e à insegurança que 

os usuários de TICs sentem 

relativamente ao e-commerce. O 

setor de turismo, concebido como 

balcão de venda de serviços e não 

de produto tem grande aderência 

dos cibernautas. 
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Quadro 25 – Decisão de compra: a influência dos aspectos preço, confiança, marca e segurança em 

relação ao e-commerce.                                                                                           (continuação) 

Autor(es), 

ano 
Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

Abreu e 

Baldanza                                                                 

(2009) 

Estudar a utilização da 

Internet como 

instrumento estratégico 

de marketing por 

empresários do setor 

hoteleiro da cidade de 

Maceió (AL). 

Pesquisa exploratório-

descritiva. Os dados 

quantitativos, coletados 

por meio de questionários 

estruturados, aplicados 

aos cinquenta 

empresários do setor 

hoteleiro e 393 turistas, 

receberam tratamento 

estatístico (descritivo e 

análise fatorial), sendo 

tabulados e processados 

por meio do software 

SPSS. Quanto aos 

empresários, levantaram 

informações sobre o uso 

ou não da Internet como 

instrumento estratégico. 

Quanto aos turistas,  

utilizaram a própria 

Internet para a aplicação 

de um questionário 

online, para alcançar 

somente pessoas que 

acessam a Internet com o 

propósito de obter 

informações sobre 

turismo. 

Os resultados obtidos evidenciam 

que alguns empresários ainda não 

estão explorando adequadamente 

as potencialidades da Internet e 

que os turistas a estão utilizando 

como mais um canal de compra 

de produtos/serviços turísticos. 

Law e Wong 

(2010) 

Investigar a importância 

dos preços, taxas de aptos 

e termos e condições de 

contratos apresentados 

em seis grandes sites para 

os 97 hotéis membros da 

Hong Kong Hotels 

Association (HKHA) 

 

Pesquisa quali-

quantitativa. Análise 

estatística. Em 

comparação aos preços 

exibidos nos sites e nos 

hotéis, houve diferença 

significativa. Análise das 

tarifas dos hotéis, dos 

canais de distribuição e 

do focus group. 

 

As tarifas do hotel são superiores 

nos canais de distribuição, mas os 

termos e condições são mais 

favoráveis fora deste ambiente. 

Os clientes podem escolher o 

canal de distribuição de sua 

preferência. De acordo com as 

conclusões da discussão do focus 

group, além do preço, a 

confiabilidade de um site também 

pode afetar a decisão do cliente 

de fazer uma reserva. 
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Quadro 25 – Decisão de compra: a influência dos aspectos preço, confiança, marca e segurança em 

relação ao e-commerce.                                                                                           (continuação) 

Autor(es), 

ano 
Objetivo(s) Metodologia Resultado(s) 

Boffa e 

Succurro                                                                               

(2012) 

Compreender como a 

reserva afeta a 

sazonalidade na medição 

de UHs do hotel versus 

taxa de ocupação, na alta 

e na baixa estação. 

Pesquisa quali-

quantitativa. A amostra 

inclui 18 países europeus, 

escolhidos com base nos 

dados disponíveis, ao 

longo dos anos 1997-

2007. A malha aérea de 

cada país, os voos 

fretados e o transporte 

marítimo também foram 

avaliados.  

O uso da Internet para reserva 

direta está positivamente 

associada à sazonalidade. Certo 

é que os vários atores do setor 

do turismo não devem 

simplesmente confiar na Internet 

como uma ferramenta para 

reduzir a sazonalidade; na 

verdade, é exatamente o oposto. 

Resultados da pesquisa indicam 

a necessidade de uma série de 

iniciativas, tanto no aspecto 

administrativo como no político, 

visando mitigar o impacto 

sazonalidade. Três remédios 

tradicionais produzem um 

rendimento mais eficaz: gestão e 

preço dispersos entre os 

períodos, organização de 

eventos e festivais capazes de 

atrair as pessoas na época baixa 

frequência ao destino turístico, 

férias dispersas. A demanda é 

alterada indiretamente como 

resultado das mudanças de 

preços induzidas pelas reservas 

online 

Andreu et al. 
(2010) 

Investigar como os 

gerentes das agências de 

viagens de varejo 

percebem as 

consequências da adoção 

do e-commerce em seus 

relacionamentos com 

fornecedores. 

Pesquisa quali-

quantitativa. Likert de 5 

pontos. 101 agências na 

Espanha. Questionário. 

Os resultados da pesquisa 

indicam que a pressão do cliente 

quanto à utilização das TICs e e-
commerce tem uma forte 

influência sobre a prática de 

comunicação.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tradicionalmente, os hotéis têm feito uso de canais diretos, como reservas realizadas 

no próprio estabelecimento, e canais indiretos, como agências de viagem. Nos últimos anos, 

as reservas online se tornaram mais um importante canal de reserva, haja vista a facilidade de 

os consumidores fazerem reservas em sites de hotéis ou em sites de terceiros. Há hotéis que 

têm marcas de sites e gerenciam reservas online nos seus departamentos; já os sites de 

terceiros que representam hotéis lidam com os clientes e recebem receitas por meio de 

acordos financeiros. (LAW; WONG, 2010). 

Uma estratégia para expandir a marca da organização utilizando o e-commerce é o que 

se conhece no Brasil por “Compras Coletivas”, em que o diferencial está nos descontos 
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oferecidos por estes sites de compra (concedidos pelo empreendimento), principalmente em 

períodos de sazonalidade. Se, por um lado, o hotel pode ter todas as suas UHs ocupadas, por 

outro, o retorno financeiro é muito baixo, pois os descontos acordados são bastante 

expressivos. Há mais de mil empresas atuando nesse mercado no país, entre elas: Groupon, 

Peixe Urbano, ClickOn, Imperdível, Oferta Única (e-BIT/WEBSHOPPERS, 2012). A 

empresa Groupon, por exemplo, apresenta oitocentas (800) ofertas por dia e um total de 15 a 

20 mil cupons são vendidos diariamente no Brasil, porém, em 2011, registrou um prejuízo de 

65 milhões em âmbito mundial (INFO.EXAME, 2012). 

  

2.7 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DAS TICs E DO E-COMMERCE PARA O 

TURISMO E A HOTELARIA 

 

A revolução tecnológica vivenciada com o desenvolvimento da Internet mudou 

decisivamente as condições de mercado para organizações de turismo. As TICs evoluem 

rapidamente, fornecendo novas ferramentas que favorecem o marketing, a gestão do turismo e 

o relacionamento no setor, enfim, elas apoiam a interatividade entre empresas de turismo e 

consumidores e como resultado ocorre uma reengenharia do processo de desenvolvimento, 

gerenciamento e comercialização de produtos e destinos turísticos. (BUHALIS; LAW, 2008).  

Os turistas potenciais se tornaram mais independentes e sofisticados, especialmente 

porque podem dispor de uma ampla variedade de ferramentas para organizar suas viagens, 

que incluem reservas online em hotéis e agências de viagens (como a Expedia e a Decolar), 

sites de buscas (como o Google e o Yahoo), redes sociais (como o Facebook), portais de 

websites 2.0 (como o Tripadvisor), websites de comparação de preços (como o Amazon), bem 

como forncedores individuais e websites intermediários. (BUHALIS, 1998). 

Com a acessibilidade da Internet, a necessidade dos consumidores quanto à 

informação fica mais específica, ressaltam Perdue (2001) e Kurata e Bonifield (2007) e isto, 

finalizam os autores, torna importante a segmentação do mercado e do público que se 

pretende atingir. Afirmam Buhalis (1998), Beritelli, Bieger e Laesser (2007) e Brey et al., 

(2007), que os atores do turismo que não participarem das redes virtuais enfrentarão graves 

desvantagens competitivas a longo prazo e provavelmente perderão parte considerável de 

mercado. 

 O e-commerce tem sido a fonte de investimentos das grandes redes hoteleiras e 

promete tornar-se a principal força de vendas da hotelaria nos próximos anos. A hotelaria, em 

especial, já registra índices satisfatórios com vendas pela Internet, dado o novo momento do 
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consumidor de turismo, que busca hotéis e serviços de turismo na web ao invés de contatar as 

agências de viagens. (ECOMMERCE, 2011).  

Na interpretação de Franco Júnior (2003), o e-commerce, além de ser uma forma 

eficiente e mais lucrativa de vendas, tornou-se um canal de relacionamento para lidar de 

forma mais próxima com os hóspedes. Especializado em facilitar o processo de compras 

online, o e-commerce gera o maior número de informações necessárias e possíveis, 

assegurando ao consumidor confiança e segurança quanto aos dados cadastrados para o 

pagamento e a partir da técnica de criptografia, provê um alto nível de confiança, integridade 

e autenticidade da informação que está percorrendo a rede. 

De acordo com Abella Garcés e outros (2004), o e-commerce oferece novos canais 

para a comercialização mundial de produtos e serviços, e apresenta oportunidades para criar 

novos negócios, fornecendo informação para os produtos e serviços intangíveis. Os autores 

enumeram as principais vantagens do marketing relacionado ao e-commerce. Em primeiro 

lugar, o e-commerce aumenta a promoção de produtos e serviços pelo contato direto e rico em 

informações e interatividade com os clientes. Os hotéis, por exemplo, podem melhorar sua 

publicidade na Internet ao invés de utilizar as brochuras tradicionais, somada a possibilidade 

de fazerem uso de mais imagens, sons e outras mídias. Em segundo lugar, o e-commerce 

estabelece um canal de distribuição direta online e, por conseguinte, reduz tempo e custos, 

quando comparado com os tradicionais canais de distribuição. Em terceiro lugar, o e-

commerce permite a economia de custos administrativos e de comunicação devido à redução 

do uso de correio normal e papéis, por exemplo, para fazer reservas de hotel. Em quarto lugar, 

o e-commerce melhora o atendimento ao cliente, permitindo-lhes obter informações 

detalhadas em tempo real. Finalmente, os clientes precisam de menos tempo para encontrar 

mais informações sobre produtos turísticos e fazer comparações simultâneas antes da sua 

escolha. 

Gibert e Powell-Perry (2002) comentam que devido ao uso da web muito difundido 

para o e-commerce, o website do hotel possui uma grande vantagem sobre outras formas de 

comunicação, devido à interatividade, podendo auxiliar o desenvolvimento do CRM. O e-

commerce também tem possibilitado o desenvolvimento de novas empresas de turismo que 

competem com intermediários turísticos tradicionais, reforçando o marketing direto e redução 

de custos. A reserva online é um exemplo de atividade que os clientes podem realizar 

diretamente com as empresas de turismo, sem a intervenção de um agente de viagens. 

Outrossim, os meios de hospedagem precisam entender, incorporar e utilizar a 

tecnologia da informação estratégica, de modo que possam identificar e servir a seus 
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mercados-alvo, aprimorar sua eficiência, maximizar a rentabilidade, melhorar os serviços e 

manter a prosperidade a longo prazo. O sucesso futuro das organizações e destinos turísticos 

será determinado por uma combinação de uma gestão inovadora e de marketing, inteligência e 

visão, bem como o uso estratégico de tecnologia de informação avançada. A relação estreita 

que a Internet possibilita com os clientes é uma oportunidade de conhecer, relacionar-se e 

construir clientes fiéis, duradouros, prescritores e assossiados à organização, diferentemente 

do que ocorria anteriormente, quando tradicionalmente o cliente recebia um produto/serviço, 

consumia-o e assim finalizava a sua relação com a marca. 

A web possibilita que qualquer organização, por menor que seja, tenha no mínimo 

alcance nacional e possa obter clientes de qualquer lugar se souber explorar adequadamente 

este meio de comunicação. Hoje, o mercado não é somente local, pois a visibilidade que a 

rede concede aos buscadores, com destaque para o Google, pode fazer crescer qualquer 

negócio. A Internet oferece informações sobre o rendimento da organização devido à web 

analítica, podendo controlar e identificar oportunidades e fraquezas online, além de obter 

informação dos usuários que acessam a página da organização. 

Finalmente, a Internet chegou aos aparelhos móveis de maneira massiva, construindo 

um novo paradigma e fazendo com que qualquer organização esteja presente diariamente na 

vida de milhões de pessoas. Em suma, essa grande mudança foi possível porque os recursos 

disponíveis nos ambientes virtuais podem simular experiências, materializar sonhos, 

compartilhar percepções e principalmente facilitar o acesso à informação, desta forma, 

atuando também como agentes transformadores de comportamentos sociais. Com a evolução 

das exigências do consumidor, o setor de turismo também evoluiu. (TECNOHOTEL.NEWS, 

2013; MINUBE, 2013; HOSTELTUR.COM, 2013a). 

 

2.8 PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS ANOS  

 

 Com o crescimento contínuo dos países emergentes, está aumentando a proporção da 

população que pode ser chamada de midlle class. Compreender as novas classes médias é 

fundamental para vislumbrar os hotéis do futuro. Estima-se que a classe média mundial irá 

crescer de 430 milhões em 2000 para 1,2 bilhão em 2030, valendo salientar que o Banco 

Mundial considera classe média as pessoas com renda de US $ 10 a US $ 20 por dia (uma 

faixa média de renda entre Brasil e Itália). Sozinhas, China e Índia serão responsáveis por dois 

terços desta expansão, ou 32% (em 2010 representavam 21%) (AMADEUS, 2010). Esta 

informação é relevante porque a Ásia é atualmente o maior mercado em crescimento e o mais 
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competitivo para viagens aéreas, conforme análise do relatório de tráfego divulgado pela 

Amadeus. Destacam-se também neste relatório Colômbia, Peru e Filipinas como novos 

mercados emergentes para transporte aéreo de passageiros. (TNOOZ, 2013). 

 Os países emergentes compõem os países dos BRICs e do N-11
18

, com destaque para 

o crescimento médio da renda, previsto até 2040, o que demonstra tendência a ascensão da 

classe média destes países. Com o rendimento individual e o aumento da riqueza, as viagens 

se tornam uma aspiração natural. (AMADEUS, 2010). 

 Um estudo relacionado a estratégias futuras dos hotéis, realizado pela empresa 

Amadeus em 2010, contou com a participação de 610 entrevistados em todo o mundo. Na 

pesquisa, 83% concordam que mais pessoas viajarão em suas férias e o farão por sentirem que 

têm o direito de fazer uma pausa na rotina e aliviarem o estresse. Com o aumento das viagens, 

a expectativa da experiência em hotel será grande, havendo maior pressão na personalização 

dos serviços, que, por sua vez, está sendo fortemente demandada devido à evolução da 

Internet e à mobilidade dos dispositivos móveis, proporcionando diferentes formas de acesso. 

Na mesma pesquisa, 92% dos entrevistados acreditam que em 2020 os hóspedes dos hotéis 

vão esperar que sua estada seja personalizada de acordo com as opções escolhidas no 

momento da reserva. Desta feita, inicia-se para o setor um grande desafio quanto à tradicional 

abordagem de segmentação, ante a necessidade de se focar o cliente individualmente. 

(AMADEUS, 2010). 

 Os hábitos de consumo e os fatores geográficos que se conhece mudarão rapidamente 

e uma nova realidade afetará todos os setores da economia. Com o turismo não será diferente.  

No evento da Travel Technology Europe as previsões baseadas em estudos para o 

futuro, no que se refere às TICs, apontaram que no ano de 2017 haverá mais celulares do que 

pessoas no mundo; em 2020 a informação digitalizada dobrará a atual e em 2025 o número de 

passageiros se multiplicará por seis. (TECNOHOTEL.NEWS, 2013).  

 O surgimento de aplicativos para celulares e tablets está desenvolvendo uma geração 

que acredita que terá as informações que deseja no momento solicitado. Não havendo um app, 

as redes sociais fornecem uma plataforma para discutir o assunto, e se a demanda está lá, 

alguém vai desenvolvê-lo. Estes desenvolvimentos pretendem fornecer um meio de satisfazer 

uma sociedade cada vez mais individualista, apoiada pelo aumento da riqueza pessoal nas 

                                                 
18

 N-11 se refere ao conjunto de onze países identificados pelo Banco de Investimento Goldman Sachs como de 

grande potencial para figurar entre as maiores economias do mundo, junto com os BRICs. Os fatores 

considerados pelo Goldman Sachs para a classificação dos países foram estabilidade macroeconômica, 

maturidade política, políticas de abertura e qualidade de educação.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/BRIC
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economias emergentes e pelo exigente consumidor ocidental (AMADEUS, 2010; MINUBE, 

2013).  

Muitas mudanças iniciaram a partir da crise econômica de 2008 e foram cruciais para 

as redes hoteleiras reavaliarem suas estratégias e modelos de negócios. As redes Carlson e 

Hyatt, por exemplo, verificaram que poderiam conquistar outros clientes de menor poder 

aquisitivo ao criarem uma tarifa de UH mais acessível financeiramente. Do mesmo modo, as 

redes Accor e Wyndham continuam com seus programas de franquias e gestão de contratos de 

serviços, tanto para a carteira própria quanto para o desenvolvimento de novas propriedades 

almejando ampliar a carteira existente (AMADEUS, 2010).  

 O futuro anuncia que os hotéis estarão mais ajustados à Internet, desempenhando um 

papel ativo nas mídias sociais e utilizando novos softwares analíticos como ferramentas 

avançadas para ajudar a antecipar futuros padrões de demanda. No estudo da Amadeus 

(2010), 95% dos entrevistados concordaram que em 2020 os hotéis procurarão novas 

tecnologias que lhes permitam aumentar a eficiência, reduzir custos, personalizar a 

experiência do cliente e melhorar o serviço. Novas tecnologias também lançarão novos 

desafios, seja para o aumento da segurança dos dados que trafegam nas redes virtuais, seja 

para gerir o impacto e o potencial de poluição visual que possa surgir a partir de dispositivos 

holográfico e heads-up, por exemplo, que exibem imagens projetadas em áreas públicas. 

(AMADEUS, 2010; TECNOHOTEL.NEWS, 2013). 

 As tecnologias que se espera encontrar nos hotéis até o fim desta década estão listadas 

no Quadro 26 e aparecem fragmentadas em seis domínios: gestão de relacionamento, 

tecnologia pessoal, funcionalidade de UH, apoio para reuniões, serviços ao cliente e gestão e 

operações de negócios. 
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Quadro 26 – Previsões de tecnologias para o setor hoteleiro até 2020 

Difundida agora Prevista em 2015 Prevista em 2020 

GESTÃO DE RELACIONAMENTO 

Um bilhão e 67 milhões de 

usuários da web 

Aumento de reuniões sociais 

Planejamento da viagem 

Uso de tablets 

Banda larga sem fio 

Viagem virtual 

Domínio de reservas online 

Evolução do CRM 

Banda larga sem fio de alta 

largura de banda 

Reconhecimento de fala e 

linguagem 

Tradução no uso diário 

Cinco bilhões de usuários da web 

Agentes inteligentes / assistente 

de software 

Web semântica 

Web inteligente 

Web imersiva (uso da tecnologia 

web para entregar sensação, 

experiência e emoção) 

TECNOLOGIA PESSOAL 

Realidade aumentada 

Explosão de dispositivos de 

exibição pessoal 

Headsets de controle da mente 

Telefones 4G 

Interfaces inteligentes 

Telefones 5G 

Interfaces de gesto 

Heads up displays 

FUNCIONALIDADE DE UH 

Controle centralizado e 

personalizado de meios de 

comunicação, iluminação e 

temperatura 

TV 3D 

Camas multimídia 

Telefonia IP 

IPTV 

UH com smartphone 

Serviço de concierge na UH 

TV 4D 

Gestão de sala baseada em 

sensores 

Robôs pessoais 

APOIO A REUNIÃOES 

__________ 

Videoconferência / Tele-presença 

Reuniões virtuais e eventos 

híbridos 

__________ 

SERVIÇOS AO CLIENTE 

Quiosques de autoatendimento 

Displays 3D 

Exposições interativas 

Superfícies interativas 

Near Field Communication 

(NFC) 

Códigos de resposta rápida 

(Quick Response - QR) 

Hológrafos palpáveis 

Tecnologia háptica 

 

 

GESTÃO E OPERAÇÃO DE NEGÓCIOS 

Software na nuvem 
Biometria (por exemplo, voz / 

Reconhecimento Racial) 

Swarm intelligence - Redes de 

sensores “Enxame” de 

Inteligência (grupo de análise de 

comportamento). 

Segurança de sensoriamento 

remoto. 

Crowd farming (transforma a 

energia do movimento humano 

em ambientes urbanos em energia 

apropriada para o uso do 

consumidor). 

Segurança dos dados 

Inteligência de ambiente 

Plataformas híbridas 

Monitoramento e vigilância 

Extração de conhecimento 

Análise preditiva 

__________ 

Fonte: Amadeus (2010, p. 27).  
Nota: Sinal convencional utilizado: - dado numérico não disponível. 
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 A partir do quadro apresentado anteriormente, percebe-se que esta década anuncia 

grandes transformações nas áreas de tecnologia e comunicação disponíveis para o setor 

hoteleiro e, obviamente, para os clientes. Os hotéis deverão manter-se atualizados nestas 

áreas, monitorando alterações e expectativas dos clientes. A diferenciação, a criatividade e a 

adaptabilidade muito valorizadas pelos clientes demandará uma maior ênfase no 

desenvolvimento de distintas estratégias e de inovação centrada no cliente.  

Com relação à gestão de relacionamento tratada no Quadro 26, é importante que os 

hotéis avaliem distintos aspectos: (i) o crescimento de usuários da web e o uso de tecnologias 

de pesquisas de viagens, comparações de preços e reservas; (ii) o crescimento das redes 

sociais como ferramenta para reforçar a marca e o diálogo com o cliente, bem como 

incentivar, depoimentos, fidelizar e finalmente impulsionar as vendas; (iii) a evolução das 

técnicas de mineração dos dados relativamente a experiências nos perfis de mídia social, a fim 

de integrá-los ao CRM e transformá-los em Social CRM, além de orientar melhores ações de 

marketing, ofertas e recompensas; (iv) o crescimento da popularidade dos dispositivos móveis 

para desenvolvimento de aplicativos para hóspedes e utilização pelos colaboradores do hotel 

com o objetivo de fornecer informações em tempo real para os clientes; (v) passeios virtuais 

antes da confirmação da reserva como a visualização da UH; (vi) reconhecimento e tradução 

do idioma; e (vii) adotar a web semântica que permite uma melhor performance de busca.  

 Quanto à tecnologia de uso pessoal, o aumento da realidade por meio da sobreposição 

de informações digitais sobre os objetos do mundo real oferece potencial para enriquecer 

experiências humanas; os fones de ouvido (headsets) de controle da mente permitem o 

controle de computadores, videogames e objetos eletrônicos através dos pensamentos e de 

expressões faciais; interfaces inteligentes como o reconhecimento de voz pelo computador ou 

inteface de gestos promovem a interatividade.  

 No que tange às facilidades da UH, podem ser citados como expectativas tecnológicas: 

controles centralizado e personalizado dos meios de comunicação, iluminação e temperatura; 

inclusão de funcionalidades que estimulam os sentidos pelo olfato e interfaces táteis na 

tecnologia 4D TV; IPTV, que amplia a escolha potencial e o desenvolvimento de uma gama 

de serviços interativos como a capacidade de fazer compras rápidas de itens que aparecem em 

um programa de TV, que pode criar fluxos de receitas adicionais para os hoteleiros; a chave 

da UH poderá ser o próprio smartphone do cliente, cujo aplicativo contém o código fornecido 

pelo hotel; gestão de sensores para as UHs; e robôs pessoais como concierges ou mordomos 

da UH. 
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 As atividades de apoio a reuniões têm como importantes aliadas as videoconferências, 

tecnologia adequada para reuniões de negócios e mesmo reuniões virtuais com participantes 

online. Para os serviços de apoio ao cliente, o uso de hologramas 3D será uma opção, 

especialmente para criação de publicidade de eventos e concierges virtuais; a tecnologia 

háptica
19

 permite que os usuários “sintam” virtualmente objetos em um computador; o NFC é 

um mecanismo que pode ser usado para troca de informações, simplesmente acenando-se com 

um telefone sobre um ponto de contato ou outro telefone (podem incluir aplicações para 

identificação de hóspedes, pagamento, etc.); o QR é projetado para ser exibido e lido por 

telefones móveis atuais e pode ser usado para check-in, segurança, marketing e ofertas de 

produtos/serviços. 

 Por fim, a gestão e operação dos negócios utilizará a tecnologia biométrica, que 

permite fazer reconhecimentos de impressão digital e da íris do indivíduo, como instrumento 

para acelerar processos de check-in e check-out, controle e acesso às UHs, transações em 

restaurante, por exemplo. A identificação por rádio frequência (RFID) é uma forma de 

rastreamento e identificação por ondas de rádio e pode ser aplicado para monitoramento do 

fluxo de hóspede no hotel; as tecnologias de sensoriamento remoto oferecem potencial para a 

detecção discreta de explosivos, armas e drogas, o que torna o hotel mais seguro. 

 De forma geral, e após a breve síntese do Quadro 26, destaca-se a convergência das 

TICs, no que concerne a mídia e entretenimento, e funcionalidades das telecomunicações 

como essenciais ferramentas para atrair, interagir e satisfazer os clientes, a fim de atingir a 

proposta principal que é a venda dos serviços, sejam UHs ou eventos, de forma inovadora, 

prática e conveniente para o consumidor final. 

 

                                                 
19

 Tecnologia háptica é uma ciência do toque, dedicada a estudar e a simular a pressão, a textura, a vibração e 

outras sensações biológicas relacionadas com o toque. 
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3 METODOLOGIA 

 

 A velocidade com que as TICs criam, inovam e alteram o ambiente virtual influencia 

diretamente na economia mundial, e tem exigido das organizações uma nova postura perante 

as constantes mudanças no ambiente estratégico. Este capítulo está dividido em três tópicos: 

delineamento da pesquisa, no qual se explicita a tipologia, as abordagens e estratégias do 

estudo; o universo e população do trabalho e as técnicas e análise dos dados, detalhando os 

instrumentos de coleta de dados. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Este estudo caracteriza-se por uma pesquisa do tipo exploratória de caráter descritivo 

por se propor a analisar as redes hoteleiras no Brasil, abrangendo aspectos de sua 

caracterização, estrutura e desempenho, o que vai ao encontro da definição de Schluter, 

(2003), para quem descrever as características de determinado fenômeno relatando 

detalhadamente a sua configuração e estrutura são parâmetros que qualificam esse tipo de 

pesquisa. Concepção corroborada por Aaker, Kumar e Day (2001) e Hair Jr et al. (2005), pois 

tem como objetivo descrever principalmente características e funções de mercado.  

A pesquisa exploratória, de acordo com Hair Jr. et al. (2005, p. 84) “[...] objetiva 

descobrir as tecnologias que atendam as reais necessidades da empresa ou do consumidor”. 

Ela viabiliza e facilita a criação de novos produtos e/ou tecnologias pelas empresas, fazendo 

assim que identifique as oportunidades que o mercado oferece. Por sua vez, a pesquisa 

descritiva procura medir as características de uma população ou área de interesse de forma 

sistemática, objetiva e precisa (HAIR JR. et al. 2005). 

Quanto a sua abordagem, o trabalho está dividido em duas partes: quantitativo e 

qualitativo. Quantitativo porque o estudo utilizou as estratégias de levantamento (survey) para 

identificar as redes hoteleiras nacionais e internacionais no Brasil. Hair Jr. (2005) descreve o 

survey como sendo um procedimento para coleta de dados primários a partir de indivíduos, no 

qual os respondentes sabem claramente que estão sendo coletadas informações sobre seu 

comportamento e/ou atitude. Nesta pesquisa, foram aplicados surveys eletrônicas, que são 

utilizadas para responder questionários eletrônicos autoadministrados (HAIR JR. et al., 2005). 

A abordagem qualitativa é utilizada quando os fenômenos sociais não são solucionados pela 

teoria, pois se tratam de problemas de conhecimento profundo, sendo considerados casos 

específicos (DENCKER, 1998; SCHLUTER, 2003). Malhotra (2006) complementa ao 
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explicar que tal abordagem proporciona melhor compreensão do problema e é adequada em 

situações de incerteza. 

A respeito do tamanho dos hotéis pesquisados, o critério utilizado para elencar as 

redes foi igualmente o utilizado pela principal fonte da pesquisa, Jones Lang LaSalle Hotels’ 

Dedicated Offices (2012) em conjunto com o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, que 

considerou àquelas redes que somando o total de suas UHs em todo o território nacional, 

alcançasse o mínimo de 600 UHs, ou seja, as redes hoteleiras da amostra independem do 

porte. Foram também consultados todos os sites das redes a fim de atualizar a quantidade e 

localização dos hotéis, além de pesquisas complementares nas fontes: Hotel On Line (2012), 

Pesquisas de Serviços de Hospedagem (IBGE, 2012), Panorama da Hotelaria Brasileira 

(HOTEL INVEST, 2012) e Guia Quatro Rodas (2012). 

 

3.2 PROCESSO DE PESQUISA 

 

A pesquisa é realizada para atingir o conhecimento sobre determinado assunto, a fim 

de “[...] solucionar problemas, gerar teorias ou avaliar teorias existentes. Em termos gerais, 

não existe pesquisa sem teoria [...]” (RICHARDSON, 1999, p.16). 

Este estudo apresenta três diferentes etapas de processo de pesquisa.  O levantamento de 

informações é a primeira delas, que objetiva compreender o estado da arte do objeto de 

estudo, mediante coleta de dados referente ao tema central, a fim de realizar a sua 

contextualização teórica. As principais bases de dados consultadas são a EBSCO e a CAPES, 

por meio das seguintes palavras-chave: information technology in hotel, e-commerce e e-

business in hotel, online reservation, innovation system in hotel/tourism e Internet in hotel. A 

título de esclarecimento, as palavras-chave mencionadas são, em português: “tecnologia da 

informação em hotel”; e-commerce e e-business em hotel; reservas online; sistemas de 

inovação em hotel/turismo; e Internet em hotel. O recorte temporal foi delimitado entre os 

anos de 1998 e 2012. 

A segunda etapa do estudo é a caracterização da pesquisa, a qual abrange a definição 

da amostra e do instrumento de coleta de dados. A amostra caracteriza-se por ser não 

probabilística intencional por julgamento, ou seja, quando existe a necessidade de selecionar 

um grupo específico, através de filtragem, utilizada nos estágios iniciais de estudos 

exploratórios (COOPER; SCHINDLER, 2003). 

A terceira etapa vale-se da aplicação da pesquisa, interpretação dos dados e as devidas 

conclusões. Nesta fase “[...] o pesquisador fará as ligações lógicas e comparações, enunciará 
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princípios e fará generalizações” em relação à finalidade do estudo (DENCKER, 1998, 

p.172). A Figura 5 apresenta um resumo das três etapas da pesquisa. 

 

Figura 5: Etapas do processo de pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.2.1 Levantamento das informações 

 

 Descreve-se, nesta etapa, o método de coleta de dados utilizado para o levantamento 

das informações referentes ao tema central do estudo. As publicações foram selecionadas a 

partir dos seguintes critérios: a) inclusão de artigos que abordaram explicitamente em seus 

conteúdos o tema pesquisado; b) realização de um recorte temporal para determinar apenas os 

fatos mais relevantes devido às mudanças constantes do tema proposto, sendo realizado o 

levantamento da bibliografia nos meses de novembro de 2011 a abril de 2013; c) as principais 

revistas online nacionais e internacionais de turismo e hotelaria e revistas de assuntos da 

atualidade/mercado foram pesquisadas nos meses de maio de 2012 a abril de 2013.  Devido 

incipientes estudos na academia brasileira com relação ao tema proposto nesta investigação, 

as informações para este levantamento foram encontradas, na sua grande parte, em base de 

dados internacionais. As palavras-chaves utilizadas no levantamento de publicações deste 

estudo foram buscadas nos idiomas português e inglês. 
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Com relação aos periódicos nacionais, apenas duas publicações foram encontradas, 

sendo na revista Rae – eletrônica e Turismo em Análise; o que atesta que este tema é ainda 

pouco investigado no Brasil. Fez-se também o levantamento das Teses e Dissertações 

referentes ao tema proposto, sendo encontradas uma tese de doutorado na Suécia e três 

dissertações de mestrado em Portugal. Além desses levantamentos, foram consultados 7 livros 

que abordam o tema deste estudo, com o intuito de aprofundar os conceitos discutidos na 

fundamentação teórica.  

 A Figura 6 identifica as fontes e a quantidade de publicações encontradas e 

consideradas para este estudo, após filtragem de todo o material localizado. 

 

Figura 6: Levantamento bibliográfico nas bases de dados de periódicos científicos EBSCO e CAPES 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Nota-se, conforme exposto na Figura 6, um número significativo de investigações 

feitas nas palavras-chave “information tecnology in hotel” (143) e “Internet in hotel” (74). 

Nas demais palavras-chave, como “e-commerce e e-business in hotel” foram encontrados 

apenas 15 estudos, o que demonstra a importância dessa investigação devido seu caráter 

inédito. Os 251 estudos científicos apresentados correspondem ao material utilizado para a 

utilização da elaboração da fundamentação teórica. 
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 Dentre as revistas internacionais encontradas nas bases de dados EBSCO e CAPES, 

merecem destaque Tourism Management, com 21 publicações; Journal of Travel & Tourism 

Marketing, com 6 publicações; e, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, com 5 

publicações. 

 Com o intuito de atualização das informações devido a dinamicidade do tema deste 

estudo, foram consultadas revistas de mercado da atualidade, com destaque: Info Exame e 

Hôtelier News (nacionais) e TecnoHotel e Hosteltur (internacionais). 

 Após coleta e análise de todo o material, foi possível constatar como o tema desta 

investigação é novo no ambiente do turismo e, principalmente, da hotelaria. Assim, esses 

esforços contribuíram para a fundamentação teórica, corroborando com os objetivos da 

pesquisa. 

 

3.2.2 Definição da amostra universo da pesquisa 

 

 O universo da pesquisa corresponde a 45 redes hoteleiras, sendo 33 nacionais e 12 

internacionais que compreendem 729 empreendimentos hoteleiros estabelecidos no país 

(Apêndices B e C), de acordo com o levantamento da Jones Lang La Salle Hotels’ Dedicated 

Offices (2012) e dados atualizados nos sites das redes hoteleiras. Malhotra (2006, p. 320) 

define população como sendo “[...] a soma dos elementos que compartilham algum conjunto 

comum de características e que compreende o universo para o problema de pesquisa”, isto é, 

dentro deste contexto, os 729 hotéis pertencentes às redes pesquisadas.  

 Para melhor compreensão deste universo abordado, o Quadro 27 apresenta a 

localização das redes por região, onde é possível notar maior concentração das redes 

hoteleiras na região sudeste do Brasil.  
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Quadro 27: Redes hoteleiras no Brasil - universo da pesquisa por região.   

REGIÕES REDES HOTELEIRAS 

Sul 

Accor; - Mabu; - Starwood; - Astron; - Transamérica; - Nacional Inn; - 

Intercity; - Slaviero; - Bourbon; - IHG; - Deville; - Pestana; - Rede Plaza; - 

GJP; - BHG; - Atlântica; - Blue Tree; - Master; - Bristol Hotelaria; - 

Sudeste 

Accor; - Alliá; - Arco; - Atlântico; - Hilton; - Tauá; - Mabu; - Serhs; - Astron; - 

Transamérica; - Nacional Inn; - Windsor; - Meliá; - Intercity; - Othon; - 

Slaviero; - Bourbon; - IHG; - Carlson; - Carlton Plaza; - Stanplaza; - Travel 

Inn; - Promenade; - Deville; - Pestana; - Marriot; - Vila Gale; - BHG; - 

Atlântica; - Blue Tree; - Club Med; - Hotelaria Brasil – Bristol Hotelaria; - 

Centro-

oeste 

Accor; - Alliá; - Golden Dolphin; - Bittar; - Meliá; - Intercity; - Othon; - IHG; - 

Deville; - Nobile; - BHG; - Atlântica; - Blue Tree; - Bristol Hotelaria; -  

Norte 
Accor; - Hilton; - Astron; - IHG; - Posadas; - Iberostar; - Tropical; - Nobile; - 

BHG; - Atlântica; - Blue Tree; -  

Nordeste 

Accor; - Serhs; - Transamérica; - Nacional Inn; - Intercity; - Othon; - IHG; - 

Travel Inn; - Ibertostar; - Pestana; - Rede Plaza; - Tropical; - GJP; - Nobile; - 

Vila Gale; - BHG; - Atlântica; - Blue Tree; - Club Med; - Bristol Hotelaria; - 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Os estados que corespondem às regiões apresentadas no quadro anterior são 

relacionados em ordem alfabética e em quantidade de hotéis (universo da pesquisa): Alagoas 

(6), Amapá (1), Amazonas (15), Bahia (34), Ceará (16), Espírito Santo (21), Goiás (12), Mato 

Grosso (4), Mato Grosso do Sul (4), Maranhão (12), Minas Gerais (49), Pará (10), Paraíba 

(6), Paraná (64), Pernambuco (14), Piauí (2), Rio Grande do Norte (10), Rio Grande do Sul 

(42), Rio de Janeiro (77), Santa Catarina (27), São Paulo (283), Sergipe (3), e no Distrito 

Federal (17). 

 Deste universo, 15 redes hoteleiras participaram da pesquisa e representam 223 hotéis 

em todo o Brasil, os quais estão demonstrados na Figura 7. O número da amostra deu-se após 

três (3) tentativas naquelas redes que ainda não haviam respondido. Sendo assim, do universo 

de 45 hotéis, 5 responderam que não tinham permissão para o fornecimento de dados em 

relação ao tema, e, 25 simplesmente não retornaram. 
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      Figura 7: Localização geográfica do número de hotéis por região da amostra da pesquisa. 

 
      Fonte: Adaptado de Mapa do Brasil (2010). 

 

 A maior concentração de hotéis participantes da amostra encontra-se na região sudeste 

do Brasil, com 114 hotéis, de acordo com a Figura 5 apresentada. Em segundo lugar está a 

região sul, com 51 hotéis participantes, seguido da região nordeste, com 34 hotéis, o centro-

oeste com 15 hotéis e finalmente a região norte, com 9 hotéis participantes.  

  

3.2.3 Instrumento de pesquisa, coleta, análise e interpretação dos dados  

 

 Ao finalizar a identificação da população deste estudo, primeiramente foi enviado um 

ofício para o endereço eletrônico disponibilizado nos websites da matriz de cada rede 

hoteleira, convidando o gestor de e-commerce ou, na ausência deste cargo específico, o 

responsável por este setor a participar da pesquisa. Posteriormente, com o intuito de 

reconfirmar recebimento do ofício e/ou convidar novamente, foi telefonado para todas as 

redes que não responderam ao ofício enviado por e-mail. 

 Utilizou-se o questionário em formato de formulário eletrônico estruturado, 

autoadministrável – método survey eletrônica, com perguntas organizadas de forma lógica 

como instrumento de coleta de dados e informações. Para elaboração do questionário 

estruturado, inicialmente foi realizado o levantamento de informações a respeito do assunto, 

através de busca bibliográfica da literatura existente, como livros, revistas, jornais, base de 
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dados nacionais e internacionais, bem como de outros estudos na área objeto de investigação 

que também utilizaram o questionário como método de coleta de dados e informações. Para 

complementar os objetivos propostos neste estudo, foi criado um questionário (Apêndice E) 

para coleta de dados primários delineados a partir da sistematização dos constructos e 

variáveis (Apêndice D) desenvolvidos para o presente estudo. 

 Após a elaboração do questionário, visando o aperfeiçoamento de sua aplicação, foram 

realizados pré-testes com três gestores da área de e-commerce no setor de turismo (uma OTA 

e dois hotéis), a fim de examinar a validade, fidedignidade e operacionalidade do instrumento 

de coleta de dados, conforme recomendam Lakatos e Marconi (2003). O questionário 

utilizado contém perguntas fechadas, com a utilização da escala quantitativa do tipo Likert de 

5 pontos e opções de assinalar as respostas que condizem com a realidade da organização. 

Neste estudo, sua construção varia de 1 a 5, com categorias que vão de “nunca, quase nunca, 

às vezes, quase sempre e sempre”, sendo 1 e 2 pontuação desfavorável, 3 médio e 4 e 5 

pontuação favorável. Outra parte do questionário fechado conta com afirmativas, onde o 

respondente assinala sua concordância ou discordância; neste caso, o número 1 corresponde a 

Discordo Totalmente e o número 5 corresponde a Concordo Totalmente. O instrumento foi 

ordenado em duas seções: a primeira é composta pelas definições teóricas e empíricas do e-

commerce e suas aplicações; e a segunda, a caracterização do entrevistado e da rede hoteleira. 

 O envio do ofício e do questionário eletrônico ocorreu entre os dias 11 a 19 de março 

de 2013. O instrumento de pesquisa foi enviado através do website SurveyMonkey (oferece 

soluções para criação de questionários eletrônicos) para o e-mail de todos os responsáveis da 

área de e-commerce das redes hoteleiras da população apresentada, que se propuseram a 

colaborar com esta pesquisa científica. Após espera e outro contato por telefone para as redes 

hoteleiras que não haviam respondido, das 45 redes da população identificada, obteve-se 

retorno de respostas de 15 redes hoteleiras até a data de 27 de abril de 2013, representando 

33,33%. 

 Com auxílio do suporte operacional Microsoft Excel, através do uso do software SPSS 

Versão 13.0, os dados coletados foram tabulados e processados. Na primeira seção do 

trabalho, ou seja, nas aplicações teóricas e empíricas do e-commerce, foi utilizada a estatística 

analítica, pois permite ao pesquisador ir além da descrição dos dados e fazer inferências sobre 

a população, a partir da amostra. Por se tratar de uma amostra pequena e independente e as 

variáveis serem apresentadas de forma qualitativas e ordinais, neste caso o grau de 

concordância através da escala Likert, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney, 

que é usado para identificar diferenças entre dois grupos. Em testes estatísticos, o valor 
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encontrado é comparado com uma distribuição teoricamente conhecida na população; esta 

comparação permite identificar o valor p (entre 0 e 1) que representa a probabilidade dos 

resultados encontrados na amostra serem idênticos à distribuição da população. Para analisar 

as diferenças encontradas, foi utilizado um nível de significância de 0,05 (5%). 

 Já na segunda seção do instrumento de pesquisa, isto é, na caracterização das redes 

hoteleiras objetos de estudo, foi utilizada a análise estatística descritiva, a qual visa somente 

descrever e analisar um certo grupo (amostra) sem extrair conclusões ou inferências sobre a 

população da qual foi retirado esse grupo. 

 A pesquisa teve como objetivo geral analisar as ferramentas de e-commerce utilizadas 

pelas redes hoteleiras. Quanto aos objetivos específicos, apresenta-se o Quadro 28 detalhando 

as variáveis de estudo. 

 

Quadro 28: Identificação dos objetivos e variáveis abordadas 

Objetivos Específicos Variáveis 

Delinear os recursos e as 

estruturas de e-commerce. 
Abordagem teórica. 

- E-marketing 

- Mídias sociais 

- Canais de distribuição 

Identificar as estratégias e 

ferramentas de e-marketing 

utilizadas pelas redes nacionais e 

internacionais para a aplicação do 

e-commerce;  

 

Identificar as estratégias e 

ferramentas de marketing digital 

utilizadas pela rede. 

- CRM 

- e-mail marketing 

- links patrocinados 

- SEO (otimização de site) 

- sem (marketing para 

mecanismos de busca) 

- media buying 

- bate-papo online 

- metrics 

- compra através do site da rede 

- compra coletiva 

- aplicativos para equipamentos 

móveis 

- geolocalização 

- redes sociais 

- OTAs 

- Propaganda online 

- motores de busca 

- monitoramento das mídias 

sociais 

Relação da influência do uso da 

Internet na definição das 

estratégias da rede. 

- tarifários confidenciais e/ou 

oficiais. 

-  RM (revenue management) 

 

Analisar as ferramentas de e-
commerce e as estratégias de 

relacionamento utilizadas pelas 

redes hoteleiras com os parceiros 

(intermediários) e clientes 

(consumidores finais). 

Grau de importância para o uso 

do e-commerce 

- Serviço ao consumidor SAC 

- Crescimento no segmento de 

mercado 

- Imagem/branding 

- Venda 

- Visibilidade em mídias sociais 
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Quadro 28: Identificação dos objetivos e variáveis abordadas    (continuação) 

Objetivos Específicos Variáveis 

______________ 

Utilização dos canais de 

distribuição pelos consumidores 

finais/clientes diretos. 

- Agências online ou OTAs 

(Booking, Orbitz, Decolar, 

Expedia, etc.) 

- Gds 

- Email 

- Motor de reservas da rede 

- Compras coletivas 

- Aplicativos em dispositivos 

móveis 

Alterações nas definições da 

política de distribuição do hotel. 

- Vendas diretas online 

- Vendas através de aplicativos 

- Vendas através das mídias 

sociais 

Relacionamento hotel/cliente. 

- Alargamento geográfico 

- Segmentação do público-alvo 

- Conhecimento das formas de 

acesso pelos clientes 

- Importância das redes sociais  

Fonte: Adaptado de Buhalis (1998, 2000), Buhalis e Licata (2002), Bretzke (2000), Dominguez 

(2000), Abella Garcés et al. (2004), Matzler et al. (2005), Bai, Hu e Jang (2006), Chiang e Jang 

(2006), Buhalis e Law (2008), Torres (2009), Amadeus (2010), Iordache e Voiculet (2010), Lin e Lee 

(2010), Berne, Garcia-Gonzalez e Mugica (2012); Business2Community (2012), Exame (2012), 

Tudori e Haynes (2012), Hotel Industry Magazine (2013), Hosteltur.Com (2013a, 2013b, 2013c), 

TecnoHotel.News (2013). 
Nota: Sinal convencional utilizado: - dado numérico não disponível. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Este capítulo apresenta inicialmente a caracterização das empresas participantes e o 

perfil dos entrevistados; em seguida aborda o nível de utilização das redes hoteleiras nacionais 

e internacionais em relação às estratégias e instrumentos de marketing digital utilizados; a 

influência das TIC na utilização dos canais de distribuição e ações de e-commerce; a 

utilização do e-marketing pelas redes; e, por último, verifica a utilização dos canais de 

distribuição e relacionamento com intermediários e clientes. Procurou-se fazer um diagnóstico 

utilizando-se dos estudos levantados na fundamentação teórica e nos constructos e variáveis 

protocolados por tema no Apêndice D, conforme os objetivos propostos para esta 

investigação. 

  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS REDES HOTELEIRAS OBJETO DE ESTUDO 

 

4.1.1 Perfil das redes hoteleiras 

 

 Inicialmente faz-se necessária a identificação do perfil das redes objetos de estudo. Da 

população de 45 redes estabelecidas no Brasil, 15 aceitaram participar da pesquisa, ou seja, 

33,33%. Deste total de respondentes, 4 correspondem à redes hoteleiras internacionais (I), ou 

seja, 26,7%, enquanto que 11, ou seja, 73,3% tratam-se de redes nacionais (N), conforme 

demonstra a Tabela 4. 

 

  Tabela 4: Perfil das redes hoteleiras objeto de estudo 

   Características das redes objeto de estudo N % 

Tipo   

  
 

Internacional 4 26,7 

 
Nacional 11 73,3 

Gestor de e-commerce 
  

 
Não 3 20,0 

 
Sim 12 80,0 

Revenue manager 
  

 
Não 4 26,7 

 
Sim 11 73,3 

Treinamento para equipe de marketing 
  

 
Não 4 26,7 

 
Sim 11 73,3 

  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Com relação ao departamento de e-commerce, a maior parte das redes pesquisadas, 

sendo 12, ou 80%, possui um departamento próprio para a gestão desta atividade, o que 
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denota crescimento neste setor, pois, na maioria das vezes, as funções de e-commerce 

costumavam ser realizadas pelo gestor de marketing, conforme pesquisa da Deloitte, (2010). 

Quanto ao gestor de Revenue Management, 11 redes ou 73,3% possuem essa função, e 4 

redes, ou 26,7%  não possuem um gestor de RM. Cabe mencionar que uma das redes 

comentou que a gestão do e-commerce é realizada pela coordenação de GDS, desta forma 

incluiu-se na estatística de e-commerce. O mesmo índice é identificado quando se trata de 

Treinamento para a Equipe de Marketing (11 redes ou 73,3% realizam treinamento, e 4 redes, 

ou 26,7%  não realizam). 

  Em se tratando de algum tipo de assessoria externa no tocante à Tecnologia da 

Informação e Marketing e Vendas, foram obtidos diferentes índices de utilização, uma vez 

que há redes que utilizam os dois tipos de assessoria. Desta forma, foram divididos conforme 

Tabela 5. 

 

 Tabela 5: Assessoria externa em tecnologia da informação e marketing e vendas. 

Tipo de Assessoria Quantidade de Redes Percentagem 
Marketing 1 6,7 
Tecnologia de informação 3 20,0 
Tecnologia de informação + Marketing 4 26,7 
Nenhuma 7 46,7 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Percebe-se, de acordo com a Tabela 5 apresentada, que 7 redes ou 46,7%  dos 

respondentes, não possuem nenhum tipo de assessoria externa em Tecnologia da Informação e 

Marketing e Vendas, e dos respondentes que utilizam, o maior índice apresentado é 26,7%, ou 

4 redes, tendo assessoria em ambos os setores. Uma rede, ou 6,7%, possui assessoria externa 

apenas em Marketing, e 3 redes, ou seja, 20%, possui assessoria externa apenas em 

Tecnologia da Informação. Destaca-se alto índice de redes que não utilizam assessoria externa 

em Tecnologia da Informação e Marketing e Vendas. 

 

4.1.2 Perfil dos entrevistados 

 

 Os questionários eletrônicos foram respondidos pelos gestores da área que 

corresponde ao e-commerce, os quais são responsáveis pelas ações estratégicas e tomada de 

decisões. Com o objetivo de identificar o perfil dos gestores dos hotéis objetos de estudo, 

realizou-se um levantamento das seguintes informações: gênero, faixa etária e grau de 

escolaridade, segundo Tabela 6. 
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  Tabela 6: Característica dos respondentes. 

    N = 15 % 
Gênero 

  
 

Feminino 6 40,0 

 
Masculino 9 60,0 

Faixa etária (anos) 
  

 
20 A 29 6 40,0 

 
30 A 39 7 46,7 

 
40 A 49 2 13,3 

Grau de escolaridade 
  

 
Ensino Superior Completo 8 53,3 

  Especialização / Mestrado / Doutorado 7 46,7 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 Com relação ao gênero dos 15 entrevistados, a maioria pertence ao sexo masculino 

(60%) com idade entre 30 a 39 anos. Constata-se que todos os respondentes possuem ensino 

superior completo, e 46,7% deles possui pós-graduação, entre especialização, mestrado ou 

doutorado. Além disso, é possível observar que mais de 50% possui ensino superior completo. 

 

4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Esta seção consiste na apresentação e análise dos dados obtidos no que se refere às 

ferramentas de e-commerce utilizadas de acordo com a administração e/ou política das redes 

hoteleiras que participaram da pesquisa, as quais representam 15 redes estabelecidas no Brasil 

e correspondem a um total de 223 hotéis. A análise está dividida em: estratégias e ferramentas 

de e-marketing utilizadas; importância quanto à utilização do e-commerce; alterações nas 

estratégias em consequência da utilização das TICs (nomeado como “Internet” no instrumento 

de pesquisa – apêndice E) e mudanças nas políticas de preços/tarifas influenciadas pelas TICs; 

e, utilização dos canais de distribuição pelas redes hoteleiras. Apresenta também dados 

cruzados entre as redes hoteleiras nacionais e internacionais a respeito da utilização do 

website, das mídias sociais e aplicativos para dispositivos móveis, e novamente, utilização 

dos canais de distribuição.  

 Na investigação realizada neste trabalho, a maioria das redes hoteleiras participantes 

do presente estudo é de procedência nacional e possuem 189 empreendimentos hoteleiros. Já 

as redes internacionais participantes da pesquisa representam 34 hotéis. Da amostra de 15 

redes hoteleiras, apenas 3 delas não possuem o cargo específico de gestor de e-commerce, 
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sendo todas nacionais, demonstrando a importância desta função no setor hoteleiro. Neste 

caso, em duas redes a função da gestão do e-commerce é desempenhada pelo gestor de 

receitas (revenue manager), e a terceira pelo coordenador de GDS. A maior parte dos gestores 

respondentes é do gênero masculino, com idade entre 30 a 39 anos. Nas redes hoteleiras 

internacionais apenas um gestor de e-commerce possui ensino superior completo, e os demais 

possuem algum tipo de especialização. Já nas redes nacionais, 8 respondentes possuem ensino 

superior completo e 3 possuem algum tipo de especialização, ou seja, a minoria dos gestores 

respondentes possui especialização, mestrado ou doutorado. Com relação ao treinamento para 

a equipe de marketing, 100% das redes hoteleiras internacionais o realizam; enquanto que nas 

redes hoteleiras nacionais, duas delas não realizam. Este levantamento indica que as redes 

internacionais são mais exigentes na questão educacional e aperfeiçoamento profissional que 

as redes nacionais.  

 

4.2.1 E-Marketing 

 

 A presença do e-marketing pode ser descrita através de registro de domínios, websites, 

perfis nas mídias sociais ou no meio digital; o marketing digital é o responsável por conceder 

credibilidade às organizações, conforme abordado na fundamentação teórica por Torres 

(2009) e Gabriel (2010). Seu emprego causa impacto no montante de transações online que a 

rede hoteleira pode efetuar através da utilização de suas ferramentas, como as redes sociais, 

aplicações para os dispositivos móveis, CRM, entre tantas outras formas de se aproximar do 

cliente para a utilização do e-commerce. Por sua vez, o e-commerce refere-se a um negócio 

baseado na Internet, incluindo o turismo e seu sistema de distribuição realizado de forma 

eletrônica, com base em informações turísticas e vendas eletrônicas (LIU, 2005). Desta forma, 

as ferramentas apresentadas na Tabela 7 concernem nas estratégias de marketing digital 

disponíveis na web e a intensidade de sua utilização entre as redes nacionais (N) e 

internacionais (I) pesquisadas. 
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Tabela 7: Utilização das ferramentas de e-marketing pelas redes hoteleiras de acordo com a 

intensidade. 
 Nunca Quase 

nunca 

Ás vezes Quase 

sempre 

Sempre % 

Questões N %
1
 I %

2
 N% I% N% I % N% I % N% I % P 

CRM
3
  27,3 25,0 9,1 0,0 18,2 0,0 9,1 25,0 36,4 50,0 0,585 

E-mail marketing 9,1 0,0 0,0 0,0 27,3 0,0 18,2 0,0 45,5 100,0 0,075 

Links patrocinados 0,0 0,0 27,3 0,0 9,1 0,0 9,1 25,0 54,5 75,0 0,336 

SEO
4
 9,1 25,0 0,0 0,0 27,3 0,0 36,4 25,0 27,3 50,0 0,634 

SEM
5
 27,3 25,0 0,0 0,0 36,4 0,0 9,1 25,0 27,3 50,0 0,416 

Media Buying
6
 45,5 25,0 9,1 0,0 18,2 25,0 27,3 0,0 0,0 50,0 0,196 

Bate-papo online 63,6 50,0 9,1 0,0 18,2 0,0 0,0 25,0 9,1 25,0 0,417 

Metrics
7
 9,1 25,0 0,0 0,0 9,1 0,0 36,4 0,0 45,5 75,0 0,567 

Compra site 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 81,8 100,0 0,376 

Compra coletiva 45,5 50,0 9,1 0,0 0,0 0,0 27,3 25,0 18,2 25,0 0,781 

Apps móveis 36,4 0,0 18,2 0,0 27,3 25,0 0,0 0,0 18,2 75,0 0,036 

Apps de 

geolocalização 
36,4 25,0 9,1 0,0 9,1 0,0 18,2 0,0 27,3 75,0 0,242 

Redes sociais 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 27,3 0,0 54,5 100,0 0,118 

OTAs
8
 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 18,2 0,0 72,7 100,0 0,262 

Propaganda online 9,1 0,0 18,2 0,0 18,2 0,0 27,3 50,0 27,3 50,0 0,175 

Motores de busca 0,0 0,0 9,1 0,0 27,3 0,0 9,1 0,0 54,5 100,0 0,118 

Monitoramento 

mídias sociais 
0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 0,0 27,3 0,0 45,5 100,0 0,074 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Notas: (1) Redes Nacionais 

            (2) Redes Internacionais 

            (3) CRM: Gestão de Relacionamento com Clientes 

            (4) SEO: Otimização de Site 

            (5) SEM: Marketing para mecanismos de busca 

            (6) Media Buying: Publicidade paga 

            (7) Metrics: Medição e análise da performance de campanhas digitais 

            (8) OTAs: Online Travel Agencies 

 

Nota-se a importância dada pelas redes internacionais (I) ao e-mail marketing, compra 

através do site, redes sociais, monitoramento ou alimentação das mídias sociais, motores de 

busca e OTAs com 100% de utilização, ou seja, as redes internacionais sempre utilizam as 

ferramentas mencionadas. Estes dados demonstram a intensidade de uso em relação à 

mediação da informação valorizando a interação com o cliente, que é alcançada através da 

utilização das mídias sociais conforme abordado por Buhalis e Law (2008); ter um site 

disponível para obter diferentes informações e venda dos serviços é de extrema importância, 

e, por fim, a utilização das redes sociais corresponde à abordagem de Buhalis (1998) e 

TecnoHotel.News (2013), pois é considerada como o principal canal de comunicação para 

atrair novos clientes e atender suas necessidades. Porém, ao mesmo tempo em que a utilização 

das mídias sociais dispensa os intermediários, nota-se o mesmo índice de intensidade no que 

tange à utilização das OTAs, um forte canal de distribuição que auxilia na manutenção da taxa 

de ocupação, mas em contrapartida um canal que as redes hoteleiras têm tentado manter-se 
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menos dependentes, pois reduz o lucro do hotel devido aos acordos/contratos de 

comissionamento sobre as vendas, segundo O’Connor (2001b), Buhalis e Licata (2002) e 

Hosteltur.Com (2013a).  

 Quanto às redes nacionais (N), apresenta-se maior utilização das reservas/compras 

através do site (81,8%), das OTAs (72,7%), e das redes sociais (54,5%). Com relação às 

compras efetuadas através do site, nota-se a utilização de links patrocinados (54,5%) como 

estratégia de divulgação do site, que consequentemente influencia na efetivação da venda 

direta através do site da rede hoteleira.  

 Por fim, existem diferenças significativas na frequência da resposta em relação à 

presença da rede hoteleira em aplicativos para equipamentos móveis (p<0,05), tendo alto 

nível de utilização pelas redes internacionais em comparação às redes nacionais. Pode-se 

notar que a presença das redes internacionais em aplicativos para equipamentos móveis é 

igualmente utilizada em aplicativos de geolocalização (75%), corroborando com a abordagem 

de Amadeus (2010), Minube (2013) e TecnoHotel.News (2013) quando se afirma que a 

mobilidade deve ser incorporada pelas organizações do setor de turismo, e, sobretudo, 

compreender onde o turista está no exato momento do seu contato pode levar a construção de 

segmentos lucrativos.  

 Já as redes nacionais (N) estão presentes em apenas 18,2%, (ou duas redes) na 

utilização de aplicativos para tablets e celulares e 27,3% (ou três redes) em aplicativos de 

geolocalização, o que representa que no Brasil a probabilidade do uso efetivo destas 

ferramentas ainda pode favorecer no crescimento do e-commerce, pois de acordo com os 

dados apresentados, a utilização destas ferramentas pode ser muito explorada.  

 As organizações devem ter em conta que o processo de reserva nos hotéis é uma das 

etapas que mais impacto tem recebido da revolução móvel, principalmente porque as 

distâncias diminuíram até chegar à etapa da viagem ao destino, e se converteu em uma 

atividade que se desenvolve em tempo real graças à dois fenômenos: a geolocalização e a 

reserva de último minuto. Os esforços  na utilização das ferramentas de marketing digital 

devem ser centralizados em geolocalização e a geração de experiências compartilhadas para 

melhorar o posicionamento da rede hoteleira em motores de busca, bem como priorizar 

buscas locais por meio de dispositivos móveis, analisar os clientes, o segmento e verificar 

qual se pode atingir e qual é interessante. 

 

 

 



142 

 

4.2.2 E-Commerce  

 

 A utilização das TICs alterou a forma de relacionar-se com outras organizações e 

clientes. O levantamento teórico apresenta a importância do meio digital para a manutenção 

da organização, tornando-se competitiva e condizente com as necessidades do mercado. Nota-

se que as redes hoteleiras tanto nacionais quanto internacionais têm aderido a essas novas 

tecnologias como demonstra-se na Tabela 9. Além de melhorar os serviços e fornecer 

informações em tempo real ao cliente, as TICs auxiliam no aumento do volume de vendas e 

diminuem custos, processo do e-commerce (LAUDON; LAUDON, 1999; TURBAN et al. 

2001; HUTT; SPEH, 2002). 

Laudon e Laudon (1999) explicam os benefícios trazidos pelo e-commerce: economia 

de tempo; redução de distância; interação nas relações com clientes; facilidade de uso e 

melhor controle dos próprios recursos financeiros; e, solicitações de pedidos feitos 24h por 

dia com confirmações feitas quase que de imediato. Perante as facilidades advindas do e-

commerce tanto para as organizações quanto para os clientes, identificou-se a intensidade de 

utilização de suas ferramentas, conforme Tabela 8. 

 

Tabela 8: Utilização do e-commerce pelas redes hoteleiras de acordo com a intensidade. 

 

Nunca 
Quase 

Nunca 
Às Vezes 

Quase 

Sempre 
Sempre % 

Questões  N %
1
 I %

2
 N % I % N % I % N % I % N% I % P 

SAC
3
 9,1 0,0 9,1 0,0 18,2 0,0 18,2 0,0 45,5 100,0 0,076 

Crescimento do 

Mercado 
0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 27,3 0,0 63,6 100,0 0,178 

Imagem/Marketing 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 36,4 0,0 54,5 100,0 0,115 

Venda 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 18,2 0,0 72,7 100,0 0,262 

Competitividade 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 54,5 25,0 36,4 75,0 0,189 

Inovação 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 25,0 27,3 0,0 63,6 75,0 0,876 

Flexibilidade/Rapidez 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 9,1 0,0 81,8 100,0 0,377 

Redução de Custos 0,0 25,0 0,0 0,0 9,1 0,0 27,3 0,0 63,6 75,0 0,938 

Melhora no rel. 

Clientes 
0,0 0,0 18,2 25,0 27,3 25,0 18,2 0,0 36,4 50,0 0,945 

Melhora relac. 

Fornecedores 
9,1 0,0 9,1 50,0 18,2 0,0 27,3 0,0 36,4 50,0 0,892 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Notas: (1) Redes Nacionais. 

            (2) Redes internacionais. 

            (3) SAC: Serviço se Atendimento ao Consumidor. 

 

 Nota-se na Tabela 8 que as redes internacionais (I) utilizam o serviço de atendimento 

ao consumidor integralmente, diferentemente das redes nacionais (N) que utilizam apenas 

45,5%.  Com relação ao crescimento no segmento do mercado, imagem e/ou marketing, 
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venda, aumento da competitividade e flexibilidade e/ou rapidez, as redes internacionais (I) 

dão ampla importância, sempre utilizando estes aspectos em sua totalidade. Já as redes 

nacionais (N) atribuem maior importância na flexibilidade e/ou rapidez do uso do e-

commerce, com 81,8% de utilização; 72,7% estão a utilização à venda e 63,6% são atribuídos 

igualmente à importância da marca e/ou imagem e melhora no relacionamento com o cliente. 

Entre os dois grupos, o teste de Mann-Whitney não identifica diferenças significativas nas 

respostas. 

 Conforme abordagem teórica, com o crescimento do e-commerce tendo ultrapassado a 

marca de um trilhão de dólares em 2012 em todo o mundo (EXAME, 2013), faz-se necessária 

intensificação de sua utilização, com o objetivo principal que é a ampliação no volume das 

vendas. Para tanto, são apresentadas na Tabela 9 a intensidade de utilização do e-marketing, 

definido como um meio de comunicação com os mercados alvo. 

 
Tabela 9: Utilização do e-marketing pelas redes hoteleiras nacionais e internacionais de acordo com a 

intensidade 

 
Nunca 

Quase 

Nunca 
Às vezes 

Quase 

Sempre 
Sempre % 

Questões N%
1
 I %

2
 N % I % N% I % N% I % N% I % P 

Disponibilidade de 

informação sobre produto, 

serviço e localização para o 

cliente. 

0,0 0,0 9,1 0,0 9,1 0,0 27,3 0,0 54,5 100,0 0,118 

Resposta em 12h 0,0 25,0 9,1 0,0 36,4 0,0 27,3 50,0 27,3 25,0 0,946 

Número do telefone no site 0,0 25,0 9,1 0,0 9,1 0,0 18,2 25,0 63,6 50,0 0,554 

Aparência em motores de 

busca populares 
0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 27,3 0,0 63,6 100,0 0,178 

Uso de sites de terceiros 9,1 0,0 0,0 0,0 36,4 0,0 45,5 25,0 9,1 75,0 0,019 

Site direto/url própria 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 9,1 0,0 72,7 100,0 0,262 

Imprensa/Informações 

corporativas 
0,0 0,0 9,1 25,0 36,4 0,0 9,1 25,0 45,5 50,0 0,889 

Eventos e promoções 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 0,0 9,1 25,0 63,6 75,0 0,531 

Reserva online com pgto 

cartão 
9,1 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 18,2 25,0 63,6 75,0 0,584 

Disponibilidade de UH 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 36,4 25,0 54,5 75,0 0,451 

Disponibilidade de imagens 

online da UH 
0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 27,3 25,0 63,6 75,0 0,637 

Ferramenta de 

navegação/mapa  
0,0 25,0 18,2 0,0 9,1 0,0 27,3 25,0 45,5 50,0 0,945 

Comentários/survey online 18,2 25,0 9,1 0,0 9,1 0,0 36,4 0,0 27,3 75,0 0,305 

Newsletters 0,0 0,0 9,1 0,0 36,4 0,0 18,2 0,0 36,4 100,0 0,045 

Marketing viral 9,1 25,0 18,2 0,0 18,2 0,0 36,4 0,0 18,2 75,0 0,253 

Hot Links para negócios 

relacionados 
18,2 50,0 18,2 0,0 18,2 0,0 45,5 0,0 0,0 50,0 0,788 

Cadastro opcional de 

membros 
9,1 25,0 0,0 0,0 36,4 0,0 36,4 0,0 18,2 75,0 0,249 

Programa de fidelidade 18,2 25,0 18,2 0,0 9,1 0,0 18,2 0,0 36,4 75,0 0,406 

Diferentes idiomas 9,1 0,0 9,1 0,0 27,3 0,0 18,2 0,0 36,4 100,0 0,046 
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Tabela 9: Utilização do e-marketing pelas redes hoteleiras nacionais e internacionais de acordo com a 

intensidade          (continuação) 

 
Nunca 

Quase 

Nunca 
Às vezes 

Quase 

Sempre 
Sempre % 

Tour virtual no site 18,2 0,0 9,1 0,0 9,1 0,0 27,3 0,0 36,4 100,0 0,046 

Promoções online 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 27,3 0,0 54,5 100,0 0,118 

Autenticação pgto cartão 0,0 25,0 9,1 25,0 27,3 0,0 18,2 25,0 45,5 25,0 0,277 

Controle de reservas pelo 

cliente 
0,0 0,0 18,2 0,0 18,2 0,0 18,2 0,0 45,5 100,0 0,076 

Escolher UH direto no site 27,3 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 27,3 0,0 36,4 100,0 0,046 

Motor de busca no site 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5 0,0 45,5 100,0 0,070 

Presença em revistas para 

membros online 
27,3 25,0 18,2 0,0 27,3 0,0 27,3 0,0 0,0 75,0 0,096 

Informações exclusivas para 

membros online 
36,4 25,0 18,2 0,0 18,2 0,0 18,2 0,0 9,1 75,0 0,122 

Buscas externas no próprio 

site 
36,4 25,0 36,4 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,079 

Fóruns online 18,2 25,0 18,2 0,0 36,4 25,0 9,1 0,0 18,2 50,0 0,500 

Consulta 24h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 81,8 100,0 0,376 

Confirmação de reserva 

imediata 
0,0 0,0 9,1 0,0 18,2 0,0 9,1 0,0 63,6 100,0 0,179 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Notas: (1) Redes Nacionais. 

            (2) Redes internacionais. 

 

 Destacam-se na Tabela 9 os aspectos utilizados em sua totalidade, ou seja, 100%, 

pelas redes hoteleiras internacionais (I): disponibilidade de informação sobre o produto, 

serviço e localização para o cliente; aparência em motores de busca populares, como o 

Google, Yahoo, Bing; website direto com url própria; existências de brochuras, recurso de 

alerta de boletins (newsletters); disponibilidade de páginas em diferentes idiomas; 

disponibilidade de tour virtual no website do hotel; disponibilidade de promoções online 

(como sorteios ou compartilhamentos no facebook); possibilidade de controlar, alterar ou 

cancelar reservas pelo próprio cliente; escolha de UH específica diretamente no site pelo 

cliente; disponibilidade de motor de busca em sites de hotéis; disponibilidade de consulta 24h 

por dia; e, disponibilidade de confirmação de reserva imediata para membros associados. 

Constata-se intenso uso das estratégias de e-marketing, pois dos 31 aspectos analisados, as 

redes hoteleiras (I) utilizam 12, o que atesta a teoria de Buhalis (1998) que afirma que não 

basta apenas a organização estar presente na Internet através de um website, e sim é 

necessária constante atualização das informações disponibilizadas online, além da interação 

entre clientes e rede hoteleira (TORRES, 2009; MINUBE, 2013). Para que o e-commerce 

desenvolva-se, faz-se necessária comunicação direta entre consumidores e organizações para 

solicitação de informações sobre a disponibilidade, valores, tipo de UH, e aquisição, bem 

como interagir com colaboradores e outros clientes (BUHALIS, 1998). 
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 Quanto às redes nacionais (N), observam-se mesmo nos aspectos mais utilizados, que 

não são de forma integral. A disponibilidade de consulta 24h por dia é o aspecto que se 

destaca, com 81,8% de utilização; o website direto com url própria é o segundo item mais 

utilizado (72,7%); e, fornecimento do número de telefone no site do hotel, disponibilidade de 

reserva online através de pagamento em cartão de crédito, verificação imediata da 

disponibilidade de UHs pelo cliente, disponibilidade de motor de busca no website do hotel, e 

disponibilidade de confirmação de reserva imediata para membros, todos com 63,6%. Nota-se 

ainda baixa utilização nas ferramentas que as TICs disponibilizam para o e-marketing, não 

correspondendo ao interesse, segundo Buhalis (1998), em capacitar seus esforços e aplicações 

de marketing, que por sua vez impulsionariam alterações podendo gerar mais transações 

eletrônicas. 

 É possível ainda ressaltar diferenças significativas (p<0,05) entre as redes nacionais 

(N) e internacionais (I) nos seguintes aspectos: uso de websites de terceiros, pois as redes 

internacionais utilizam em 75% enquanto às nacionais apenas em 9,1%; existência de 

brochuras/recurso de alerta de boletins (newsletters), disponibilidade de páginas em diferentes 

idiomas, disponibilidade de tour virtual no site do hotel e escolha da unidade habitacional 

(UH) específica diretamente no website pelo cliente, onde as redes internacionais usam em 

100% e as nacionais em 36,4%. Estas constatações demonstram diferentes estratégias para 

atrair clientes realizadas pelas redes hoteleiras de acordo com o tipo de gestão aplicada, onde 

as internacionais se dedicam com maior intensidade conforme apresentado na Tabela 10. 

 

4.2.3 Canais de distribuição e relacionamento com intermediários e clientes 

 

A unidade habitacional (UH) é o produto principal de venda para qualquer hotel; ela é  

um produto perecível e complexo, pois quando não vendida acarreta em perda irrecuperável, o 

que pode ser reduzido se o acesso à informação estiver disponível (WERTHNER; RICCI, 

2004). Para a concretização da venda, a organização hoteleira possui ampla opção de canais 

distribuidores para alcançar o cliente, seja através de telefone, e-mail, agências offline e 

online (OTAs), motores de reserva, entre outros; ou seja, os canais de distribuição são os 

responsáveis em fazer com que um produto ou serviço chegue até o consumidor final de 

forma efetiva. É essencial que a organização saiba como e onde utilizar seu mix de 

distribuição, principalmente nas novas mídias digitais. (MATZLER et al., 2005). Para tanto, a 

Tabela 10 apresenta importantes características adotadas pelas redes hoteleiras nacionais e 
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internacionais no que tange aos canais de distribuição e, consequentemente, ao 

relacionamento com clientes. 

Tabela 10: Utilização dos canais de distribuição e relacionamento com intermediários e clientes 

 
Nunca 

Quase 

Nunca 
Às Vezes 

Quase 

Sempre 
Sempre % 

 Questões 

N1 

% 

I
2
 

% 

N 

% 
I % 

N 

% 

I 

% 

N 

% 
I % N % I % P 

Maior atenção às estratégias e 

à concorrência 
0,0 

0,

0 
0,0 0,0 9,1 

25

,0 
45,5 25,0 45,5 50,0 0,886 

Aumento da concorrência 
0,0 

0,

0 
9,1 0,0 0,0 

0,

0 
54,5 25,0 36,4 75,0 0,189 

Política da marca 
0,0 

0,

0 
9,1 0,0 18,2 

0,

0 
18,2 0,0 54,5 100,0 0,119 

Rel. com clientes pelo CRM 
9,1 

0,

0 
18,2 0,0 0,0 

0,

0 
18,2 0,0 54,5 100,0 0,119 

Reputação online 
0,0 

0,

0 
9,1 0,0 0,0 

25

,0 
36,4 0,0 54,5 75,0 0,655 

Monitoramento volume de 

vendas 
0,0 

0,

0 
0,0 25,0 18,2 

0,

0 
54,5 0,0 27,3 75,0 0,364 

Atualização da página web 
0,0 

0,

0 
0,0 0,0 18,2 

0,

0 
54,5 0,0 27,3 100,0 0,022 

Controle de compra pelo 

cliente 
0,0 

0,

0 
0,0 25,0 9,1 

0,

0 
63,6 50,0 27,3 25,0 0,602 

Criação de novas funções 
0,0 

0,

0 
0,0 0,0 9,1 

25

,0 
54,5 0,0 36,4 75,0 0,432 

Alargamento geográfico para 

segmentos alvo 
0,0 

0,

0 
9,1 0,0 9,1 

0,

0 
45,5 25,0 36,4 75,0 0,175 

Ouvir os clientes 
0,0 

0,

0 
0,0 25,0 36,4 

0,

0 
18,2 0,0 45,5 75,0 0,616 

Mídias sociais 
0,0 

0,

0 
0,0 0,0 27,3 

25

,0 
27,3 0,0 45,5 75,0 0,472 

Conhecer as formas de acesso 

e avaliar o n. de acesso (ROI) 
0,0 

0,

0 
0,0 0,0 0,0 

0,

0 
45,5 25,0 54,5 75,0 0,490 

Vendas diretas online pela 

rede hoteleira 
0,0 

0,

0 
0,0 0,0 0,0 

0,

0 
9,1 0,0 90,9 100,0 0,546 

Autonomia em abrir e fechar 

disponibilidade 
0,0 

0,

0 
0,0 0,0 18,2 

0,

0 
36,4 0,0 45,5 100,0 0,073 

Vendas em canais com info.  

detalhada sobre a rede 
0,0 

0,

0 
0,0 0,0 0,0 

0,

0 
36,4 0,0 63,6 100,0 0,174 

Vendas por canais de conexão 

direta com dpto reservas 
18,2 

25

,0 
9,1 0,0 18,2 

50

,0 
27,3 0,0 27,3 25,0 0,639 

Volume de negócios por cada 

canal parceiro  
0,0 

0,

0 
0,0 0,0 27,3 

0,

0 
36,4 75,0 36,4 25,0 0,778 

Confiança e privacidade 

protegidos em site de parceiros 
0,0 

0,

0 
0,0 25,0 9,1 

0,

0 
18,2 0,0 72,7 75,0 0,867 

Imagem da marca do parceiro 
0,0 

0,

0 
0,0 0,0 9,1 

25

,0 
18,2 0,0 72,7 75,0 0,933 

Custos de transação de cada 

canal  
0,0 

0,

0 
0,0 0,0 9,1 

0,

0 
18,2 0,0 72,7 100,0 0,262 

Sites velozes e confiáveis 
0,0 

0,

0 
0,0 0,0 9,1 

0,

0 
36,4 0,0 54,5 100,0 0,115 

Importância do mercado-alvo 
9,1 

50

,0 
45,5 0,0 9,1 

0,

0 
27,3 25,0 9,1 25,0 0,787 

Evitar a venda por fax ou tel 
27,3 

25

,0 
18,2 25,0 36,4 

0,

0 
9,1 0,0 9,1 50,0 0,547 

Controle sobre as tarifas em 

sites de terceiros 
0,0 

0,

0 
18,2 0,0 9,1 

0,

0 
18,2 25,0 54,5 75,0 0,374 

Pesquisas de canais parceiros 
0,0 

0,

0 
18,2 0,0 27,3 

0,

0 
18,2 25,0 36,4 75,0 0,127 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Notas: (1) Redes Nacionais. 

            (2) Redes internacionais. 

 

 A Tabela 10 demonstra maior utilização dos canais de distribuição para a venda do 

produto e relacionamento com o cliente pelas redes internacionais (I), com destaques: Reforço 

da importância das políticas da marca (branding), onde as redes internacionais utilizam 100% 

e as nacionais 54,5%; Crescente necessidade de gerir as relações com os clientes, através dos 

recursos às técnicas CRM nas definições de objetivos e ações a realizar, onde as redes 

internacionais utilizam 100% e as nacionais 54,5%; Crescente importância na dinamização e 

permanente atualização das páginas web, onde as redes internacionais sempre utilizam, ou 

utilizam 100%, e as nacionais quase sempre utilizam, ou utilizam 54,5%, fator que demonstra 

diferença significativa de 0,022 (p<0,05); Crescente importância das vendas diretas online, 

onde as redes internacionais utilizam 100% e as nacionais 90,9%, ou seja, as redes hoteleiras 

tanto internacionais quanto nacionais estão investindo nas aplicações que as TICs oferecem 

para o e-commerce; Crescente recurso à técnica de venda livre, com possibilidade de abrir e 

fechar vendas de datas disponíveis, onde as redes internacionais utilizam 100% e as nacionais 

45,5%; A rede concorda em distribuir através de sites que fornecem páginas de reservas com 

boas e detalhadas informações sobre o hotel, onde as redes internacionais utilizam 100% e as 

nacionais 63,6%; A rede está atenta a todos os custos de transação associados a cada canal, 

onde as redes internacionais utilizam 100% e as nacionais 72,7%; Importância dos sites os 

quais as unidades habitacionais (UHs) são vendidas alcancem padrões aceitáveis de 

velocidade e confiabilidade, onde as redes internacionais utilizam 100% e as nacionais 54,5%. 

 Com relação à necessidade de uma maior atenção às estratégias e à concorrência como 

uma consequente e contínua revisão dos objetivos e posicionamento, 45,5% das redes 

hoteleiras nacionais afirmam que quase sempre as TICs definem novas estratégias para a 

organização, contra 50% das redes internacionais; ao mesmo tempo, 54,5% das redes 

nacionais afirmam que quase sempre as TICs direcionam alterações na definição das 

estratégias e das táticas da rede no crescente aumento da concorrência, e 75% das redes 

internacionais afirmam que as TICs sempre direcionam. Neste aspecto, pode-se concluir que 

as redes hoteleiras nacionais dão maior atenção às estratégias que as redes internacionais, 

devido à proporção da percentagem apresentada.  

 As redes hoteleiras nacionais bem como as internacionais demonstraram estar atentas 

não somente à produção de reservas independentemente da segmentação do mercado, 

atribuindo à questão: “o mercado-alvo do site não é realmente importante, desde que produza 
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reservas”, 50% para nunca nas redes internacionais (I) e 45,5% para quase nunca nas redes 

nacionais (N). Esta constatação está de acordo com a afirmação na teoria abordada, quanto à 

importância da segmentação do mercado para melhor utilização das reservas online como 

uma ferramenta de canal de distribuição direta com os clientes (BUHALIS, 1998; PERDUE, 

2001; FREY; SCHEGG; STEINER, 2002; BAI; HU; JANG, 2006; KURATA et al, 2007; 

LITVIN; GOLDSMITH; PAN, 2008; AU; EKIZ, 2009; LIN; LEE, 2010; AMADEUS, 2010). 

 Destaca-se também na Tabela 10, o empenho das redes hoteleiras em vender as UHs 

de forma direta, ou seja, sem intermediação. As redes nacionais mencionaram que sempre 

utilizam, com 90,9% de intensidade de utilização, bem como as redes internacionais, com 

100% de utilização. Desta forma, se evita custos com o call center do hotel e com comissões a 

terceiros. Estes dados reforçam os estudos apresentados na fundamentação teórica, onde são 

apresentadas pesquisas demonstrando o aumento da venda direta online pelo hotel (TUDORI; 

HAYNES, 2012).  

 Os canais de distribuição fazem a intermediação entre o cliente e o hotel, e as OTAs 

são consideradas peças fundamentais para a obtenção de clientes, pois oferecem diversos 

estabelecimentos, pacotes e ofertas em uma só página, sem que o cliente tenha que realizar 

mais buscas. Ainda, as OTAs concedem visibilidade online e uma posição no mercado às 

organizações hoteleiras. Embora apresente diversas facilidades, muitos hotéis estão criando 

estratégias para romper os contratos com as OTAs e vender seu produto diretamente no 

próprio website, pois segundo TecnoHotel.News (2013) e Hotelmarketing.Com (2013), as 

organizações hoteleiras acabam tendo destaque apenas pelo valor informado, não sendo 

considerado o serviço e instalação oferecidos. Além disso, as OTAs cobram altas comissões 

pelas reservas produzidas, fator que levam os gestores de marketing, receitas e e-commerce a 

diversificarem os canais e tentarem diferentes alternativas de vendas diretas. Para ilustrar a 

forma em que as redes hoteleiras no Brasil têm utilizado os canais de distribuição, observa-se 

o Gráfico 5. 
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Gráfico 5: Utilização dos canais de distribuição pelas redes hoteleiras nacionais e internacionais 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Com a evolução das TICs, o consumidor tem disponível vários meios de consultar 

disponibilidades e preços a qualquer momento, com a possibilidade de confirmar a reserva em 

tempo real. As redes hoteleiras que ainda não utilizam sistemas de confirmação de reservas 

instantânea (mediante os motores de busca instalados no website) seguramente estão perdendo 

clientes. Neste contexto, nota-se, conforme demonstrado no Gráfico 5, que as redes hoteleiras 

nacionais utilizam apenas 45,5%, que pode ocorrer devido ao custo de instalação e 

manutenção do software, inibindo sua aquisição. Em contrapartida, percebe-se a utilização de 

72,7% das OTAs, ainda que estas provoquem custos. 

 Muitas vezes o website é o primeiro contato direto do cliente com o hotel, sendo assim 

é um ambiente que precisa estar atualizado e adaptado a algum software, seja por aplicativos 

para dispositivos móveis, seja por motores de busca como o GDS ou Booking, ou ainda, um 

dispositivo de venda direta online. Desse modo, destaca-se no Gráfico 5 o crescimento deste 

último, comprovando os esforços que as redes hoteleiras têm feito em vender as UHs sem 

intermediação, conforme debatido na pesquisa realizada por Tudori e Haynes (2012), que 

demonstrou o aumento das vendas diretas por meio do próprio website das redes hoteleiras 

europeias ao comparar os anos de 2010 e 2012.  

Ainda dentro deste contexo, com relação à utilização dos canais de distribuição pelos 

clientes sob a ótica dos gestores da amostra da pesquisa, as redes hoteleiras atribuíram maior 

utilização às OTAs, uma vez que grande quantidade de reservas são confirmadas através deste 
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canal, sendo 75% pelas redes internacionais e 63,6% pelas redes nacionais. As respostas e as 

informações referentes ao contexto dos canais utilizados são apresentas na Tabela 11. 

 
Tabela 11: Utilização dos canais de distribuição pelos clientes 

 

Nunca 

 

Quase 

Nunca 

 

Às Vezes 

 

Quase 

sempre 

 

Sempre 

 
% 

Questões  N %1 I %2 N% I % N% I % N% I % N% I% P 

OTA
3
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 36,4 0,0 63,6 75,0 0,937 

GDS4 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5 0,0 18,2 50,0 36,4 50,0 0,267 

Email 0,0 0,0 9,1 25,0 45,5 25,0 9,1 25,0 36,4 25,0 0,731 

Motor de reservas da rede 0,0 0,0 18,2 0,0 9,1 0,0 36,4 25,0 36,4 75,0 0,160 

Agência de viagem offline 0,0 25,0 36,4 25,0 0,0 0,0 27,3 0,0 36,4 50,0 0,782 

Walk-in 18,2 25,0 18,2 25,0 27,3 25,0 18,2 0,0 18,2 25,0 0,739 

Compras Coletivas 45,5 50,0 18,2 25,0 9,1 0,0 27,3 25,0 0,0 0,0 0,834 

Apps Celulares 45,5 0,0 36,4 50,0 9,1 0,0 9,1 25,0 0,0 25,0 0,063 

Outro 72,7 50,0 27,3 25,0 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,720 

Fonte: Elaborado pela autora. 
  Notas: (1) Redes Nacionais. 

              (2) Redes Internacionais. 

              (3) OTA: Online Travel Agency 

              (4) GDS: Global Distribution System 

  

Apesar do crescimento da mobilidade no setor do turismo para a utilização do e-

commerce, nota-se que 45,5% das redes nacionais (N) nunca fazem uso de ferramentas em 

aplicativos para dispositivos móveis, enquanto que apenas 25% das redes internacionais (I) 

sempre utilizam. Conforme a teoria abordada, o celular permite maior autonomia ao cliente, 

estabelece relações mais diretas e personalizadas, e contribui para a fidelização do cliente pela 

rede hoteleira (MINUBE, 2013); portanto, nota-se que as redes hoteleiras objeto de estudo 

ainda não utilizam a ferramenta de aplicativos com intensidade necessária para aumentar as 

vendas online. 

O motor de reservas, embora seja um canal direto com a rede hoteleira, ainda é pouco 

utilizado pelas redes nacionais (N) (36,4% sempre utilizam), dando espaço para o GDS e as 

OTAs, sendo a última, com maior percentagem de utilização (63,6% sempre utilizam). 

Quanto às redes internacionais (I), a utilização das OTAs chega a 75% de afirmação de que 

sempre utilizam. Estas constatações vão de encontro com a abordagem teórica, que explica 

que os hotéis em geral estão evitando acordos com o GDS e OTAs devido alto custo 

administrativo, porém, os hotéis ainda dependem destes intermediários para manter a 

ocupação no estabelecimento (O'CONNOR, 2001a; O'CONNOR, 2001b; BUHALIS; 

LICATA, 2002; VADELL, 2005; HOTELMARKETING.COM, 2013; HOSTELTUR.COM, 

2013a). 
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 O website da rede é uma ferramenta muito importante para o contato inicial do cliente 

e consequente transação eletrônica. A informação, tanto dos serviços oferecidos pelo hotel 

quanto das UHs são essenciais, incluindo as imagens. A presença de vídeos sobre a rede e 

especificamente sobre o hotel da rede que o cliente deseja hospedar-se contribui para a 

decisão da compra, bem como informações sobre o destino, citado neste trabalho por Buhalis 

(1998, 2000), Buhalis e Deimezi (2003), Li e Buhalis (2005), Liu (2005), Hosteltur (2013a) e 

TecnoHotel.Com (2013).  Neste sentido, é possível constatar que as redes hoteleiras 

internacionais estão mais inclinadas à utilização de mecanismos para atrair os clientes no 

próprio website, seja por meio de atualização da página, disponibilidade de imagens nas redes 

sociais,  imagens da UH disponibilizadas no website, presença de ferramenta de navegação 

(mapa do site), possibilidade de realizar um tour virtual no website ou fornecimento do 

número de telefone da rede hoteleira ou do hotel em que o cliente deseja hospedar-se. O 

Gráfico 6 apresenta as diferenças (em %) entre as redes nacionais e internacionais na 

utilização do website. 

 

Gráfico 6: Utilização do website pelas redes hoteleiras nacionais e internacionais 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Nota-se que as redes hoteleiras nacionais apresentam maior índice quanto à 

informação do número de telefone disponibilizado no próprio website, nas demais estratégias 

com relação ao website, as redes hoteleiras internacionais possuem maior percentagem. A 

falta de informação disponibilizada nos websites das redes hoteleiras (neste caso, das 
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nacionais) e utilização das tecnologias para divulgar, oferecer serviços e criar novos, apoiam a 

teoria abordada por Frey, Schegg e Steiner (2002), Bai, Hu e Jang (2006), Litvin, Goldsmith e 

Pan (2008) e Au e Ekiz (2009), que através de investigações apresentaram dados que 

confirmam que os hotéis não utilizam amplamente o e-marketing em seus sites. 

 Assim como os websites, as mídias sociais são ferramentas que cooperam na 

integração das informações para a evolução do e-commerce, no que se refere às 

opiniões/comentários em blogs, fóruns, redes sociais e visualizador de pontuação em websites 

como o TripAdvisor, que aos poucos vem se tornando a principal referência quando se pensa 

em viagens e serviços turísticos, e, em alguns casos, vem influenciando e até padronizando 

tarifas (UNIVERSIDADE DE CORNELL apud HOSTELTUR.COM, 2013a; PHOCUS 

WRIGHT apud HOTEL MARKETING.COM, 2013). Em complemento, a mobilidade no 

turismo surge como uma tendência progressiva para efetuar reservas, principalmente as de 

último minuto, auxiliando o consumidor a encontrar o produto que deseja mais próximo 

possível de onde ele se encontra, mediante a utilização de aplicativos de geolocalização 

(AMADEUS, 2010; HOSTELTUR.COM, 2013a, HOTELMARKETING.COM, 2013; 

MINUBE, 2013). Neste sentido, apresenta-se o Gráfico 7 que relaciona as estratégias 

utilizadas por meio das mídias sociais e aplicativos para dispositivos móveis para a utilização 

do e-commerce. 

  

Gráfico 7: Utilização das mídias sociais e aplicativos para dispositivos móveis pelas redes hoteleiras 

nacionais e internacionais 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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 Da mesma forma que na literatura científica internacional não foi encontrada nenhuma 

informação com relação às mídias sociais, mobilidade e geolocalização na hotelaria, as redes 

hoteleiras nacionais trilham o mesmo caminho, pois nota-se, conforme Gráfico 6, o baixo uso 

destas ferramentas pelas redes brasileiras. Este índice leva a crer que no Brasil ainda não há 

pesquisas nesta temática justamente devido à falta de interesse de sua utilização pelo setor 

hoteleiro, embora as redes internacionais tenham apresentado melhores resultados nesta 

pesquisa. Por sua vez, pesquisas realizadas no exterior (AMADEUS, 2010; 

HOSTELTUR.COM, 2013a; MINUBE, 2013) indicam que o setor turístico está demorando a 

adaptar-se aos novos padrões de comportamento dos consumidores, que se veem 

influenciados pelos dispositivos móveis, utilizando-os principalmente em momentos de 

inspiração graças às redes sociais, às viagens e às postagens, esta última realizada em tempo 

real quando estes consumidores têm a mão um smartphone e acesso à Internet. Ainda que os 

aplicativos sirvam, num primeiro momento, apenas para a consulta e não para a reserva, a 

previsão é de que em um curto prazo de tempo, essa tendência alterará para o m-commerce, 

pois os usuários gastam cada vez mais tempo em seus dispositivos móveis, tornando o 

comércio móvel um acontecimento real em outros segmentos da economia, como ocorre nos 

EUA (DE WITT, 2013). 

 No mesmo caminho, estudos realizados em relação entre o consumidor e os serviços, 

afirmam que a busca pela personalização é evidente, e que as organizações precisam estar 

preparadas para atender esse segmento, adaptando-se aos novos hábitos e criando estratégias 

para alcançar este consumidor (BUHALIS, LICATA, 2002; BUHALIS, LAW, 2008; 

AMADEUS, 2010; DE WITT, 2013; MINUBE, 2013). Desta forma, faz-se necessário, 

inicialmente, um trabalho de e-marketing, que segundo pesquisa da revista especializada no 

setor hoteleiro Hôtelier News (2012), as estratégias para o uso de ferramentas aplicadas para a 

realização das reservas de forma direta através do website (sem intermediários) rendem muito 

mais à organização hoteleira. Ademais, a previsão é que o índice de vendas online continue 

crescendo, pois a cada ano, estudos apresentam aumento de usuário de Internet, 

principalmente acompanhados dos dispositivos móveis (MONETATE, 2012; VFM 

LEONARDO, 2013). 

 Com a crescente importância da Internet como uma ferramenta de reservas, seu uso 

efetivo pelos hotéis é fundamental. Ao analisar a política de pagamento e cancelamento de 

reservas das redes hoteleiras, verifica-se que, das 15 redes participantes da pesquisa, 93,3% 

afirmaram que os clientes preferem realizar o pagamento através de cartão de crédito e 6,7% 

através de depósito bancário. Quanto aos prazos de cancelamento de reserva, 60% das redes 
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hoteleiras têm como política de cancelamento até 24h antes do check-in, sem ônus; 33,3% 

adotam até 48h antes do check-in e, 6,7% solicitam mais de 72h de antecedência para 

cancelamento sem ônus. As respostas são apresentadas na Tabela 12. 

 

  Tabela 12: Política de pagamento e cancelamento de reserva. 

  N = 15 % 

Preferência do cliente para reserva 
Dados do cartão de crédito 
Dados bancários 

14 
1 

93,3 
6,7 

Política de cancelamento de reserva 
Até 24h sem onus 
Até 48h sem onus 
Mais de 72h sem ônus 

9 
5 
1 

60,0 
33,3 
6,7 

  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Conclui-se que a maior parte das redes hoteleiras estão mais flexíveis quanto ao prazo 

para cancelamento de reserva, e, de acordo com a teoria abordada, as redes que permitem o 

cancelamento sem ônus um dia antes da chegada prevista estão mais propensas a 

concretizarem a venda. (LAW; WONG, 2010). 

 Em se tratando do direciomanento que as políticas de preços/tarifas tomaram a partir 

da influência das TICs, na Tabela 14 destacam-se “necessidade de criação de novas tipologias 

de preço, com vulgarização do melhor preço, em cada data, a Best Available Rate (BAR)” e a 

“Generalização das técnicas de Revenue Management”, utilizadas em 100% pelas redes 

internacionais. Nota-se que as redes que utilizam estas ferramentas se deram conta que elas 

modificam a estrutura de preço e controlam a venda das unidades habitacionais (UHs) para o 

cliente certo, no momento certo, a fim de alcançar diferentes públicos por meio dos canais de 

distribuição. (LIEBERMAN, 1993; BUHALIS, 1998). 

 A Tabela 13 identifica as alterações nas definições da política de preço na rede 

hoteleira em consequência do uso das TICs. 

Tabela 13: Alterações nas políticas de preços influenciadas pelas TICs 

 

Nunca 

 

Quase 

Nunca 

 

Às Vezes 

 

Quase 

sempre 

 

Sempre 

 
% 

Questões N%1 I%2 N% I% N% N% N% I% N% I% P 

Diminuição de tarifários 

confidenciais ou oficiais 
0,0 25,0 27,3 0,0 45,5 25,0 18,2 50,0 9,1 0,0 0,838 

Criação de novos tipos de 

preços 
0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0 0,0 45,5 100,0 0,065 

Revenue Management 

(RM) 
0,0 0,0 9,1 0,0 18,2 0,0 18,2 0,0 54,5 100,0 0,119 

Avaliação do valor de cada 

cliente 
0,0 0,0 9,1 0,0 27,3 25,0 18,2 0,0 45,5 75,0 0,390 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Notas: (1) Redes Nacionais. 

            (2) Redes internacionais. 

 

 Observa-se que, em relação à diminuição da utilização dos tarifários confidenciais ou 

oficiais, as redes hoteleiras internacionais (I) dão menor importância que as nacionais (N), o 

que justifica a percentagem de 100% de utilização na criação de novos tipos de preços e, 

principalmente, na utilização das técnicas de RM. A utilização dos dois últimos itens citados 

acarreta, por exemplo, nos preços oferecidos para reservas de último minuto, muito utilizada 

na atualidade devido à mobilidade mediante o uso dos dispositivos móveis pelos indivíduos 

que estão em trânsito, em sua maioria; bem como na maximização da gestão de receitas, 

controlando a ocupação do hotel.  

 No que tange à importância da avaliação do valor de cada cliente, dos assíduos e dos 

mais sensíveis ao preço, nota-se que, embora com percentagens diferentes, tanto as redes 

nacionais quanto as internacionais se preocupam. Isto é demonstrado em estudos, conforme 

apresentado anteriormente, em que as redes criam estratégias para conquistar e/ou manter 

clientes de menor poder aquisitivo (AMADEUS, 2010). 

 Mediante análise apresentada, pode-se concluir que todas as redes hoteleiras 

pesquisadas estão utilizando as estratégias e ferramentas de marketing digital para 

desempenhar as ferramentas de e-commerce, porém, de maneira ineficiente, pois, nota-se que 

fatores críticos de sucesso do mercado não estão tendo a devida atenção pelas redes hoteleiras 

no Brasil. Cabe aos gestores hoteleiros de e-commerce analisarem as tendências e mudanças 

do mercado e escolherem as estratégias e ferramentas de e-marketing que são mais adequadas 

para a prática do e-commerce dentro do seu contexto atual, e desenvolverem mecanismos que 

possam gerar melhores técnicas e resultados nas vendas do produto hoteleiro, objetivando à 

incessante busca pela inovação e comodidade para atrair o cliente. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Esse capítulo expõe as constatações mais relevantes desta dissertação, e aponta as 

principais contribuições da pesquisa para o meio acadêmico e para os serviços turísticos e 

hoteleiros, destacando as investigações e aplicações mais atuais desempenhadas por 

organizações estrangeiras conforme literatura disponibilizada. Apresenta ainda, estudos sobre 

as tendências do mercado a partir do levantamento de informações a respeito das alterações 

no comportamento do consumidor e das inovações tecnológicas. Da mesma forma, são 

expostas as limitações do estudo bem como as indicações para pesquisas futuras e as 

conclusões. 

 Para o desenvolvimento desta investigação, a metodologia adotada contemplou a base 

teórica do tema da dissertação, permitindo que os objetivos propostos fossem alcançados. Esta 

dissertação teve objetivo principal analisar as ferramentas de e-commerce utilizadas pelas 

redes hoteleiras nacionais e internacionais estabelecidas no Brasil, de 15 redes hoteleiras ou 

223 hotéis, tendo como base o estudo quali-quantitativo, utilizando-se de técnicas estatísticas 

descritiva e analítica para a comparação entre as redes hoteleiras nacionais e internacionais. 

Para o alcance desse objetivo, foram delineados os recursos de e-commerce, abordados na 

fundamentação teórica; realizou-se a pesquisa através de questionário eletrônico para a 

identificação das estratégias e ferramentas de e-marketing utilizadas pelas redes hoteleiras 

para a aplicação do e-commerce; e, finalmente, foram analisadas as ferramentas e estratégias 

de relacionamento utilizadas pelas redes hoteleiras com seus parceiros (intermediários) e 

clientes (consumidores finais). 

 O e-commerce vem sendo estudado de maneira crescente no exterior, com análise de 

diferentes aspectos e incorporado em diferentes temas. Mediante pesquisa bibliográfica 

realizada nesta investigação, nota-se que ao tentar a busca especificamente do tema “e-

commerce na hotelaria” ou ainda “e-commerce no turismo”, praticamente não há sucesso nos 

resultados, conforme detalhado no subitem deste trabalho “3.2.1 Levantamento de 

Informações”. Devido à particularidade deste tema, foi necessário esgotar as possibilidades de 

pesquisas feitas nesta área, apresentando então melhores resultados nas alternativas “Internet 

em hotel”, com 74 publicações, e, “tecnologia de informação em hotel”, com 143 publicações. 

No Brasil, apenas dois estudos foram encontrados, denotando insuficiência de estudos para 

aprofundamento em pesquisas. As dificuldades apresentadas nas buscas pelos estudos 

científicos demonstram que, mesmo no exterior, onde os estudos sobre o tema do e-commerce 

estão mais avançados, as pesquisas ainda são escassas. Tal fato revela que as investigações 
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neste ambiente, tanto no turismo quanto especificamente na hotelaria, estão em suas fases 

iniciais, e que este estudo contribui de forma positiva científica e empíricamente para a 

academia e para a sociedade. 

 No segundo momento do levantamento de informações, após conclusão das buscas em 

periódicos científicos, foram analisadas as fontes de pesquisas disponibilizadas na Internet, 

onde se encontrou revistas relacionadas ao turismo e à hotelaria, com informações sobre 

atualidades no ambiente digital hoteleiro e pesquisas realizadas amplamente no setor do 

turismo, relacionadas ao marketing, e-marketing, marketing de relacionamento, e-commerce 

social (s-commerce), mobilidade digital, inovações e criações no turismo e na hotelaria, canais 

de distribuição, comportamento do consumidor, entre outros temas, incluindo assim qualquer 

tipo de informação atual que ainda não tenha sido publicada cientificamente devido à alta 

velocidade em que as alterações das TICs ocorrem por seu caráter dinâmico, mas que 

contribui com este trabalho. 

 Percebeu-se que, tanto nas buscas científicas quanto nas buscas realizadas em revistas 

online no segmento de turismo e hotelaria, ao se pesquisar sobre as ferramentas de e-

commerce, os estudos apresentaram não somente o ambiente empresarial hoteleiro, mas sim, o 

consumidor, seu comportamento e suas necessidades. Desta forma, é possível afirmar que as 

TICs e as inovações digitais influenciam no cotidiano do indivíduo e consequentemente da 

organização, pois esta última está atenta no comportamento do consumidor para delinear 

estratégias a fim de conquistá-lo. Este é o caso, por exemplo, das reservas de último minuto 

oferecidas pelas organizações de turismo, como aluguel de carros, companhias aéreas e 

hotéis; pois ainda que não representam lucros significativos no momento, sendo uma 

tendência à qual o turismo, pela perecibilidade de seu produto, deve estar atento, além de 

estabelecer relacionamento com os consumidores e fortalecer a marca ao estar presente no 

ambiente digital. Confirma-se ainda, conforme estudos realizados pela Amadeus (2010), 

TecnoHotel.News (2013), Hosteltur.Com (2013a) e Minube (2013), que o exemplo citado só 

foi criado após estudos realizados em relação às mudanças no comportamento do consumidor 

no que tange à utilização dos dispositivos móveis (tablets e celulares) e aprimorado a partir da 

inserção da geolocalização, ou seja, a criação de aplicativos para reservas em hotéis ocorreu 

somente após a invasão dos smartphones, iPhones e tablets e de seu uso habitual pelos 

consumidores. 

 Demonstrou-se na justificativa da dissertação, a importância das TICs para os 

indivíduos e para as organizações, salientando o crescimento constante do uso frequente da 

Internet e oportunidades de vendas mediante a utilização de ferramentas tecnológicas. 
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Destacou-se também, a lacuna existente em publicações em âmbito nacional e internacional 

sobre o tema E-Commerce nos meios de hospedagem e/ou hotelaria, o caráter inédito desta 

investigação no setor hoteleiro e a experiência de mercado da pesquisadora com relação ao 

tema. 

 A definição das ferramentas para a utilização do e-commerce permite ao hotel maior 

lucratividade na venda de seus produtos, consequentemente aumenta a independência quanto 

às escolhas dos canais de distribuição, amplia o ambiente geográfico, melhora o 

relacionamento com clientes e fornecedores e, todas essas vantagens favorecem o marketing 

online, fazendo com que as ferramentas de marketing digital auxiliem na propagação da 

informação, através de compartilhamentos, opiniões e demais facilidades que o ambiente 

virtual oferece.  

 Com relação à pergunta da pesquisa: “Quais são as principais ferramentas de e-

commerce utilizadas pelas redes hoteleiras nacionais e internacionais estabelecidas no 

Brasil?” foi respondida com êxito, pois através da investigação realizada, as redes hoteleiras 

participantes identificaram o grau de intensidade de utilização das ferramentas 

disponibilizadas na Internet. Notou-se, porém, que de modo geral, as redes hoteleiras não 

estão atentas às mudanças e inovações tecnológicas, demonstrando que fatores como a 

mobilidade, por exemplo, ainda não foram inseridos nas estratégias da rede, bem como maior 

intensificação na utilização das mídias sociais com fins de marketing e relacionamento com 

clientes. Segmentação do mercado alvo, necessidade de conhecer as formas de acesso pelos 

clientes a fim de verificar quantos se tornam clientes (ROI), técnicas de SEO (otimização de 

site) e SEM (marketing para mecanismos de buscas) e, disponibilidade de chat online entre 

cliente e organização foram as ferramentas identificadas com menor utilização pelas redes. 

 Evidentemente, há diferenças significativas e particularidades entre as respostas, 

cabendo destacar que as redes hoteleiras internacionais são as que mais colocam em prática as 

ferramentas de e-commerce. Pode-se comprovar que todas as redes hoteleiras consideram a 

gestão de e-commerce importante para a criação e desenvolvimento de táticas para as 

transações eletrônicas, uma vez que apenas 3 redes não possuem um departamento específico. 

Outro fator importante a ser destacado são os esforços para a venda direta online, trabalhando 

para o progresso da independência dos intermediários, com o intuito de não ter que dividir os 

lucros com as OTAs, GDS e demais canais de distribuição de visibilidade no mercado. 

 O estudo demonstrou que todas as organizações pesquisadas nem sempre utilizam ou 

utilizam muito pouco os mecanismos que as TICs disponibilizam para as ações de e-

marketing e e-commerce, como os links patrocinados, as técnicas de SEO e SEM, a 
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publicidade em portais conhecida como Media Buying, seja pela novidade e insegurança da 

tecnologia no mercado, seja pelos custos que podem acarretar. Embora os gestores percebam 

as oportunidades disponibilizadas para a formatação de métodos na atração de clientes, ainda 

não há um uso efetivo sendo aplicado com maior intensidade. Conclui-se com este estudo, 

que as redes hoteleiras pesquisadas não têm utilizado as ferramentas de e-commerce de forma 

estratégica. 

 Existem limitações que devem ser observadas, e sugestões para complementar este 

estudo. A velocidade em que as inovações tecnológicas acontecem tornou esta pesquisa mais 

complexa e ao mesmo tempo mais atual possível, pois as buscas por materiais que abarcassem 

este tema foram realizadas até o último momento permitido, por isso, um fator limitante é o 

tempo disponível para compor uma dissertação com um tema tão amplo e dinâmico.  

 A dificuldade do retorno dos questionários eletrônicos foi outro fator limitante da 

pesquisa. O número da amostra foi atingido por meio das diversas tentativas da pesquisadora 

em conseguir ao menos um número representativo para que a pesquisa pudesse ser 

viabilizada. Devido ao número limitado da amostra, sugere-se que a mesma investigação 

possa ser aplicada com alternativa diferenciada de coleta de dados, a fim garantir maior 

número de respondentes para confrontar as conclusões aqui apresentadas.  

 Diversas investigações podem ser elaboradas a partir desta, com o intuito de atingir 

um maior número de hotéis, seja por classificação, porte ou ainda por questão metodológica, 

absorvendo a teoria abordada e complementando com outros objetivos. Este estudo também 

poder ser aprofundado com outras análises, a citar: investigar o funcionamento das técnicas de 

RM e a relação com as reservas de último minuto; criar mecanismos para mensurar as ações 

realizadas nas mídias sociais para a aplicação do e-commerce; identificar as ferramentas de e-

marketing que podem ser criadas a partir dos aplicativos de geolocalização; incentivar os 

consumidores a utilizarem o SCRM, onde a organização pode beneficiar-se com atendimento 

colaborativo e o e-CRM, para a personalização do atendimento; estudar e criar estratégias de 

e-commerce a partir das informações disponibilizadas pelo Big Data. Por fim, motiva-se a 

reprodução do estudo em redes hoteleiras localizadas em outros países visando comparações 

dos resultados e enriquecimento da pesquisa. 

 Esta dissertação contribui para o campo teórico ao acrescentar novos conhecimentos 

ao tema do e-commerce, baseados no aprofundamento da investigação teórica e empírica, 

permitindo que outras pesquisas acadêmicas possam ser realizadas devido às lacunas teóricas 

aqui apresentadas e constantes mudanças que ocorrem no ambiente digital. A pesquisa 
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também coopera empiricamente ao oferecer informações, estudos e estratégias sobre o tema 

proposto para as organizações hoteleiras em geral. 
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APÊNDICE A: POSIÇÃO DAS REDES HOTELEIRAS LOCALIZADAS NO BRASIL POR 

ORDEM DE NÚMERO DE HOTÉIS 

 

 

2012 Rede hoteleira Número de hotéis 

 

1 Accor 170 

2 Atlântica 91 

3 BHG Brazil Hospitality Group 46 

4 Nacional Inn 37 

5 Allia Hotels (Plaza Inn + Bristol Hotels) 28 

6 Blue Tree 25 

7 Astron Hotéis 23 

8 Transamérica 22 

9 Travel Inn 19 

10 Intercity 18 

11 Hotéis Slaviero 18 

12 Nobile 16 

13 Othon 16 

14 Promenade 14 

15 Bristol Hotelaria 13 

16 IHG – Intercontinental 13 

17 Arco Hotel 12 

18 Bourbon 12 

19 Estanplaza 12 

20 Meliá Hotels 12 

21 Master Hotéis 11 

22 Windsor 11 

23 GJP Hotéis & Resorts 10 

24 Deville 9 

25 Pestana 9 

26 Carlton Plaza 8 

27 Hotéis Arco 6 

28 Hotelaria Brasil 6 

29 Hotéis Bittar 6 

30 Rede Plaza 6 

31 Vila Gale 6 

32 Rede Atlântico 5 

33 Mabu 5 

34 Sol Express 5 

35 Marriott 4 

36 Royal Palm 4 

37 Tauá 3 

38 Tropical 3 

39 Club Med 3 

40 Iberostar 3 

41 Pontes Hotéis 3 

42 Serhs 3 

43 Golden Dolphin 2 

44 Hilton 2 

45 Fiesta Hoteles 1 
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APÊNDICE B: POSIÇÃO DAS REDES HOTELEIRAS NACIONAIS 
 

 

2012 Rede hoteleira Número de hotéis 

   
1 Atlântica 91 

2 BHG Brazil Hospitality Group 46 

3 Nacional Inn 37 

4 Allia Hotels (Plaza Inn + Bristol Hotels) 28 

5 Blue Tree 25 

6 Astron Hotéis 23 

7 Transamérica 22 

8 Travel Inn 19 

9 Intercity 18 

10 Hotéis Slaviero 18 

11 Nobile 16 

12 Othon 16 

13 Promenade 14 

14 Bristol Hotelaria 13 

15 Arco Hotel 12 

16 Estanplaza 12 

17 Windsor 11 

18 Master Hotéis 11 

19 Sol Express 5 

20 GJP Hotéis & Resorts 10 

21 Rede Plaza 6 

22 Carlton Plaza 8 

23 Hotelaria Brasil 6 

24 Deville 9 

25 Tropical 3 

26 Tauá Resorts 3 

27 Rede Atlântico 5 

28 Mabu 5 

29 Royal Palm 4 

30 Golden Dolphin 2 

31 Hotéis Bittar 6 

32 Hotéis Arco 6 

33 Pontes Hotéis 3 
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APÊNDICE C: POSIÇÃO DAS REDES HOTELEIRAS INTERNACIONAIS 

 

 

2012 Rede Hoteleira Número de hotéis 

 

1 Accor 170 

2 Meliá Hotels 12 

3 IHG - Intercontinental  13 

4 Bourbon 12 

5 Pestana 9 

6 Vila Gale 6 

7 Marriott 4 

8 Iberostar 3 

9 Serhs 3 

10 Club Med 3 

11 Hilton 2 

12 Fiesta Hoteles 1 
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APÊNDICE D: PROTOCOLO DE ANÁLISE, POR TEMA 

 

 
 

CONSTRUCTOS E 

VARIÁVEIS 

 

AUTORES 

Fundamentação 

teórica 

Perguntas do 

questionário 

Estratégias de 

Análise (o que 

se quer medir) 

Formas de 

medição 

(gerais) 

Reservas 

 

Preço/tarifa 

 

Ferramenta 

estratégica/competitiva 

Vantagem competitiva 

 

Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sazonalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancelamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiança e Preço 

 

LIN; LEE (2010) 

 

MASON; 

ROBERTS(2004) 

 

CHIANG; 

JANG(2006) 

 

VADELL (2005) 

 

WOLFE; BOGER 

JR (2001) 

 

LAW; 

WONG(2010) 

 

 

 

 

BOFFA; 

SUCCURRO 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMA; FOSCHT; 

COLLINS (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As tarifas informadas no 

site são diferentes das 

tarifas informadas por 

telefone ou 

pessoalmente? 

 

As tarifas do hotel são 

diferentes dos canais de 

distribuição? 

 

Quais são os benefícios 

das reservas online para a 

empresa? 

 

Qual é a informação 

disponibilizada no site? 

 

Quais são as estratégias 

adotadas para a gestão da 

sazonalidade? 

 

 

Quanto tempo operam 

com reservas/serviços 

online? 

 

Qual informação é 

importante para o hotel 

no momento da reserva? 

 

Qual informação é 

importante para o cliente 

no momento da reserva? 

 

Qual é a política de 

cancelamento da reserva? 

 

Quando o cliente cancela 

a reserva já confirmada 

(paga), o valor pago é 

reembolsado? 

Qual é o procedimento de 

cancelamento? 

 

 

O preço é realmente 

significativo o suficiente 

para influenciar 

qualidade percebida, 

valor e, finalmente, 

intenção de compra 

quando se está 

- Analisa o uso 

da Internet 

como 

ferramenta de 

venda. 

 

 

 

- Analisa a 

Internet como 

impacto 

comercial, 

como 

instrumento de 

compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analisa a 

política de 

cancelamento 

do hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analisa se a 

marca transmite 

confiança no 

momento da 

decisão da 

- 

Questionário. 

- Entrevista 

semiestrutura

da 

(formulário).  

- 

Observações.  

- Coleta de 

dados.  

- Tabulação 

dos dados.  

- Análise 

Qualitativa.  

- Análise 

Quantitativa.  

- 

Interpelações 

pessoais 
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CONSTRUCTOS E 

VARIÁVEIS 

 

AUTORES 

Fundamentação 

teórica 

Perguntas do 

questionário 

Estratégias de 

Análise (o que 

se quer medir) 

Formas de 

medição 

(gerais) 

 

Segurança e Privacidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de resposta de 

consulta/solicitação de 

reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

 

Confiança (desenvolver 

estratégias de mkt) 

 

Pressão dos clientes 

 

Treinamento 

 

 

 

 

Boca a boca (e-WOM) 

 

 

 

 

 

Relacionamento com 

clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREY; SCHEGG; 

STEINER(2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATZLERet 

al.(2005) 

 

 

 

 

 

 

IORDACHE; 

VOICULET (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIM (2008) 

 

 

 

 

reservando online? 

 

A marca tem significante 

impacto na qualidade 

percebida e confiança? É 

a imagem da marca 

resultante ao valor do 

cliente e intenção de 

compra? 

 

A confiança desempenha 

um papel significativo no 

âmbito do preço 

percebido, a imagem da 

marca, qualidade, valor e 

intenção de compra? 

 

Existe uma declaração de 

segurança no site, 

assegurando privacidade 

nos dados fornecidos 

pelos clientes? 

 

Quanto tempo o cliente 

aguarda para ter a 

resposta (quando enviado 

e-mail)? 

 

 

 

 

 

O hotel utiliza GDS? 

 

Com quantos e quais 

canais de distribuição o 

hotel trabalha? 

 

São adotadas estratégias 

de preços para controlar a 

sazonalidade? 

 

Quais iniciativas são 

realizadas pela empresa 

para o controle da 

sazonalidade? 

 

 

O que a empresa faz para 

manter e fortalecer o 

marketing de 

relacionamento? (bate-

papo online, boletins 

instantâneos, 

promoções... ). 

 

compra/confirm

ação da reserva. 

 

 

 

 

- Analisa a 

segurança do 

site. 

 

 

 

 

 

 

- Analisa os 

diferentes meios 

para se atingir 

as vendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analisa a 

pressão dos 

clientes como 

fator para a 

adoção de TI. 

 

 

 

- Analisa o 

marketing de 

relacionamento 

para fidelizar 

clientes e 

melhorar os 

serviços. 
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CONSTRUCTOS E 

VARIÁVEIS 

 

AUTORES 

Fundamentação 

teórica 

Perguntas do 

questionário 

Estratégias de 

Análise (o que 

se quer medir) 

Formas de 

medição 

(gerais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionamento com 

clientes 

 

Preço/tarifa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agências, Canais de 

Distribuição/Intermedi

ários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAI; HU; JANG 

(2006) 

 

 

 

 

GREGORY; 

KLINE; BREITER 

(2005) 

 

 

 

 

RONG et al.(2012) 

 

 

 

LITVIN; 

GOLDSMITH; 

PAN (2008) 

 

 

 

COSTA (2009) 

 

ABREU; 

BALDANZA 

(2009) 

 

 

 

 

 

 

 

GILBERT; 

BEVERIDGE; 

LEE-KELLEY 

(2005) 

 

 

 

 

LAW; HUANG 

(2006) 

 

São oferecidos 

treinamentos para a 

equipe de marketing em 

relação ao mkt de 

relacionamento e e-

commerce? 

 

 

A empresa utiliza a 

informação boca a boca 

na Internet para 

segmentar seu público-

alvo? 

 

Qual tipo de 

comunicação “boca a 

boca” eletrônico a 

empresa utiliza?  

Quais as ferramentas de 

relacionamento com 

clientes? 

 

Qual a política de tarifa 

do hotel? 

 

 

 

Quais motivos levaram a 

empresa ter presença na 

Internet? (perspectivas de 

aumento de vendas, 

acompanhamento da 

evolução tecnológica, 

perspectivas de redução 

dos custos, melhoria do 

atendimento ao cliente, 

providenciar melhores 

serviços de pré e pós 

vendas, atingir o mercado 

internacional). 

 

 

 

 

 

Quais são os critérios 

avaliados para a 

contratação de um canal 

de distribuição? 

(segurança, lugar de 

destaque na página do 

canal, conectar-se 

diretamente ao sistema de 

reservas do hotel, 

confiança do público no 

 

- Analisa a 

preocupação da 

empresa para 

com os 

colaboradores 

em relação ao 

preparo no 

trabalho. 

 

 

 

 

 

- Analisar a 

utilização das 

estratégias 

disponíveis para 

aproveitamento 

do poder dos 

meios de 

comunicação 

para a hotelaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entender os 

fatores que 

influenciam os 

hoteleiros na 

tomada de 

decisão em 

gestão de canais 

de distribuição. 
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CONSTRUCTOS E 

VARIÁVEIS 

 

AUTORES 

Fundamentação 

teórica 

Perguntas do 

questionário 

Estratégias de 

Análise (o que 

se quer medir) 

Formas de 

medição 

(gerais) 

 

Fornecedores 

 

 

 

 

 

 

Preço/tarifa 

 

 

 

Forma de pagamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-commerce 

 

 

 

Segmentação 

 

 

 

 

 

Custos 

 

 

O’CONNOR 

(2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLO (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAFIROPOULOS; 

VASILIKI; 

PASCHALOUDIS 

(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAVARETTO 

(2008) 

 

 

 

 

 

 

YEH; LEONG; 

BLECHER; HU 

(2005) 

 

 

 

site, etc). 

 

 

 

Quais 

fornecedores/agências 

online trabalham com o 

hotel? 

 

As tarifas oferecidas 

pelos canais de 

distribuição são mais 

altas ou mais baixas que 

as tarifas oferecidas pelo 

hotel? 

 

O site do hotel 

disponibiliza pgto em 

cartão de crédito? Os 

canais de distribuição 

também? 

 

 

O hotel investe em 

informações no site? 

(atualiza 

constantemente?) 

 

 

- Além da reserva de 

apto, são oferecidos 

outros serviços no 

website do hotel? 

 

 

- Número de idiomas 

disponíveis no site. 

- Opção de reserva 

online. 

 

 

 

- Qual o 

segmento/público que 

mais utiliza o e-

commerce da empresa? 

(negócios, lazer..) 

 

 

- O que a empresa 

acredita ser um fator 

crítico para a 

implementação do e-

commerce? (custos, 

recursos humanos, 

conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analisar a 

paridade de 

tarifa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analisa os 

serviços 

agregados ao 

site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analisa a 

segmentação do 

mercado. 
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CONSTRUCTOS E 

VARIÁVEIS 

 

AUTORES 

Fundamentação 

teórica 

Perguntas do 

questionário 

Estratégias de 

Análise (o que 

se quer medir) 

Formas de 

medição 

(gerais) 

 

 

 

 

AYEH (2006) 

 

 

 

 

IZQUIERDO-

YUSTA; 

SCHULTZ (2011) 

 

 

 

 

GARCÉS; 

GORGEMANS; 

SANCHEZ; 

PEREZ(2002) 

 

inadequado). 

 

 

- Os clientes são 

motivados a comprarem 

pela Internet? De que 

forma? 

 

 

 

- Qual o grau de 

importância atribuído ao 

e-commerce? (aumento 

do mercado, serviço ao 

cliente, imagem/mkt, 

venda, aumento da 

competitividade, 

inovação, 

flexibilidade/rapidez, 

redução de custo). 
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APÊNDICE E: CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA – PRIMEIRO CONTATO 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  -  UNIVALI 

MESTRADO ACADÊMICO EM TURISMO E HOTELARIA 

 

  

 

Estimado (a) Senhor (a), 

  

Meu nome é Francieli Boaria e sou acadêmica do Programa de Mestrado em Turismo e Hotelaria da 

Univali – Universidade do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú/SC. 

Estou desenvolvendo um projeto de pesquisa intitulado “O e-commerce nos meios de hospedagem: As 

Principais Ferramentas Utilizadas pelas Redes Hoteleiras no Brasil”, para obtenção do título de Mestre 

em Turismo e Hotelaria. 

Neste sentido, estou entrando em contato para solicitar que seja identificado o responsável e e-

mail do departamento de e-commerce do hotel matriz da rede no Brasil (se a rede disponibilizar um 

departamento próprio) ou responsável pelo departamento que se ocupa desta área (gerente de 

marketing, gerente de vendas, gerente de reservas ou outro setor que a rede possa vir a designar esta 

função) para que eu possa enviar um pequeno questionário eletrônico. 

Esta investigação tem por objetivo principal analisar as ferramentas de e-commerce utilizadas pelas 

redes hoteleiras localizadas no Brasil. A vossa colaboração será importante para o diagnóstico do 

Brasil, e desta forma, a pesquisa tem caráter exclusivamente científico, voluntário e sem interesse 

financeiro, por isso se faz necessário esclarecer que as informações reveladas não serão divulgadas de 

forma identificada, bem como os respondentes e os hotéis não serão identificados. 

A divulgação geral do resultado visará apenas apresentar os possíveis benefícios obtidos pela pesquisa 

em questão, e ao final os respondentes da pesquisa receberão a análise do estudo no Brasil. 

Todas as informações disponibilizadas serão tratadas confidencialmente e se destinarão 

exclusivamente ao projeto acadêmico de pesquisa (dissertação). 

  

Agradeço antecipadamente vossa contribuição ao projeto e aguardo as informações solicitadas até 06 

de março. 

 

Atenciosamente, 

Francieli Boaria 

Universidade do Vale do Itajaí 

Mestrado em Turismo e Hotelaria 
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APÊNDICE F: INSTRUMENTO DE PESQUISA – SEGUNDO CONTATO 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  -  UNIVALI 

MESTRADO ACADÊMICO EM TURISMO E HOTELARIA 

 
Com o objetivo de analisar as atuais práticas em relação às ferramentas e-commerce utilizadas pelos gestores das 

maiores redes hoteleiras situadas no Brasil, este trabalho acadêmico solicita a participação de vossa senhoria 

neste questionário online para a conclusão do curso de Mestrado, o qual não possui qualquer vínculo com 

empresas e/ou instituições.  A pesquisa tem caráter exclusivo científico, voluntária e sem interesse financeiro, 

por isso se faz necessário esclarecer que as informações reveladas não serão divulgadas, bem como os 

respondentes não serão identificados. A divulgação geral do resultado visará apenas apresentar os possíveis 

benefícios obtidos pela pesquisa em questão, e ao final a análise deste estudo será enviada aos respondentes. Para 

a realização da análise do questionário, solicita-se que este seja respondido até o dia 18 de março de 2012. 

 

SUA PARTICIPAÇÃO É INDISPENSÁVEL! OBRIGADA. 

 

 

 

1. MARKETING DIGITAL 

 

   Identifique, segundo 

o grau de utilização 

(de 1 a 5, que 

correspondem 

respectivamente 

nesta ordem, “nunca, 

quase nunca, às 

vezes, quase sempre 

e sempre”). 

  

1.1. Quais ferramentas de Marketing Digital sua rede hoteleira utiliza? 01 02 03 04 05 

CRM (Customer Relationship Management ou Gestão de Relacionamento com o 

cliente) 

     

E-mail marketing (ferramenta de marketing direto, especializada para o 

relacionamento online com clientes) 

     

Links patrocinados ou Google AdWords (estratégia de divulgação do site da empresa 

pela web, onde elas pagam para estarem no topo da página dos buscadores) 

     

SEO (Search Engine Optimization ou Otimização de Site)      

SEM (Search engine marketing ou marketing para mecanismos de busca)      

Media Buying (espaços publicitários em portais)      

Bate-papo/Chat online entre cliente e colaborador      

Metrics (medição e análise da performance de campanhas digitais)      

Compra/Confirmação de reserva através do site da rede      

Compra coletiva (buying group)      

Presença da rede em aplicativos para equipamentos móveis (tablets e celulares)      

Aplicativos de geolocalização (como o Foursquare)      

Imagem através de redes sociais (Facebook, Google+, LinkeIn, Youtube, Flickr, 

MySpace, Tumblr, Pinterest ou outros). 

     

OTAs (agências online)      

Propaganda em geral online (revistas, jornais, etc.)      
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Motores de busca (Google, Yahoo, Bing, etc.)      

Monitoramento ou alimentação das mídias sociais.      

 

1.2. Canais de distribuição – Reservas  
Considerando a política adotada pela rede hoteleira, utilize as lacunas ao lado para assinalar o 

procedimento aplicado.  

1.2.1. Qual a preferência do cliente para confirmar a reserva? 
Marcar com 

um X 

fornecer dados do cartão de crédito para garantia e/ou cobrança  

solicitar dados bancários do hotel por diferentes motivos (não possuir cartão de crédito, não 

confiar em informar dados do cartão, etc.) 

 

1.2.2. Qual a política de cancelamento de reserva adotada pelo hotel?  

até 24h sem ônus  

até 48h sem ônus  

até 72h sem ônus  

mais de 72h sem ônus  

 

 

  Considerando a realidade da rede hoteleira, utilize a escala ao lado das afirmativas para assinalar a sua 

concordância ou discordância das mesmas. O número 1 corresponde a Discordo Totalmente e o número 5 

corresponde a Concordo Totalmente:  

2. INTERNET 

2.1. A internet direcionou alterações na definição das estratégias e das táticas do 

hotel, nomeadamente: 

01 02 03 04 05 

Necessidade de uma maior atenção às estratégias e à concorrência com uma 

consequente e contínua revisão dos objetivos e posicionamento. 

     

Crescente aumento da concorrência.      

Reforço da importância das políticas da marca (branding).      

Crescente necessidade de gerir as relações com os clientes, através do recurso às 

técnicas CRM, na definição de objetivos e ações a realizar. 

     

Crescente consciência dos hotéis da importância de gerirem a sua reputação online e da 

necessidade de prestarem atenção ao que sobre eles é dito nos blogs, nos fóruns e nas 

redes sociais. 

     

Necessidade de considerar os efeitos no volume de vendas das opiniões publicadas por 

clientes em páginas web. 

     

Crescente importância da dinamização e permanente atualização das páginas web.      

Crescente consciência de que os clientes é que determinam o que querem fazer e 

quando o querem fazer. O controle do processo de compra está, cada vez mais, do lado 

dos clientes. 

     

Necessidade de criar novas funções para dar respostas às novas realidades e 

necessidades. 

     

2.2. A internet direcionou alterações no relacionamento hotel/cliente, 

nomeadamente: 

01 02 03 04 05 

Alargamento do âmbito geográfico da origem da procura, com consequente 

redimensionamento e redefinição dos segmentos alvo. 

     

Crescente necessidade de ouvir os clientes, conhecer as suas motivações e com eles 

estabelecer interatividade. 

     

Crescente importância dos portais de referência, bem como dos blogs, fóruns e redes 

sociais como local de intercâmbio de experiências entre clientes. 

     

Necessidade de conhecer as formas de acesso e de navegação dos clientes na página 

web do hotel e de avaliar o número de visitantes que se tornam clientes através do 

indicador ROI (return on investiment ou retorno do investimento). 

     

Crescente recurso pelos hotéis à criação de blogs e/ou visibilidade em redes sociais, 

como forma de incentivar a interatividade e o diálogo permanente entre os clientes. 

     

2.3. A internet direcionou alterações na definição da política de distribuição no 

hotel, nomeadamente: 

01 02 03 04 05 

Crescente importância das vendas diretas online.      

Crescente recurso à técnica de venda livre, com possibilidade de abrir e fechar vendas 

de datas disponíveis. 
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A rede concorda em distribuir através de sites que fornecem páginas de reservas com 

boas e detalhadas informações sobre o hotel. 

     

A rede só procura vender através de canais que podem se conectar diretamente com o 

sistema central de reservas do hotel. 

     

Parceiros de distribuição em potencial devem demonstrar sua capacidade de 

proporcionar um grande volume de negócios. 

     

Antes de permitir a venda através de um site, a rede deve ter certeza de que a confiança 

dos clientes potenciais e privacidade são adequadamente protegidas. 

     

Sempre considerar a imagem de marca de um site, para decidir se é ou não é adequado 

para a rede. 

     

A rede está particularmente atenta a todos os custos de transação (por exemplo, GDS, 

taxas de troca, etc.) associados a cada canal. 

     

É importante para a rede que os sites através dos quais as UHs são vendidas alcancem 

padrões aceitáveis de velocidade e confiabilidade. 

     

O mercado-alvo do site não é realmente importante, desde que produza reservas.      

A rede sempre tenta evitar a venda através de sites que oferecem reservas para o hotel 

por fax ou telefone. 

     

A rede tem controle sobre os preços que são exibidos em sites de parceiros.      

Com todos os parceiros de canal, a rede costuma descobrir o que os canais possuem e 

pesquisá-los para verificar se eles se parecem com um negócio viável. 

     

2.3.1. Qual a intensidade de utilização dos canais pelos clientes? 01 02 03 04 05 

Agências online ou OTAs (Booking.com, Decolar, Expedia, etc.)      

GDS (Sistema de distribuição global)      

E-mail direto ao estabelecimento      

Motor de reservas da rede (disponibilizado no site do hotel)      

Agência de viagens offline      

Walk-in      

Compras coletivas      

Aplicativos em celulares      

Outro      

2.4. A internet direcionou alterações na definição da política de preços no hotel, 

nomeadamente: 

01 02 03 04 05 

Crescente diminuição da importância de tarifários confidenciais e/ou oficiais.      

Necessidade de criação de novas tipologias de preço, com vulgarização do melhor 

preço, em cada data, a Best Available Rate (BAR). 
     

Generalização das técnicas de Revenue Management (RM).      

Importância da avaliação do valor de cada cliente, dos assíduos e dos mais sensíveis ao 

preço. 
     

 

 

3. E-commerce (relacionado com a atividade de vendas através da distribuição 

eletrônica). 

   Identifique, segundo o 

grau de utilização (de 

1 a 5, sendo que 5 

maior utilização e 1 

menor utilização). 

3.1. Qual o grau de importância para o uso do e-commerce segundo os seguintes 

aspectos? 

01 02 03 04 05 

Serviço ao consumidor      

Crescimento no segmento do mercado      

Imagem/Marketing      

Venda      

Aumento da competitividade      

Inovação      

Flexibilidade/Rapidez      

Redução de custos      

Melhora no relacionamento com o cliente      

Melhora no relacionamento com o intermediário e fornecedores      
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4. E-marketing (eficaz em termos de custos, assume-se como um meio de 

comunicação com os mercados alvo, possibilitando o trabalho conjunto entre 

organizações parceiras). 

      Identifique, segundo 

o grau de utilização 

(de 1 a 5, que 

correspondem 

respectivamente 

nesta ordem, “nunca, 

quase nunca, às 

vezes, quase sempre e 

sempre”). 

4.1. Quais as ferramentas utilizadas para o uso do e-marketing segundo os 

seguintes aspectos? 

01 02 03 04 05 

Disponibilidade de informação sobre produto, serviço e localização para o cliente      

Recepção da resposta aos pedidos no prazo de no máximo 12h      

Fornecimento de número do telefone de hotel no site      

Aparência em motores de busca populares, como Google, Yahoo, Bing      

Uso de sites de terceiros      

Site direto com url própria      

Disponibilidade de comunicado de imprensa/informações corporativas      

Prestação de informações, como eventos e promoções      

Disponibilidade de reserva online através de pagamento em cartão de crédito      

Verificação imediata da disponibilidade de UHs pelo cliente      

Disponibilidade de imagens de UHs online para o cliente      

Presença de ferramenta de navegação/ mapa do site      

Existência de página web integrada de formulários de comentários /survey online 

(levantamento) 

     

Existência de brochuras / recurso de alerta de boletins (newsletters)      

Capacidade de fazer marketing viral      

Presença de hot links para negócios relacionados (ex.: site de cia aérea, de passeios, 

etc.) 

     

Possibilidade opcional de cadastrar-se no site como membro de acordo com o interesse 

do cliente 

     

Disponibilidade de programa de fidelidade para o cliente interessado      

Disponibilidade de páginas em diferentes idiomas      

Disponibilidade de tour virtual no site do hotel      

Disponibilidade de promoções online (ex.: sorteio, compartilhe no facebook e 

concorra, etc.) 

     

Presença de autenticação de pagamento por cartão de crédito      

Possibilidade de controlar, alterar ou cancelar reservas pelo cliente      

Escolha de apto específico diretamente no site pelo cliente      

Disponibilidade de motor de busca em sites de hotéis (GDS, Booking, etc.)      

Presença em revistas para os membros online      

Disponibilidade de páginas/informações exclusivas para membros online      

Possibilidade de buscar por sites externos dentro do site do hotel      

Disponibilização de fóruns online para facilitar a interação entre os membros através 

de mídias sociais, blogs, etc. 

     

Disponibilidade de consulta 24h      

Disponibilidade de confirmação da reserva imediata para membros      
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5. CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE: 

 

5.1. Gênero: 

(   ) Masculino   (   ) Feminino 

 

5.2. Idade: 

(   ) Menos de 20 anos  (   ) De 40 a 49 anos 

(   ) De 20 a 29 anos  (   ) 50 anos ou mais 

(   ) De 30 a 39 anos 

 

5.3. Escolaridade: 

(   ) Ensino Médio  (   ) Ensino Superior Completo 

(   ) Ensino Técnico  (   ) Especialização / Mestrado / Doutorado 

(   ) Ensino Superior Incompleto  Curso: _____________________________ 

 

 

6. CARACTERIZAÇÃO DA REDE HOTELEIRA: 

 

6.1. Estabelecimento: 

________________________________________________________________________ 

 

6.2. Tipo de Administração:      6.5. A rede possui as seguintes 

funções? 

(   ) Nacional        (   ) Gestor de e-commerce 

(   ) Internacional       (   ) Revenue Manager (Gerente  

          de Receitas) 

                              (   ) Outra com semelhante      

          função: 

 

6.3. A rede possui algum tipo de assessoria externa    

(   ) Assessoria de Tecnologia da Informação 

(   ) Assessoria em Marketing e Vendas 

(   ) Não possui 

 

6.4. A rede investe em treinamentos para a equipe de marketing? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO   

 

 

 


