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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender a dinâmica de postagem de 
avaliações de consumidores brasileiros em sites e redes sociais de turismo sobre 
serviços prestados por hotéis nacionais, analisando o teor das avaliações, 
identificando padrões e critérios de postagens, nível de satisfação dos 
consumidores, qualidade percebida pelos consumidores com o serviço prestado, 
além da inferência de motivações e emoções envolvidas nos comentários. Por meio 
da revisão da literatura sobre comportamento do consumidor, mídias sociais e 
dinâmicas de compartilhamento de experiência online, relacionados à hotelaria e a 
qualidade de serviços, foram determinados critérios para análise das avaliações 
postadas sobre hotéis brasileiros no TripAdvisor. Foram coletados comentários de 
12 hotéis das 12 cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2014, realizada no 
Brasil, que foram postados entre os dias 12 de junho e 13 de julho daquele ano, 
período de realização do evento. A metodologia adotada foi qualitativa e o método 
usado foi a análise de conteúdo, pelo fato de o estudo ter buscado inferir elementos 
de mensagens textuais. O estudo revela que os usuários brasileiros do TripAdvisor 
avaliam de forma positiva os serviços prestados pelos hotéis pesquisados, além de 
terem como principal motivação para postarem comentários online, relatar suas 
experiências e fornecer informações que embasem a tomada de decisão dos leitores 
e potenciais consumidores. Entretanto, relativo aos comentários de teor 
desfavorável, buscou-se entender as motivações e analisar as mensagens de modo 
a fazer sugestões gerenciais de modo a contribuir com o mercado hoteleiro nacional 
e a melhoria dos serviços prestados, além de contribuições acadêmicas e sugestões 
para futuras pesquisas.  

 

Palavras-chave: Turismo. Mídias sociais. Boca a boca eletrônico. Hotelaria. 
Qualidade de serviços. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to understand the dynamics of reviews of Brazilian consumers 
on websites and virtual social networks of tourism regarding services provided by 
national hotels by analyzing the content of assessment, identifying patterns and 
posting criteria, level of customer satisfaction, perceived quality of service by 
consumers,  as well as the inference of motivations and emotions involved in the 
comments. By reviewing the literature about consumer behavior, social media and 
dynamics of online experience sharing related to hospitality and quality of services, 
criteria for analysis of the comments about brazilian hotels on TripAdvisor were 
determined. Were collected comments of 12 hotels of the 12 host cities of the FIFA 
World Cup 2014 in Brazil, which were posted from 12 June to 13 July of that year, 
period of the event. The methodology adopted was qualitative and the method used 
was the content analysis because the study has sought to infer elements of text 
messages. The study shows that brazilian TripAdvisor users evaluate positively the 
services provided by the researched hotels and have as their main motivation to post 
online comments, report their experiences and provide information to base decision-
making of readers and potential consumers. However, on the comments with 
unfavorable content, was sought to understand the motivations and to analyze the 
messages in way to make managerial suggestions in order to contribute to the 
national hotel market and improved services, as well as academic contributions and 
suggestions for future research. 

 

Keywords: Tourism. Social Media. Electronic word-of-mouth. Hospitality. Quality of 
services. 
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INTRODUÇÃO 

 

O turismo é um fenômeno dependente do fluxo de informações. Ferreira 

(2011) afirma que o consumidor turístico se utiliza de informações para a tomada de 

decisão da sua viagem e, estando a viagem em andamento, as informações 

continuam a permear o seu universo de consumo, apontando locais para visitar, se 

alimentar, se hospedar, comprar e outras informações que contribuem para sanar ou 

gerar novas necessidades de consumo. 

Atualmente, presencia-se um cenário de integração informacional, fruto dos 

avanços na área das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e na área 

dos transportes. Além do encurtamento do tempo das viagens, ocorreram 

importantes mudanças no processo de interação interpessoal. O tradicional conceito 

de comunicação boca a boca se estendeu ao espaço virtual e adquiriu qualidades 

que o redimensionaram. 

O comportamento boca a boca se afirma pela frequência com a qual decisões 

de consumo precisam ser tomadas, enquanto consumidores em potencial não 

possuem convicções sobre os custos e os benefícios das opções disponíveis. Para 

Ellison e Fudenberg (1995), é compreensível que os consumidores optem por contar 

com informações casuais obtidas por meio da comunicação boca a boca, além de 

buscar somente as informações formais fornecidas pelas empresas, pois dessa 

forma podem reafirmar a sua decisão. 

Informações sobre experiências de consumo passaram a ser reproduzidas no 

ambiente online, tal fenômeno recebe o nome de „boca a boca eletrônico‟, em inglês 

electronic word-of-mouth (eWOM), sendo considerado uma fonte relevante de 

informações sobre produtos e serviços, se refletindo na atividade turística. 

O Ibope Media (2009), indica que antes de realizar uma compra, 90% dos 

consumidores ouvem sugestões de pessoas conhecidas, enquanto 70% confiam em 

opiniões expressas de maneira online. Segundo a pesquisa “TIC Domicílios e 

Empresas 2013”, do total de usuários da internet1, 65% a utilizam para pesquisar 

                                                
1 Base de 85,9 milhões de pessoas que usaram a Internet entre setembro de 2013 e 
fevereiro de 2014. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas aos 
resultados da alternativa “sim”. 
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sobre produtos e serviços; 37% para procurar informações sobre viagens e 

acomodações (CGI.BR, 2014). 

A confiança que os consumidores têm nas avaliações e opiniões de outros é 

um dos itens que norteiam suas decisões de compra, além de criar expectativas 

sobre o nível de qualidade do serviço que será prestado (ZEITHAML; BITNER, 

2003). Com a importância que as avaliações online têm recebido, os prestadores de 

serviço devem estar atentos ao que está sendo postado na rede sobre o serviço 

ofertado a fim de corrigir erros que os clientes percebam e oferecer um serviço de 

qualidade. 

O presente trabalho possui o objetivo geral de compreender a dinâmica de 

postagem de avaliações de consumidores em sites e redes sociais de turismo, 

focando em comentários feitos sobre meios de hospedagem. Para tal, foram 

coletadas avaliações postadas por consumidores em uma plataforma de avaliação 

de serviços turísticos. No tratamento dos dados coletados foi utilizado o método de 

análise de conteúdo, que tem como objetivo encontrar ideias e estruturas de 

pensamento comuns no discurso dos indivíduos. 

 Como objetivos específicos, pretende-se: 

 

 Analisar o teor de avaliações e comentários de consumidores brasileiros de 

meios de hospedagem postados em redes sociais de turismo e comunidades 

de consumo colaborativo; 

 

 Identificar padrões e critérios mais comuns de avaliação, preferências dos 

consumidores, nível de satisfação e qualidade percebida com o serviço 

prestado pelos meios de hospedagem; 

 

 Identificar as principais motivações que impelem consumidores a fornecer 

suas opiniões e comentários; 

 

 Inferir as emoções embutidas nas avaliações postadas a partir dos elementos 

textuais. 
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A partir das indicações fornecidas pela literatura e das práticas identificadas 

no mercado atual, julga-se de grande relevância o desenvolvimento de um estudo 

que investigue as novas dinâmicas de consumo no turismo, tendo como foco o 

compartilhamento de ideias e experiências em comunidades de consumo 

colaborativo e redes sociais voltadas para o turismo. Apesar da relevância e 

atualidade do tema, poucos são os estudos nesta área que abordem o 

comportamento do consumidor brasileiro. 

Este trabalho está estruturado em sete capítulos. Esta introdução não 

constitui um capítulo, sendo uma seção para situar o leitor sobre o tema e o estudo 

desenvolvido nos capítulos seguintes, bem como explicitar as motivações, métodos 

e técnicas que permeiam este trabalho. 

O referencial teórico que norteou a elaboração deste estudo foi desenvolvido 

em quatro capítulos: no primeiro capítulo foi abordada a relação da tecnologia com o 

turismo, dos avanços da tecnologia até o surgimento das mídias sociais; no segundo 

capítulo são explicadas algumas dinâmicas de compartilhamento de experiências no 

ambiente online possibilitadas pelas mídias sociais; no terceiro capítulo é 

apresentado um breve histórico sobre a hotelaria no Brasil, além da conjuntura atual 

da atividade; no quarto capítulo é comentada a literatura sobre qualidade de serviços 

e como ela se relaciona com a atividade hoteleira. 

No quinto capítulo é apresentada a metodologia adotada no trabalho, bem 

como os critérios e procedimentos que foram usados para a escolha da plataforma 

que serviu de fonte dos comentários, além da análise realizada, método de análise, 

categorizações e tratamento dos dados. 

No sexto capítulo são exibidos os resultados da pesquisa seguidos de 

análises sobre alguns dados quantitativos com objetivo de identificar tendências, 

padrões de postagens, principais motivações das postagens, além de uma análise 

qualitativa sobre os comentários para explicar a inferência das motivações 

encontradas, além de extrair o que mais representativo foi observado nas principais 

variáveis de análise. 

O sétimo capítulo diz respeito às considerações finais, nas quais foram feitas 

revisão dos objetivos, avaliando se foram alcançados ou não, além de uma análise 

crítica e conclusões dos resultados obtidos. Foram avaliadas também as limitações 
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da pesquisa, além de implicações gerenciais e sugestões para futuras pesquisas 

voltadas para temas relacionados ao desta. 
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1. TECNOLOGIA E TURISMO 

 

A tecnologia acompanha o homem desde o princípio de sua existência na 

Terra: a confecção e sofisticação manual de instrumentos e ferramentas para caça 

dos homens primitivos e os registros dos usos desses instrumentos são atos que 

demonstram que o ser humano dominou a tecnologia (GUIMARÃES; BORGES, 

2008). A tecnologia serve como aliada do homem para realizar suas atividades, 

como se deslocar para o trabalho por meio do uso de veículos automotores, saber 

como estará o tempo nos próximos dias ao assistir à previsão meteorológica na 

televisão; fazer ligações ou enviar mensagens para amigos usando o telefone 

celular, dentre outras formas. 

Todas essas tecnologias provocaram mudanças no modo de viver da 

sociedade, como por exemplo, o contato por telefone, que foi alterado com a 

invenção e popularização dos telefones celulares. Talvez as tecnologias que mais 

tenham provocado mudanças não apenas no modo de viver, mas no modo de se 

comunicar, consumir e realizar negócios foram as tecnologias da informação e 

comunicação. 

 

1.1 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Por meio da leitura dos conceitos de TICs de autores citados por Biz (2009), 

percebe-se que essas tecnologias envolvem a busca de soluções, melhorias de 

processos de produção de bens ou serviços, facilitação do processo de 

comunicação a longas distâncias, entre outras, como pode ser visto na figura 1. 

 

Autor Conceito de TIC 

Thomas (1988) 
A tecnologia consiste na busca da sociedade do conhecimento em 
soluções para área da indústria, mecânica e outros. 

Peppard (1993) 

Mecanismos que proporcionam as facilidades de processo e fluxo 
de informação na Organização e entre as Organizações, 
englobando informações de negócios criados, usados e estocados, 
bem como tecnologias usadas no processo físico na produção de 
um produto ou serviço. 
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Autor Conceito de TIC 

Poon (1993) 

Termo coletivo dado para o mais recente desenvolvimento no 
modo eletrônico e mecânico (computadores e tecnologia de 
comunicação) usado para aquisição, processamento, análise, 
armazenamento, recuperação, disseminação e aplicação de 
informação. 

Runge; Earl (1998) 

Rede de telecomunicação que fornece caminhos (rotas) de 
informação sobre os quais novos produtos e serviços possam ser 
oferecidos, redefinindo conceitos de serviços para os 
consumidores, criando novas áreas de inovação e alterando a 
distribuição da economia. 

Child (1984) apud 
Silva; Fischmann 

(2000) 

Aplicações que envolvem de alguma forma o processamento 
eletrônico da informação que combinam processamento de dados, 
computadores e capacidade de transmissão a longa distância em 
telecomunicações. 

Young (1991), 
Campos Filho 

(1993), Gonçalves; 
Gonçalves Filho 

(1994) 

Sistemas eletrônicos e computadorizados - linhas de comunicação 
de voz e bancos de dados, equipamentos e softwares de todos os 
tipos. 

Figura 1: Conceitos de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
Fonte: Biz, 2009 (p. 43); Silva; Fishmann, 2000 (p. 5). 

 

A partir dos conceitos apresentados, pode-se observar que as TICs são 

analisadas não apenas pelo viés técnico (como computadores, hardware e 

software), mas também como elemento potencializador da transmissão e do 

processamento de informação com finalidade de agilizar e melhorar processos 

organizacionais, reduzir custos e facilitar a comunicação entre as pessoas ao redor 

do mundo. 

As TICs podem ser definidas como “um complexo tecnológico que envolve 

computadores, softwares, redes de comunicação eletrônicas públicas e privadas, 

rede digital de serviços, tecnologias de telecomunicação, protocolos de transmissão 

de dados e outros serviços” (MARCOVITCH, 1997; apud KOLTERMANN, 2007) que 

é usado pelo homem com a finalidade de melhorar, facilitar e agilizar determinados 

processos, como por exemplo, a redução de custos de comunicação e operação, 

como por meio do Skype (http://www.skype.com), e a facilidade de oferecer serviços 

e se relacionar com os clientes (por meio de plataformas como Twitter e Facebook, 

por exemplo), proporcionando maior interatividade e com potencial de fidelização de 

clientes (MORAES, 2007; THOMAZ, 2011). 

http://www.skype.com/
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Pode-se dizer também que as TICs, além de proporcionar melhorias em 

diversos processos em indústrias e diversos tipos de serviços, são fundamentais 

para o desenvolvimento da atividade turística, uma vez que o turismo é um 

fenômeno dependente da informação, pois o turista dela se utiliza para a tomada de 

decisão de sua viagem e também durante a viagem (FERREIRA, 2011 apud 

RAMOS, 2014). 

 

1.2 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E TURISMO 

 

As TICs podem ser apontadas como facilitadoras da atividade turística. 

Qualquer pessoa pode pesquisar preços de pacotes turísticos, preços de hotéis, 

passagens aéreas, entre outras coisas, basta ter conexão à internet. De acordo com 

Biz (2009), as TICs alteraram consideravelmente a forma como as pessoas têm 

acesso às informações e aos canais de distribuição, possibilitando ao consumidor o 

acesso direto aos prestadores de serviços (locais) e/ou utilizando os intermediadores 

(operadoras turísticas, agências de viagens tradicionais e virtuais).  

Thomaz (2011) comenta que turistas têm utilizado as TIC na aquisição de 

serviços e produtos turísticos, além de pesquisar informações sobre destinos, 

atrações, hospedagem, entre outros, sendo um fator decisório para determinação da 

compra, pois o turista que optará pelo destino e pelos serviços ao qual obteve maior 

conhecimento. 

Werthner e Klein (1999 apud BIZ, 2009) argumentam ainda que as TICs 

trouxeram impactos para as empresas e para os consumidores e listam seis dos 

principais impactos dessas novas tecnologias quanto à valorização da informação, 

como pode ser observado na figura 2. Apontam ainda que a enorme quantidade de 

informação disponível aos viajantes constitui importante plataforma para troca de 

informações entre consumidores e fornecedores, intermediários e controladores. 

 

Impacto da TIC Valor adicionado 

Complexidade na descrição 
do produto 

Rica descrição do turismo oferecendo a possibilidade do 
viajante fazer uma escolha bem informada. 
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Impacto da TIC Valor adicionado 

Transparência do mercado 
Mais informações compreensivas permitem a comparação na 
compra de serviços e produtos. 

Informação em tempo real 
Informação constante sobre condições do clima, entre outros, 
possibilitam aos turistas reagirem às condições de mudanças 
e a utilizar os últimos minutos disponíveis. 

Interações personalizadas e 
serviços customizados 

Coleta sistêmica e exame minucioso das informações dos 
consumidores possibilitam principalmente providenciar 
interações personalizadas e serviços customizados para 
consumidores individuais e segmentados. 

Concordância e aceleração 
dos processos 

Operações eficientes aumentam a comodidade dos 
consumidores 

Substituição dos processos 
recorrentes que não criam 

valores 

Check-in e check-out automatizados aumentam a 
comodidade de viajantes experientes. 

Figura 2: Impactos das TICs na atividade turística. 

Fonte: Werthner; Klein (1999, p. 156) apud Biz (2009, p. 44). 

 

Ao analisar os impactos das TICs no turismo, pode-se observar que o 

consumidor de produtos e serviços turísticos passou a ter à sua disposição uma 

gama de facilidades para buscar informações detalhadas sobre o que ele quer 

adquirir, como preço de um pacote, características do serviço, bem como permitiu 

aos fornecedores agilizar e melhorar processos para garantir maior comodidade e 

satisfação aos seus consumidores. 

Quevedo (2007) observa que as TICs começaram a provocar mudanças na 

atividade turística a partir dos anos 1970, com a implementação de redes de 

computadores e sistemas eletrônicos de distribuição de informação (Sistemas de 

Distribuição Global, GDS na sigla em inglês) que permitiram que as empresas 

gerenciassem melhor seus produtos e serviços; já nos anos 1980, acompanhando a 

evolução e aprimoramento da tecnologia, as empresas aéreas passaram a utilizar 

sistemas de reserva por computador conectados aos grandes agentes. Nota-se que 

essas primeiras mudanças provocadas pelas TICs foram sentidas principalmente 

pelas organizações prestadoras de serviços do turismo. 

As principais mudanças provocadas pelas TICs começaram a ser notadas no 

final da década de 1990, muito em função da popularização da internet, que permitiu 
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que os consumidores tivessem informações acerca de um produto ou destino 

turístico quase simultaneamente às operadoras turísticas.  

 

1.2.1 Internet 

 

A internet é uma das principais ferramentas tecnológicas que o homem tem à 

sua disposição. A internet, como é conhecida, surgiu em 1990, após diversos 

estágios de desenvolvimento. De acordo com Almeida (2005), em 1957 foi criada 

pelo governo americano a Advanced Research Project Agency (ARPA), que tinha 

como função desenvolver programas para a corrida espacial. Em 1961, a 

Universidade da Califórnia (UCLA) de Santa Bárbara recebeu da Força Aérea 

Americana um computador que permitiu à ARPA desenvolver estudos na área da 

informática. 

 Após anos de pesquisa, processamento de dados e desenvolvimento de 

técnicas de informática, surgiu em 1969 a primeira rede de computadores, 

interligando quatro universidades americanas: a UCLA - Los Angeles; o Stanford 

Research Institute; Universidade de Utah; e a UCLA - Santa Bárbara. Essa rede 

ficou conhecida como ARPANET e tinha como objetivo permitir o compartilhamento 

de dados e criar um sistema de correio eletrônico (ALMEIDA, 2005; BIZ, 2009). 

 Em 1973 surgiu a ideia de se criar uma international network (rede 

internacional), expressão que em 1990, com o desmantelamento da ARPANET, 

ficou mundialmente conhecida como “internet”. Hoje em dia, a internet é um sistema 

público mundial de redes de computadores na qual qualquer computador 

previamente autorizado pode conectar-se, abrindo oportunidade para a distribuição 

de informação e interatividade entre consumidores e fornecedores em praticamente 

todas as atividades econômicas (GUIMARÃES; BORGES, 2008, p. 27). 

A rede internacional de computadores só foi possível com a criação da WWW 

(World Wide Web), que surgiu em 1991 (desenvolvida pelo European Laboratory for 

Particle Physics) e permitiu a rápida expansão de documentos eletrônicos que 

podiam combinar textos, imagens, som e vídeo (STAIR, 1998, apud BIZ, 2009). 

Assim, o acesso à internet foi facilitado e todos podiam acessá-la, o que permitiu 

que a informação pudesse ser levada para qualquer pessoa a qualquer hora, uma 
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vez que as tecnologias de informação são amplamente utilizadas pela sociedade, 

não mais restrita a governos e universidades. 

Guimarães e Borges (2008) comentam que o turismo foi um dos setores que 

mais se beneficiou com a Internet, uma vez que os agentes do trade turístico 

puderam se apropriar das funcionalidades da internet para promover seus produtos 

e serviços, além de disponibilizarem sistemas de reservas e compras de ingressos, 

por exemplo, bem como as informações acerca de horários, o que fazer, onde 

comer, onde dormir, entre outras, ficaram acessíveis aos consumidores. 

De acordo com Moraes (2007), a internet facilitou a distribuição da informação 

multimídia e a interatividade entre os principais agentes consumidores, pois oferece 

infraestrutura de distribuição global e fornecimento de informações de natureza 

turística aos prestadores de serviços turísticos, e dá ao consumidor o poder de 

adquirir maiores informações para a viagem que quer realizar. 

Hoffman (2010) lembra que até 1995, o uso da internet era basicamente para 

a leitura de notícias, chats (conversação) e buscas pessoais, e, a partir do século 

XXI, a internet possibilitou a realização de transações bancárias, pesquisas de 

preços, criação de informações por parte de qualquer indivíduo conectado, entre 

outras possibilidades. A essa mudança no modo de uso da internet se dá o nome de 

Web 2.0. 

 

1.2.2 Web 2.0 e mídias sociais 

 

Os avanços tecnológicos que a internet recebeu na primeira década do século 

XXI provocaram mudanças nas formas de se usar a Web, tanto por parte dos 

internautas quanto dos desenvolvedores de softwares (MILANO, BAGGIO, 

PIATELLI, 2011). A esse conjunto de mudanças nas dinâmicas do uso da internet se 

dá o nome de Web 2.0.  

Autores como Constantinides; Fountain (2008), Bottenuit; Coutinho (2007), e 

Hoffman (2010) atribuem a autoria do termo „Web 2.0‟ a Tim O‟ Reilly (2005), que 

considera que na Web 2.0 a internet é como uma plataforma onde “o mais 

importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se 

tornarem melhores quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a 
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inteligência coletiva” (O‟REILLY, 2005, s.p.). 

O termo Web 2.0 é usado para se referir ao segundo estágio de 

desenvolvimento da internet, sendo o primeiro estágio a Web 1.0 (MUNAR; 

JACOBSEN, 2014). Na Web 1.0 a internet não permitia ao internauta interagir com 

os sites no que diz respeito à geração e avaliação de conteúdo, conforme explicam 

Cormode e Krishnamurthy (2008).  Thomaz (2011) acrescenta que os conteúdos e 

informações disponíveis na internet nesse período eram inseridos pelos 

responsáveis das páginas, restando aos usuários apenas a leitura e consumo 

dessas informações. Na Web 2.0 o internauta não apenas absorve o conteúdo 

disponível nos sites como também tem liberdade para interagir com a internet por 

meio de comentários, criação e alteração de seus próprios conteúdos. 

Para melhor ilustrar o cenário de mudança provocada pela Web 2.0, vale usar 

o quadro elaborado por Barefoot e Szabo (2010) para mostrar as diferenças entre a 

Web 1.0 e a Web 2.0, comparando-as, conforme a figura 3:  

 

A Web 1.0 tinha a ver com... A Web 2.0 tem a ver com... 

Leitura Escrita 

Propaganda Boca a boca 

Palestras Conversas 

Websites Serviços web 

Profissionais Amadores 

Empresa Comunidades 

Propriedade Compartilhamento 
Figura 3: Comparação da Web 1.0 com a Web 2.0 

Fonte: Barefoot; Szabo, 2010, p. 26. 

 

Analisadas as diferenças proposta pelos autores, pode-se perceber que a 

Web 2.0 proporciona ao usuário uma experiência social na internet, uma vez que os 

itens listados têm relação com práticas sociais, como a conversa, o boca a boca, o 

compartilhamento de ideias, emoções, entre outras coisas. 

Apesar dos estudos existentes sobre o tema, Constantinides e Fountain 

(2008) apontam que ainda não há um consenso sobre o significado da Web 2.0, e 

para preencher essa lacuna, propuseram a seguinte definição: 

  

Web 2.0 é uma coleção de aplicações open-source, interativas e 
controladas por usuários online expandindo as experiências, conhecimento 
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e o poder de mercado de usuários como participantes em negócios e 
processos sociais. As aplicações da Web 2.0 auxiliam a criação de redes 
informais de usuários facilitando o fluxo de ideias e conhecimento por 
permitir a geração, disseminação, compartilhamento e edição/refino de 
conteúdo informacional de forma eficiente. (CONSTANTINIDES; 
FOUNTAIN, 2008, p. 232) 

 

Outra definição para o termo Web 2.0 proposta por Cormode e Krishnamurthy 

(2008) é de que 

 

[...] o termo Web 2.0 é usado para denotar diferentes conceitos: [...] 
websites que incorporam componentes sociais, como perfil de usuário; 
websites que permitem criação de conteúdo dos usuários em forma de 
texto, postagem de fotos e vídeos, bem como comentários, tags e 
classificações [...] (CORMODE; KRISHNAMURTHY, 2008, s.p.) 

 

As aplicações e sites desenvolvidos nesse contexto possuem aspectos 

sociais, como participação, abertura, conectividade, conversação e comunidade, por 

exemplo, e por isso, recebem o nome de mídias sociais (CONSTANTINIDES; 

FOUNTAIN, 2008). Com essas ferramentas, os usuários têm liberdade para 

expressar seus sentimentos e opiniões por meio de textos, fotos, vídeos, arquivos e 

outros tipos de mídia com outros internautas, trata-se de interação, o que acaba 

originando redes de socialização entre os usuários. Logo, por terem permitido tal 

revolução na forma como as pessoas se comportam na internet, Web 2.0 e mídia 

social acabam se tornando conceitos interligados. 

Segundo Paiva e Ciribeli (2011), até 2004, a interação entre usuário e 

conteúdo virtual se dava em blogs, salas de bate-papo e fóruns de discussão. Esses 

meios não deixaram de existir, mas a forma como os usuários interagem mudou 

radicalmente quando sites de relacionamento começaram a surgir, como o MySpace 

e o Orkut. Assim, percebe-se que as mídias sociais não estão dispostas em apenas 

uma forma, mas se apresentam de várias formas nas quais os usuários as utilizam e 

interagem de maneiras diferentes. Na seção a seguir, serão citados os diferentes 

tipos de mídias sociais existentes.  

 

1.2.3 Tipos de mídias sociais 

 

De acordo com Munar e Jacobsen (2014), as mídias sociais diferem-se em 



25 
 

alguns aspectos, como o nível de interatividade, estrutura temporal, alcance da 

comunicação, bem como níveis de hierarquia e controle estabelecidos pelos 

administradores dos sites.  Destaca-se como aspecto comum à maioria dos tipos de 

mídias sociais, o fato de permitirem que os usuários criem redes de interação social 

com outros usuários com interesses em comum (VIEIRA, 2012).  

Tendo ciência dos diferentes tipos de mídias sociais existentes, faz-se 

necessário mostrar quais são esses tipos, apontando suas principais características 

e finalidades: 

 

 Blogs 

 

Abreviação do termo web-log, criado por John Barger em 1997 (ANDERSON, 

2007; HOFFMAN, 2010) e abreviado dois anos depois por Peter Merholz, época do 

surgimento dos primeiros blogs, que tratavam de sites de direcionamento e filtragem 

de diversos links para outros sites, nos quais as atualizações feitas na forma de 

postagem (posts) e em ordem cronológica inversa (HOFFMAN, 2010), sendo essas 

duas últimas características ainda presentes nos blogs. 

Atualmente, há autores que tratam os blogs como jornais virtuais 

(ANDERSON, 2007; CONSTANTINIDES; FOUNTAIN, 2008) ou diários pessoais 

virtuais geralmente mantidos por uma única pessoa (KAPLAN; HAENLEIN, 2010) 

nos quais os autores descrevem um pouco de suas vidas, pensamentos, emitem 

opiniões ou elaboram conteúdo de interesse um determinado público alvo. Schmidt 

(s.p., 2007 apud HOFFMAN, 2010, p. 39) trata os blogs como “websites 

frequentemente atualizados onde os conteúdos são postados em uma base regular 

e posicionados em ordem cronológica reversa”. Apesar da individualização do 

conteúdo gerado, a maioria dos blogs permite que os leitores postem comentários 

acerca das postagens dos donos dos blogs. Esta opção, quando existente, encontra-

se abaixo das postagens do blog (ANDERSON, 2007). 

 

 Redes sociais 

 

Redes sociais podem ser definidas como sites que permitem a conexão entre 
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os usuários por meio da criação de perfis com informações pessoais, convite amigos 

e colegas, e a troca de mensagens instantâneas entre os usuários (KAPLAN; 

HAENLEIN, 2010), além de permitir que os usuários troquem também os conteúdos 

que eles mesmos produzem em seus perfis (CONSTANTINIDES; FOUNTAIN, 

2008), como acontece no Facebook (http://www.facebook.com), através da função 

de compartilhamento. Além disso, em seus perfis pessoais os usuários podem e 

compartilhar incluir qualquer tipo de informação e mídia, desde fotos, vídeos, áudios 

e outros tipos de arquivo (KAPLAN; HAENLEIN, 2010). 

As redes sociais são sites com o maior grau de popularidade, conforme 

comentam Kaplan e Haenlein (2010). De acordo com resultados de uma pesquisa 

realizada pela comScore (2014), descobriu-se que os brasileiros são os que mais 

dedicam tempo online para uso das redes sociais: em fevereiro de 2014, o brasileiro 

gastou em média 775 minutos (quase 13 horas) de navegação em redes sociais (a 

média global foi de 346 minutos);  a pesquisa da comScore mostra ainda que os 

brasileiros usam o Facebook por mais tempo que argentinos e mexicanos juntos: 46 

mil minutos de uso contra 44 mil minutos de uso dos outros dois países latino-

americanos em fevereiro de 2014.  

 

 Compartilhamento de mídia 

 

Sites e aplicativos de compartilhamento de mídia podem também ser 

chamados de comunidades de conteúdo (CONSTANTINIDES; FOUNTAIN, 2008; 

KAPLAN; HAENLEIN, 2010) e são sites onde estão organizados e compartilhados 

conteúdos específicos, além de proporcionarem aos usuários a possibilidade de 

compartilharem esse conteúdo em mídia entre si. Nestes sites, os usuários 

contribuem enviando mídias das mais variadas formas: fotos, vídeos, áudios, 

apresentações em slides, entre outras formas, sendo o tipo de mídia a ser enviado 

dependente da finalidade do site. 

Kaplan e Haenlein (2010) observam que a maioria desses sites e aplicativos 

não exige do usuário a criação de um perfil pessoal com informações detalhadas 

como acontece nas redes sociais, apenas informações básicas como nome (ou 

nome de usuário), data em que se tornou membro do site, quantidade de mídia 

https://www.facebook.com/
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compartilhada, entre outras. Além disso, muitos desses sites permitem que os 

usuários estabeleçam laços entre si e reajam ao conteúdo postado, como por 

exemplo, o aplicativo Instagram de compartilhamento de fotos, em que os usuários 

podem „seguir‟ uns aos outros, comentar as fotos postadas e também dizerem que 

gostaram de uma foto publicada („curtir‟ a foto). 

Um dos principais sites dessa categoria é o YouTube 

(http://www.youtube.com) , site destinado ao compartilhamento de vídeos que surgiu 

em 2005, originalmente designado para hospedar vídeos enviados pelos usuários e 

que atualmente possui um espaço de mais de 4 bilhões de vídeos em sua base 

(MAZANDERANI; O‟NEIL; POWELL, 2013), vídeos enviados por usuários simples, 

empresas, artistas, entre outros, e estão disponíveis para praticamente todos os 

usuários registrados no YouTube. 

 

 Projetos colaborativos (wikis) 

 

Projetos colaborativos ou wikis são sites que podem ser facilmente editados 

por qualquer um que tenha acesso permitido (EBSERBACH et al., 2006 apud 

ANDERSON, 2007) e que permitem a criação conjunta e simultânea de conteúdo 

por muitos usuários, sendo assim uma manifestação democrática no que diz 

respeito ao conteúdo gerado pelo usuário (em inglês, user generated content, 

conceito que será abordado no próximo capítulo), embasados na ideia de que o 

esforço de diversos atores pode levar a um resultado melhor do que  apenas um ator 

(KAPLAN; HAENLEIN, 2010). O representante de maior destaque deste tipo de 

mídia social é a Wikipédia (http://pt.wikipedia.org), que funciona como uma 

enciclopédia online e está disponível em mais de 230 idiomas. Apesar do seu 

aspecto colaborativo, a Wikipédia apresenta alguns contras, como o fato de que 

qualquer pessoa pode inserir qualquer informação verdadeira ou não sobre um 

determinado assunto usando de boa ou má fé e, conforme indicam Stvilia et al. 

(2005), a falta de confiança que alguns artigos do site possuem por carecerem de 

fontes. 

 

 

https://www.youtube.com/
http://pt.wikipedia.org/
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 Sites de avaliações (reviews) 

 

Sites de avaliações (ou reviews) são sites em que os usuários podem 

compartilhar e trocar ideias e informações sobre interesses específicos 

(CONSTANTINIDES; FOUNTAIN, 2008), como por exemplo, o TripAdvisor 

(http://www.tripadvisor.com.br) e o Reclame Aqui (http://www.reclameaqui.com.br). 

Esses sites podem diferir em alguns detalhes (como o público alvo e a finalidade), 

mas as funções básicas são basicamente as mesmas: permitem que o usuário poste 

e leia opiniões e experiências de outros consumidores sobre um amplo leque de 

categorias de produtos e serviços e; pedem uma descrição verbal da experiência do 

usuário com um produto ou serviço e uma avaliação do produto em forma de nota 

(HENNIG-THURAU; WALSH, 2003). 

Pode-se dizer hoje em dia, devido ao longo alcance da informação divulgada 

e compartilhada em mídias sociais, que essas mídias são também um importante 

canal de produção, divulgação e circulação de experiências em turismo, conforme 

Munar e Jacobsen (2014). Diversos sites que servem de auxílio para turistas por 

conterem informações e classificações de destinos, atrações turísticas, restaurantes 

e meios de hospedagem, como o TripAdvisor, por exemplo. 

 

1.2.4 Mídias sociais e turismo 

 

 De acordo com Munar e Jacobsen (2014), nas mídias sociais os turistas 

podem relatar suas experiências no ambiente virtual a qualquer momento, podendo 

até compartilhar seus momentos em tempo real de diversas maneiras, seja enviando 

mensagens de texto (SMS), fotos e vídeos, seja para conhecidos e desconhecidos, 

direta ou indiretamente. Isso é possível graças à interatividade entre os sites e os 

usuários, que são também geradores do conteúdo, através de postagens de 

comentários, classificações, fotos e vídeos. 

Além disso, permitem também que os turistas busquem informações para 

planejar uma viagem, além de compartilhar conhecimento e experiências, incluindo a 

percepção individual de cada um de acordo com o tratamento que recebeu nos 

serviços turísticos, aos preços e também as emoções vividas durante uma viagem 

http://www.tripadvisor.com.br/
http://www.reclameaqui.com.br/
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(MUNAR; JACOBSEN, 2014), podendo elogiar uma empresa por um serviço 

prestado ou exigir alguma retratação ou melhoria na prestação dos serviços. 

Atualmente há sites específicos em que turistas podem compartilhar suas 

experiências, fornecer informações a outros viajantes, bem como buscar 

informações para planejar uma viagem, conforme exibido na figura 4: 

 

Site URL Como funciona 

TripAdvisor 
 

http://www.tripadvisor.com.br/ 
 

Os usuários publicam relatos sobre suas 
experiências de viagem em hotéis, 
restaurantes e atrações em forma de 
avaliação, atribuindo uma „nota‟ de 1 a 5 
com base em sua experiência, fazendo com 
que o relato possa servir de base para 
outros viajantes planejarem sua viagem. 
Além disso, os usuários são classificados de 
acordo com seu número de postagens em 
forma de ranking e seus comentários podem 
receber votos de utilidade pelos outros 
usuários. 

Booking.com http://www.booking.com/ 

Os usuários podem reservar diárias em 
meios de hospedagem associados em 
diversas cidades do mundo sem cobranças 
de taxas de reserva ou administrativas e 
podendo até, em alguns casos, cancelar a 
reserva de forma gratuita. Confirmada a 
reserva e após a hospedagem, os usuários 
podem postar comentários sobre o 
estabelecimento em que se hospedaram, 
além de atribuir uma nota de 0 a 10. 

Hostelworld http://www.hostelworld.com/ 

Os usuários reservam diárias em meios de 
hospedagem de baixo custo, como hostels, 
campings e hotéis de categoria budget. 
Assim como no Booking.com, os usuários 
após a hospedagem podem avaliar o 
estabelecimento em alguns quesitos, como 
custo-benefício, funcionários, localização 
etc., e os usuários são classificados de 
acordo com o número de avaliações. 

Airbnb http://www.airbnb.com.br/ 

Os usuários reservam hospedagens 
alternativas como aluguéis por temporada 
em apartamentos, condomínios e até 
mesmo castelos; após a estadia, atribuem 
uma nota de 1 a 5 e fazem comentário 
sobre a hospedagem. 

http://www.tripadvisor.com.br/
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Site URL Como funciona 

Couchsurfing http://www.couchsurfing.com/ 

Rede social onde é necessário se cadastrar 
e estabelecer amizade com outros usuários. 
O principal intuito é que os usuários abram 
suas casas para os viajantes, para estes 
terem maior contato com os locais. Os 
usuários podem definir regras quando criam 
seu perfil no site, como se eles recebem 
hóspedes ou não em casa, por exemplo. 

Figura 4: Sites de compartilhamento de experiências turísticas. 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações disponíveis nos próprios sites. 

 

Dos sites exibidos na figura 4, pode-se notar que todos permitem aos 

usuários compartilharem opiniões, relatos sobre suas experiências de forma 

independente ao prestador de serviços, podendo ajudar outros usuários a 

planejarem suas viagens, encontrarem acomodações pelo menor preço, entre outras 

coisas. 

Assim, com a possibilidade de interagirem com outros usuários e relatarem 

experiências turísticas, tornando-as de domínio público, esses turistas estão 

construindo novas dinâmicas de compartilhamento de experiências no ambiente 

online. Essas dinâmicas serão apresentadas no capítulo a seguir.  
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2. COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS NO AMBIENTE ONLINE 

 

Conforme abordado no capítulo anterior, nas mídias sociais, os turistas têm a 

sua disposição ferramentas não apenas para poder planejar suas viagens ou indicar 

boas acomodações e opções de lazer para outros, mas também para poder se impor 

enquanto consumidores e exigir reparações e melhoras nos serviços, evidenciando 

o poder que as mídias sociais lhes proporcionaram apenas com a possibilidade de 

compartilharem suas experiências no ambiente virtual. 

As dinâmicas de compartilhamento de experiência no ambiente online que 

serão abordadas neste capítulo são: a cocriação de valor; o conteúdo gerado pelo 

usuário; e o boca a boca eletrônico. Serão apresentados os conceitos e como essas 

dinâmicas se relacionam. 

 

2.1 COCRIAÇÃO DE VALOR 

 

 Quando uma empresa fornece um serviço ou produto, deve estar atenta às 

necessidades e desejos dos clientes para melhor satisfazê-los. Nesse processo, há 

a criação de valor. O valor de um produto ou serviço é percebido pelo cliente e é 

entendido como “a diferença entre os benefícios que consumidor obtém por possuir 

ou usar um produto ou serviço e os custos para tê-los” (KOTLER; BOWEN, 

MAKENS, 1998). Entretanto, o diálogo é restrito nesse processo, uma vez que o 

consumidor fica a parte da criação de valor, caracterizando uma comunicação 

unilateral da empresa para com o mercado-alvo (KOTLER, 2002; RAMASWAMY, 

2007; GOMES, 2012). 

 Atualmente, com as mídias sociais, o consumidor tem poder de se colocar 

como colaborador da criação e produção de valor. A isto se dá o nome de „cocriação 

de valor‟. A cocriação de valor é entendida como um processo que envolve a 

interação da empresa e dos consumidores em dinâmicas que antes eram dominadas 

apenas pelas empresas (WIKSTROM, 1996), ou seja, o cliente participa dos 

processos de concepção de bens e serviços, por meio da troca de conhecimento 

entre as partes com respeito ao design, produção, marketing, consumo e descarte 

dos produtos. 



32 
 

 Vale ressaltar que a cocriação de valor não está relacionada à produção de 

bens. O valor criado nessa dinâmica somente poderá ser atribuído por meio da 

experiência do consumidor com o produto ou serviço adquirido (VARGO; LUSCH, 

2004), sendo o consumidor não um „co-produtor‟ do processo, mas sim o executor 

de um trabalho imaterial que envolve criação cultural e afetiva, independente dos 

objetivos estratégicos das empresas (COVA; DALLI, 2009). 

 De acordo com Gomes (2012, p. 30), “as empresas precisam aproveitar as 

competências dos clientes na gestão de experiências personalizadas, as quais 

requerem a cooperação dos consumidores”. Nesse sentido, pode-se entender que o 

ambiente virtual, por ser um facilitador da troca de informações entre os 

consumidores, serve de auxílio para as decisões de consumo, gerando aprendizado 

mútuo por meio da colaboração. 

 Conforme citado, há sites nos quais os consumidores podem emitir opiniões 

sobre suas experiências com produtos e serviços, fazendo de seus comentários 

base para as decisões de outros consumidores, além de poder interagir com as 

empresas fornecedoras, seja elogiando-as, exigindo melhorias, retratações ou 

reclamando de serviços mal prestados ou produtos defeituosos. Entende-se que os 

usuários são a „massa crítica‟ desses sites, que podem também ser chamados de 

comunidades colaborativas ou de comunidades de cocriação de valor (LEE; LAW; 

MURPHY, 2011). 

 Comunidades colaborativas ou de cocriação de valor são apenas alguns dos 

meios pelos quais os usuários podem fazer notar sua existência e se mostrarem 

úteis para outros e para empresas por meio de suas declarações registradas na 

rede. Pode-se dizer que a cocriação de valor no ambiente online é parte integrante 

de uma dinâmica maior do compartilhamento de experiências: o conteúdo gerado 

pelo usuário. 

 

2.2 CONTEÚDO GERADO PELO USUÁRIO 

 

O conteúdo gerado pelo usuário (na sigla em inglês, UGC, user generated 

content) é uma das principais características das mídias sociais. É composto de toda 

e qualquer manifestação que um internauta produza na rede: envio de arquivos, 
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informações e mídias geradas pelo público em geral na internet (ARRIGA; LEVINA, 

2008), como fotos, vídeos, textos, entre outras.   

Ainda de acordo com Arriga e Levina (2008), na dinâmica do UGC, o usuário 

é o ponto central da atividade, pois ele não apenas consome o conteúdo que vê na 

internet, como também contribui criando conteúdo e exercendo simultaneamente os 

papéis de produtor e consumidor de conteúdo na internet. Ao produzir seus 

conteúdos, os usuários os disponibilizam a um grande número de pessoas para 

serem lidos, vistos, ouvidos, comentados e modificados. 

Gretzel e Yoo (2008) afirmam que o conteúdo gerado por turistas em sites e 

comunidades virtuais, como avaliações em sites como TripAdvisor e Booking, por 

exemplo, tem sido usado de forma mais frequente para comunicar e compartilhar 

informações relacionadas a viagens, servindo de auxílio para o planejamento de 

viagens de outros turistas e criando expectativas nesses turistas (RAMOS, 2014). 

Nesse sentido, é possível afirmar que esse conteúdo exerce certa influência no 

processo de tomada de decisão de outros turistas, uma vez que muitas pessoas 

acessam a internet e têm esse conteúdo à sua disposição.  

Assim, mesmo que de forma indireta, os usuários dos sites se tornam fontes 

de informação para outros numa dinâmica que remete à comunicação boca a boca 

no ambiente online. A esse fenômeno se dá o nome de boca a boca eletrônico ou 

electronic word-of-mouth (eWOM), em inglês, que será abordado na seção a seguir. 

 

2.3 BOCA A BOCA ELETRÔNICO 

 

A comunicação boca a boca é definida por Litvin, Goldsmith e Pan (2007) 

como o resultado da interação entre consumidores trocando informações sobre 

produtos, serviços ou empresas, na qual as fontes são consideradas independentes 

de influência comercial. É um processo informal de troca de experiências de 

consumo que ocorre por diversas motivações, podendo vir a exercer influência no 

comportamento de compra de outros consumidores. 

O boca a boca é um dos elementos que mais influenciam as decisões de 

consumo, conforme salienta Gomes (2012), uma vez que, segundo a autora, é uma 

fonte alternativa de informações e perspectivas para os clientes sobre a qual as 
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empresas não possuem muito controle, de forma que é uma fonte mais confiável 

para a tomada de decisão em serviços, visto que serviços são essencialmente 

intangíveis e experienciais. 

Tal comportamento ocorre também no âmbito virtual e é chamado de boca a 

boca eletrônico. O boca a boca eletrônico é definido por Hennig-Thurau et al (2004, 

p.39) como “qualquer declaração positiva ou negativa feita por potenciais, atuais, ou 

ex-consumidores sobre um produto ou empresa, a qual está disponível para um 

grande número de pessoas e instituições via internet”, tendo um alcance em escala 

global. 

Para Gomes (2012), a internet é propícia para o comportamento de troca de 

informações entre consumidores por permitir ao usuário relativo anonimato e 

possibilitar que os usuários se conectem com pessoas com quem possuem 

interesses, valores e crenças em comum. Nesse sentido, a internet encoraja o 

usuário a se afirmar e se expressar, a se relacionar e compartilhar ideias com outros 

consumidores, o que por sua vez gera sentimentos de coletividade, cooperação e 

proteção, aproximando as pessoas numa comunidade colaborativa (BARGH; 

McKENNA, 2004). 

Pode-se dizer então que “o boca a boca eletrônico é o resultado desejado 

(geralmente positivo) das mídias sociais” (COLVIN, 2007, p.2). Com o poder de 

influenciar outros turistas por meio do compartilhamento de experiências em 

viagens, positivas ou negativas, os turistas acabam por produzir o boca a boca 

eletrônico, conforme proposto por Hennig-Thurau et al (2004), articulando uma rede 

de troca de informações sobre serviços e produtos turísticos, onde os turistas dão 

declarações positivas ou negativas sobre as experiências que vivenciaram. 

Ainda de acordo com Hennig-Thurau et al (2004), o boca a boca eletrônico 

pode acontecer nos diversos tipos de mídias sociais citados no capítulo anterior, 

sendo mais comum ocorrer em sites cujas bases são os comentários dos usuários, 

como o TripAdvisor. Em sites desse tipo, os comentários são feitos, em sua maioria, 

de forma voluntária, o que de acordo com Ciribeli e Paiva (2011), transmite maior 

confiabilidade aos usuários. O boca a boca eletrônico articulado nessas plataformas 

pode exercer forte impacto nos consumidores, uma vez que esses meios de difusão 

são fáceis de serem usados e requerem pouco conhecimento sobre internet dos 
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usuários para obterem informações (HENNIG-THURAU et al, 2004). Além disso, o 

boca a boca eletrônico é considerado uma importante fonte de informação que 

influencia a intenção de viagem dos turistas e escolha do destino (YUN; GOOD, 

2007, apud JALILVAND et al 2013). 

Por se tratar de um modelo informal de troca de experiências de consumo, 

vale ressaltar que os consumidores não apenas são influenciados por ouvir as 

experiências de outras pessoas, como também possuem motivações para 

compartilhar suas experiências e impressões, motivações essas que serão 

abordadas a seguir.  

 

2.3.1 Motivações para o boca a boca eletrônico 

 

Motivações das mais variadas naturezas foram encontradas na literatura 

relativa à troca de informações de consumo, às quais podem ser aplicadas ao boca 

a boca tradicional (offline) e ao boca a boca eletrônico. A seguir serão elencadas 

algumas definições de motivações para esse comportamento e alguns exemplos de 

comentários referentes à prestação de serviços hoteleiros colhidos no TripAdvisor: 

 

 Emocional – é representada pela expressão de elementos como satisfação, 

prazer, tristeza, alegria, entre outros (DICHTER, 1966; NYER, 1997; 

NEELAMEGHAM; JAIN, 1999; HENNIG-THURAU et al., 2004; LITVIN; 

GOLDSMITH; PAN, 2008). 

 

“‟Dias Incomparavéis (sic)‟ Este espaço com certeza seria pequeno para 
expressar a grande satisfação, que foi poder desfrutar deste ambiente, que 
é proporcionado, com certeza o atendimento, o sorriso no rosto são 
marcas que ficaram registradas em nossos pensamentos, durante os 
dias em que estivemos hospedados no Serhs, não há duvida que vocês 
sabem cativar os seus clientes por mais exigentes que possam ser, 
levaremos as melhores recordações possíveis. As imagens registradas, 
não conseguem expressar a total realidade deste ambiente, todos da 
Grande Família Serhs estão de Parabéns, continuem assim” 
(TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos). 

 

 Desabafo – é caracterizada pelo descarregamento da tensão interna criada a 

partir de fortes sentimentos associados à experiência com o produto 
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(WESTBROOK, 1987; HENNIG-THURAU et al., 2004; LITVIN; GOLDSMITH; 

PAN, 2008). 

 

“Não tive escolha e acabei ficando num quarto pequeno com sanitário e 
banheiro minúsculos. Eu e meu filho não somos pequenos e tivemos 
dificuldades no uso do aposento. O benefício do uso do cartão Accor foi 
em vão, e me informaram que não havia descontos para aquele hotel!!!!!” 
(TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos) 

 

 Reciprocidade – é representada pela afeição por aqueles que lhe 

forneceram informações previamente, tornando-os mais propensos a 

transmitirem as suas impressões (DICHTER, 1966; NYER, 1997; 

NEELAMEGHAM; JAIN, 1999; DELLAROCAS; FAN; WOOD, 2004). 

 

“Um amigo indicou a pousada e decidi me hospedar em um final de 
semana. A pousada é bem aconchegante e super limpa. Os funcionários 
são atenciosos. Gostei muito das instalações e da localização da pousada. 
Oferecem café da manhã e chá da tarde (com variedade). Recomendarei 

sempre” (TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos). 

 

 Altruísmo ou preocupação social – é caracterizada pela preocupação com 

outros consumidores; pela intenção de apoio ou estímulo ao sucesso de uma 

empresa; pelo desejo de produzir resultados; pelo desejo de ser útil para com 

os outros; pelo desejo de realizar trocas com os outros e; pela expectativa de 

também receber conselhos (HENNIG-THURAU et al., 2004; BRONNER; 

HOOG, 2011). 

 

“A disposição das camas é feita de modo que temos que ter cuidado para 
não tropeçar ou mesmo bater a cabeça. Me senti confinada. O 
restaurante para café da manhã é péssimo! (...) o conforto é zero. Não 
recomendo e não volto” (TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos). 

 

 

 Auto-direcionada ou benefícios próprios – é representada pela auto 

expressão; pela auto valorização; pela busca de status, poder ou prestígio; 

pela busca de vingança; pelo ganho de autoestima; pela auto descoberta; 

pela auto referência; pelo recebimento de recompensas econômicas e; pelo 

aperfeiçoamento pessoal (HENNIG-THURAU et al., 2004; BRONNER; 
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HOOG, 2011). 

 

“Foi o hotel que eu e minha esposa escolhemos pra comemorar os nossos 5 
anos de casados. Apesar de termos adquirido a hospedagem através do 
RDC Ferias, não sentimos nenhuma discriminação ou tratamento 
diferenciado. Pelo contrario: ganhamos cordialmente um upgrade pra 
um quarto com vista para o mar.” (TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos) 

 

 Benefícios sociais – é caracterizada pelo desejo de facilitar as relações 

sociais; pela afeição ao grupo; pela interconexão dos indivíduos; pelo 

sentimento de pertencimento; pelo compromisso com o grupo; pelo encontro 

de amigos e pessoas agradáveis; e pela formação de grupos de referência 

(HENNIG-THURAU et al., 2004; BRONNER; HOOG, 2011). 

 

“O Hotel IBIS Aeroporto de Porto Alegre, está localizado ao lado do 
aeroporto Salgado Filho Porto Alegre – RS, de fácil acesso, possui as 
acomodações padrão de toda a rede IBIS [...], ou seja, o que você viu no 
nordeste irá ver no sul, quartos pensados, confortáveis, com mesa 
para trabalho, bem iluminado, boa TV [...] Possui um restaurante no 
térreo [...] não saia para fazer seu check-out em cima da hora, pois 
todos estão saindo entre 7 e 8 horas, os atendentes fazem o que podem, 
mas há uma certa demora que é razoável devido a quantidade de pessoas 
saindo ao mesmo tempo” (TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos). 

 

 Empoderamento do consumidor – também chamada de “garantia da 

qualidade”; é representada pelo exercício do poder sobre as empresas; pela 

busca de reparação; pela imposição da excelência na execução do serviço; 

pelo exercício de influência sobre as empresas e; pela busca de intermédio 

entre e o operador da plataforma informacional e a empresa (HENNIG-

THURAU et al., 2004; BRONNER; HOOG, 2011). 

 

“É um hotel que desempenha o papel de ser um lugar limpo, confortável e 
tranquilo. O único problema é a comida que precisar (sic) ser de melhor 
qualidade. As carnes servidas são de baixa qualidade [...]” 
(TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos) 

 

 Funcional – caracterizada pela intenção de economia de tempo; pelo objetivo 

de determinação do valor; pelo intuito de aprendizado do consumo; pela 

obtenção de informações; pela busca da resolução de problemas; pela 
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tomada de decisões e; pela busca de assessoria pós-compra (HENNIG-

THURAU et al., 2004; BRONNER; HOOG, 2011). 

 

“Hotel com excelente localização. Pela temporada os preços estavam bem 
em conta. Os funcionáros (sic) são muito educados. Próximo do Metrô, 
pontos de ônibus, bem no centro mesmo. Ao lado do Boêmio setor da 
Lapa.” (TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos) 

 

É importante atentar para uma característica importante das motivações para 

compartilhar informações sobre experiências com produtos e serviços. Ramos 

(2014) ressalta que: 

o compartilhamento de informações sobre experiências de consumo pode 
estar vinculado a mais de uma motivação, uma vez que o postador da 
mensagem avalia itens distintos de um mesmo produto ou serviço. Na área 
de hospedagem são avaliados, por exemplo, o preço, a localização, o café 
da manhã, a limpeza do estabelecimento, a cordialidade dos empregados, 
entre outros itens (RAMOS, 2014, p. 38).  

 

Além de possuir essas motivações, o boca a boca, tanto no meio real quanto 

no meio virtual, por se tratar de um comportamento social, produz efeitos nas 

práticas inerentes ao consumo.  Para uma compreensão mais aprofundada do tema, 

esses efeitos serão abordados a seguir. 

 

2.3.2 Efeitos do boca a boca eletrônico 

 

A comunicação boca a boca – tradicional e eletrônica – produz efeitos no 

comportamento dos consumidores e no modo como as empresas interagem com os 

mesmos. De acordo com Litvin, Goldsmith e Pan (2008), as principais 

consequências dessa comunicação são: lealdade do consumidor; avaliação do 

produto; decisão de compra; empoderamento do consumidor; aceitação do produto.  

 

 Lealdade do consumidor – quando os consumidores desenvolvem um 

sentimento de confiança e ficam mais seguros para exercer o comportamento 

boca a boca positivo (GOMES, 2012, p. 70).  
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 Avaliação do produto – quando o boca a boca origina um parecer do 

consumidor sobre aspectos referentes à utilidade, qualidade, usabilidade e 

vantagens de determinado produto ou serviço. Tal resultado serve de 

parâmetro para o processo de escolha de outros consumidores e contribuem 

para com as empresas, no que tange a melhoria da prestação de serviços, 

aprimoramento de seus produtos e adaptação da sua oferta as demandas 

reveladas. 

 

 Decisão de compra – quando o boca a boca serve de referência para a 

tomada de decisões de outros consumidores, implicando não decisão pela 

aquisição ou não de um produto ou serviço. 

 

 Empoderamento do consumidor – quando o boca a boca serve de 

instrumento para a exigência de padrões de qualidade, solicitações de 

reparação financeira ou emocional, exercício de influência sobre as empresas 

e; busca de intermédio para com a empresa (HENNIG-THURAU et al., 2004; 

BRONNER; HOOG, 2011). 

 

 Aceitação do produto – quando o boca a boca atua como o fator 

impulsionador ou desestimulador no processo de adoção do produto ou 

serviço, resultando na boa ou má aceitação e adesão por parte dos 

consumidores. 

 

Como observado nesta seção, as dinâmicas de compartilhamento de 

experiências no ambiente virtual devem ser entendidas como elementos 

fundamentais para o bom andamento de um negócio, pois a partir das informações 

disseminadas pelos consumidores, podem ser examinadas e revistas políticas de 

promoção e distribuição de produtos e serviços, estabelecer relações com os 

clientes e garantir um bom nível de satisfação de clientes para que as opiniões 

públicas deles possam servir de auxílio para as decisões de compras de outros. A 

seguir serão exibidos os impactos dessas dinâmicas na hotelaria. 
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2.4 IMPACTOS DAS DINÂMICAS DE COMPARTILHAMENTO VIRTUAL DE 

EXPERIÊNCIAS NA HOTELARIA 

 

Com a popularização e democratização das mídias sociais e a crescente 

importância das dinâmicas de compartilhamento de experiências no ambiente online, 

muitos campos de estudo demonstraram interesse pelo fenômeno, e o tema vem 

ganhando destaque em suas relações com o turismo e hotelaria. 

Conforme já comentado, o conteúdo criado pelos usuários na internet, que vai 

desde simples comentários a fotos e vídeos, serve de auxílio para as decisões de 

consumo de um grande número de pessoas (GUIMARÃES; BORGES, 2008; 

GOMES, 2012), e não é diferente no turismo. Uma viagem, independentemente da 

motivação, tem na busca de informações sobre os destinos, as atrações, 

acomodações e serviços oferecidos, um recurso essencial no planejamento da 

mesma, de acordo com Guimarães e Borges (2008). 

Os consumidores tendem a basear suas decisões de compra nas informações 

contidas em comentários de outros usuários que documentam suas experiências na 

internet (LUO; ZHONG, 2015), comportamento mais notável em serviços, dada a 

natureza intangível dos mesmos e especificamente na indústria hoteleira. 

Um estudo conduzido por Dickinger e Mazanec (2008) mostrou que 

recomendações de amigos e avaliações online são dois dos mais importantes 

fatores que influenciam as intenções de reservar diárias em hotéis. Vermeulen e 

Seegers (2009) identificaram que avaliações positivas no ambiente online melhoram 

as percepções que os consumidores possuem sobre um hotel, o que pode torná-los 

mais propensos a efetuar reservas. 

Gomes (2012) comenta que um dos principais resultados do boca a boca 

positivo é o desenvolvimento do sentimento de confiança para com o prestador de 

serviços. Sparks e Browning (2011) concluíram que consumidores possuem níveis 

maiores de confiança com hotéis quando este é submetido a um boca a boca 

eletrônico predominantemente positivo, além terem maior intenção de efetuar 

reservas. 

No que diz respeito à valência dos comentários e vendas de quartos, Ye et al 

(2011) concluíram que a leitura de comentários positivos na internet resulta em mais 
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reservas, e que turistas que buscam informações de hotéis a partir dos relatos de 

outros turistas tendem a levar em conta a opinião geral dos comentários, mesmo 

que alguns comentários sobre um mesmo hotel apresentem divergências de 

opiniões.  

Quanto ao desempenho dos hotéis em relação aos comentários, Kim, Lim e 

Brymer (2015) encontraram relações entre o teor dos comentários. Segundo os 

autores, uma avaliação geral positiva de um hotel em plataformas online e uma boa 

taxa de respostas dos proprietários do hotel a comentários negativos demonstram 

profissionalismo e levam a um melhor desempenho do hotel na percepção e na 

avaliação dos consumidores quanto à qualidade do serviço e valor (NOONE, 

McGUIRE, 2014). 

Os estudos acerca das dinâmicas de compartilhamento de experiências sobre 

meios de hospedagem no ambiente online citados acima servem para mostrar a 

importância que o tema tem recebido da academia e também as implicações 

gerenciais que devem ser observadas sobre o fenômeno. Pode-se notar que 

comentários postados em sites de avaliações podem exercer influência não apenas 

no comportamento do consumidor de hotéis, mas devem servir também de 

norteadores da maneira como os prestadores de serviço hoteleiro conduzem seus 

negócios. Um consumidor insatisfeito deve ser respondido não apenas para que ele 

sinta que a opinião dele é importante, mas para mostrar a ele e aos demais 

membros das comunidades de sites de avaliações que há profissionalismo e a 

vontade de tentar reparar problemas ocorridos na prestação do serviço. 

Visando contribuir para um melhor entendimento da proposta deste trabalho, 

mostra-se importante apresentar um breve histórico da hotelaria brasileira, seu 

desenvolvimento e sua conjuntura atual, bem como abordar a temática da qualidade 

em serviços. Esses dois assuntos serão abordados nos capítulos seguintes.  
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3. HOTELARIA  

 

No Brasil, as diretrizes e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do 

turismo e suas atividades correlatas são formuladas pelo Ministério do Turismo 

(MTUR). Referente à hotelaria, o MTUR estabeleceu em 2010 o Sistema Brasileiro 

de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass), instrumento que tem por 

objetivos, além da divulgação de informações claras sobre tipologias e categorias de 

meios de hospedagem para os consumidores, ser um instrumento de vantagem 

competitiva para os meios de hospedagem (BRASIL, 2010). 

Na classificação de meios de hospedagem por tipologias, o SBClass leva em 

conta as características físicas e os serviços prestados em cada um, sendo 

consideradas seis tipologias de meio de hospedagem. Todas as demais são 

enquadradas em uma sétima tipologia mista: hotel. A classificação do SBClass está 

exposta na figura 5: 

 

Tipologia de Meio de 
Hospedagem 

Características 

Hotel Meio de hospedagem com serviços de recepção e alimentação. 

Resort 
Hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que oferece 
serviços de estética, atividades físicas, recreação e convívio com a 
natureza no próprio empreendimento. 

Hotel Fazenda 
Hotel instalado em uma fazenda ou outro tipo de exploração 
agropecuária e que oferece a vivência do ambiente rural. 

Cama & Café 
Meio de hospedagem oferecido em residências, com no máximo 
três unidades habitacionais para uso turístico, em que o dono more 
no local, com café da manhã e serviços de limpeza. 

Hotel Histórico 

Hotel instalado em edificação com importância histórica. Entende-
se por edificação com importância histórica aquela com 
características arquitetônicas de interesse histórico ou que tenha 
sido cenário de fatos histórico-culturais de relevância reconhecida. 

Pousada 

Meio de hospedagem de característica arquitetônica 
predominantemente horizontal, com até três pavimentos, 30 
unidades habitacionais e 90 leitos, com serviços de recepção e 
alimentação. A pousada pode ser em um prédio único ou com 
chalés ou bangalôs. 
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Tipologia de Meio de 
Hospedagem 

Características 

Flat / Apart-hotel 

Meio de hospedagem em edifício, com serviços de recepção, 
limpeza e arrumação, constituído por unidades habitacionais que 
dispõem de dormitório, banheiro, sala e cozinha equipada, com 
administração e comercialização integrada. 

Figura 5: Tipos de meios de hospedagem segundo o SBClass. 

Fonte: BRASIL, 2010, p. 6-7. 

 

O SBClass adota também a simbologia de estrelas para diferenciar as 

categorias em todas as tipologias de meios de hospedagem, como pode ser visto na 

figura 6: 

 

Tipo de meio de 
hospedagem 

Classificação                  
(por número de estrelas) 

Hotel de 1 a 5 estrelas 

Resort de 4 a 5 estrelas 

Hotel Fazenda de 1 a 5 estrelas 

Cama & Café de 1 a 4 estrelas 

Hotel Histórico de 3 a 5 estrelas 

Pousada de 1 a estrelas 

Flat / Apart-hotel de 3 a 5 estrelas 

Figura 6: Classificação dos tipos de meios de hospedagem 

Fonte: BRASIL, 2010, p. 9. 

 

O SBClass adota essa classificação devido às características específicas de 

serviços prestados e instalações de cada um dos tipos de meios de hospedagem 

listados na figura 6, além das expectativas que os consumidores criam para cada um 

deles (BRASIL, 2010).  

Dadas as classificações dos tipos de meios de hospedagem estabelecidos 

pelo Ministério do Turismo (2010) e buscando compreender o desenvolvimento da 

hotelaria no Brasil para um melhor entendimento do tema, a seção a seguir abordará 

o histórico desse setor no país.  
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3.2 BREVE HISTÓRICO DA HOTELARIA NO BRASIL 

 

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio – CNC (2005), a 

atividade de hospedar forasteiros no Brasil tem suas raízes com as expedições 

bandeirantes, com “ranchos toscos e rústicos improvisados à beira das estradas 

para abrigar os viajantes, assemelhados às antigas estalagens europeias” (CNC, 

2005, p. 16), tipo de hospedagem que perdurou até o século XX fazendo com que 

“muitos hotéis e restaurantes de caminhoneiros ao longo de estradas e cidades 

interioranas tenham em sua decoração as rodas dos carroções que transportavam 

bagagens e alimentos das tropas nesses trajetos” (ibidem, p. 17). 

Andrade (1999) comenta que, no período colonial, além de se hospedarem 

nos ranchos à beira da estrada, os viajantes se hospedavam nas casas-grandes dos 

engenhos e fazendas e nos casarões das cidades, sempre usufruindo do quarto de 

hóspedes que a maioria das casas dispunha. De acordo com a CNC (2005), esse 

conceito de quarto de hóspedes aliado à hospitalidade típica dos portugueses foi um 

dos principais fatores pelos quais a hotelaria demorou a se consolidar como 

atividade comercial no Brasil. 

De acordo com Andrade (1999), de forma semelhante ao que aconteceu na 

Europa durante a Idade Média, as ordens religiosas do Brasil colonial recebiam 

viajantes em seus conventos. Nesse contexto, no século XVIII, no Rio de Janeiro, foi 

construído o mosteiro de São Bento, para hospedar forasteiros e foram construídas 

também estalagens que ofereciam alojamento aos interessados. 

Com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil em 1808 e 

consequente abertura dos portos, houve um súbito crescimento de investimentos no 

Brasil por meio de capitais ingleses e portugueses. A baía de Guanabara passou a 

ter um intenso movimento de navios e produtos importados chegavam cada vez 

mais ao país (CNC, 2005). A hotelaria começaria a se consolidar no Brasil 

favorecida pelo grande fluxo de estrangeiros no país em missões diplomáticas, 

expedições científicas, entre outras. Assim, os proprietários de casas de pensão, 

hospedarias e tavernas passaram a denominar seus estabelecimentos como hotéis 

para valorizar o conceito das casas e atrair clientes (ANDRADE, 1999; CNC, 2005). 

Outro mercado turístico brasileiro que cresceu no decorrer do século XIX foi 
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São Paulo, demanda impulsionada pela fundação da Academia de Direito, em 1827, 

que “atraiu jovens de todo o país e se tornou núcleo de atividades intelectuais e 

políticas na cidade, dinamizando a vida paulistana e modernizando os seus 

costumes tradicionais” (CNC, 2005, p. 20). 

Nota-se que o crescimento da hospedagem nesses dois polos turísticos 

brasileiros sempre esteve relacionado ao desenvolvimento econômico: enquanto 

São Paulo recebia turistas que objetivavam realizar negócios na cidade, no Rio de 

Janeiro os turistas chegavam pela propagação mundo afora de seus atrativos (ABIH, 

2008 apud ALMEIDA, 2010). 

Entre as décadas de 1930 e 1940 a hotelaria se expandiu junto com a 

economia com o surgimento de novas cidades no interior do Brasil, promovida pelo 

desenvolvimento do sistema ferroviário da época. O principal segmento nessa época 

foi o dos hotéis-cassino aliados às estâncias termais, fazendo sucesso até à 

proibição da atividade em 1946 (PAIXÃO, 2007; TRIGO, 2002 apud ALMEIDA, 

2010). 

Nas décadas seguintes, a hotelaria recebeu incentivos governamentais, o que 

propiciou o surgimento das redes hoteleiras nacionais e a entrada de redes 

internacionais no país, dando início a atividades mais profissionais (ALMEIDA, 

2010). Na década de 1960, é criada a Empresa Brasileira de Turismo2 (EMBRATUR) 

e, contemporaneamente, a regulamentação da hotelaria por meio do critério de 

classificação por estrelas (TRIGO, 2002 apud ALMEIDA, 2010).  

Na década de 1980, o Brasil sofreu com instabilidade econômica e altos 

índices de inflação que afetaram a hotelaria nacional, embora Almeida (2010) pontue 

ter havido uma pequena expansão das redes nacionais e internacionais, além do 

surgimento de hotéis independentes. 

Com a adoção de uma política econômica mais voltada à recuperação 

econômica do país, a década de 1990 foi benéfica para a atividade hoteleira, 

conforme Almeida (2010, p. 34) comenta: 

 

                                                
2
Atualmente, a EMBRATUR é chamada de Instituto Brasileiro de Turismo, mudança ocorrida com a 

Lei Federal nº 8.181 de 23 de março de 1991.  
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A década de 90 foi marcada por estabilidade da economia, pelo Plano Real, 
linha de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
Social (BNDES) aos hotéis, e investimento internacional permitindo a 
expansão das cadeias hoteleiras no país, com aprimoramento da mão-de-
obra e gestão profissionalizada. E ainda, no Brasil, o período que vai de 
meados da década de 1990 a 2000/01 marcou a indústria hoteleira como 
sendo um dos que apresentaram maior expansão da sua oferta: houve a 
construção de numerosos hotéis, principalmente nos grandes centros.  

 

Nota-se que o desenvolvimento econômico brasileiro e o desenvolvimento da 

hotelaria sempre estiveram relacionados. Os ciclos econômicos da história do Brasil 

propiciaram oportunidades para o desenvolvimento da atividade, embora o modo 

brasileiro de acolher estrangeiros se assemelhasse ao modo dos portugueses, o que 

de certa forma retardou o avanço do setor no país. Apesar disso, hoje a hotelaria é 

um setor de destaque no cenário econômico brasileiro, sendo importante saber 

como está estruturada atualmente. 

 

3.3 CONJUNTURA ATUAL DA HOTELARIA NO BRASIL 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (IBGE, 

2012), o setor de turismo no ano de 2009 teve participação de 3,7% no Produto 

Interno Bruto (PIB), o que mostra sua importância. Ainda de acordo com o mesmo 

estudo, o setor da hotelaria, no mesmo ano, contribuiu em 5,7% do valor bruto da 

participação do turismo na economia. 

Tão importante quanto a participação do setor na economia, é preciso saber o 

tamanho da oferta hoteleira no Brasil e como está distribuída. Segundo o Fórum de 

Operadores Hoteleiros do Brasil – FOHB (FOHB, 2014), em estudo que levou em 

conta apenas hotéis e flats ligados a redes administradoras e independentes, há 

aproximadamente 9.900 hotéis e flats no Brasil, com uma oferta de mais de 480 mil 

unidades habitacionais (UHs). Desse total de hotéis no Brasil, há apenas 9,1% de 

hotéis afiliados a cadeias hoteleiras, mas que ofertam o número significativo de 

30,7% do total de UHs disponíveis no país, como pode ser visto na tabela 1: 
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Tabela 1: Total de hotéis e flats no Brasil até julho de 2014. 

TOTAL DE HOTÉIS E FLATS NO BRASIL 

Tipo  Hotéis % Quartos % 

Hotéis e flats de marcas nacionais 441 4,45% 68854 14,19% 

Hotéis e flats de marcas internacionais 453 4,57% 80169 16,53% 

Hotéis independentes com até 20 quartos 3662 36,96% 40693 8,39% 

Hotéis independentes com mais de 20 quartos 5353 54,02% 295387 60,89% 

TOTAL 9909 100% 485103 100% 

Fonte: FOHB, 2014, p. 7. 

 

É importante saber também quais são as redes administradoras de hotéis 

atuantes no Brasil e suas respectivas representatividades no que diz respeito à 

oferta do número de hotéis e de quartos. Levando em conta apenas os hotéis e flats 

ligados a redes hoteleiras (nacionais e internacionais) no Brasil, a rede francesa 

Accor é a que oferta o maior número de empreendimentos e UHs, com 18,9% de 

hotéis ofertados e 18,01% de quartos disponíveis, seguida pelas redes brasileiras 

Atlantica e BHG Brazil Hospitality Group (FOHB, 2014). Esses dados podem ser 

vistos na tabela 2, que lista as 10 administradoras hoteleiras com maior participação 

no país em oferta de quartos e hotéis. 

 

Tabela 2: Ranking das 10 principais administradoras hoteleiras atuantes no Brasil 

RANKING DAS ADMINISTRADORAS HOTELEIRAS QUE ATUAM NO BRASIL 

Administradora hoteleira 
Número de 

quartos 
% 

Número de 
hotéis 

% 

Accor 28289 18,98% 161 18,01% 

Atlantica 14644 9,83% 84 9,40% 

BHG Brazil Hospitality Group 9658 6,48% 52 5,82% 

Nobile 5923 3,97% 22 2,46% 

Blue Tree 4904 3,29% 23 2,57% 

Nacional Inn 4863 3,26% 44 4,92% 

Transamérica 4599 3,09% 24 2,68% 

Meliá Hotels 3275 2,20% 13 1,45% 

Allia Hotels 3227 2,17% 31 3,47% 

InterCity 3150 2,11% 24 2,68% 
Fonte: FOHB, 2014, p. 9. 
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Dentre as marcas hoteleiras em operação no Brasil, as mais significativas em 

número de UHs ofertados são Ibis e Mercure, da rede Accor; a Quality, da rede 

Atlantica, é a terceira que mais oferta quartos no país; e a marca Golden Tulip, da 

rede BHG Brazil Hospitality Group, é a quarta que mais oferta quartos (FOHB, 2014). 

A fim de mostrar um panorama mais completo das marcas hoteleiras no Brasil, na 

figura 7 estão listadas as 10 principais marcas hoteleiras do Brasil, segundo o FOHB 

(2014): 

 

 

Figura 7: Maiores marcas hoteleiras do Brasil por número de quartos. 

Fonte: FOHB, 2014, p. 10. 

 

 Apesar de representarem uma menor parcela em relação aos hotéis 

independentes, o número de hotéis de cadeia no Brasil tende a apresentar um 

crescimento, especialmente no Rio de Janeiro, tendo em vista os Jogos Olímpicos 

de 2016. Para Trigo (2002 apud ALMEIDA, 2010), o setor de hotelaria no Brasil deve 

crescer não apenas em quantidade, mas também em qualidade, mostrando sinais 

de amadurecimento e profissionalização do setor. 

Conforme lembra Almeida (2010), o setor hoteleiro do Brasil (e o turístico, 

como um todo) tem na Lei Geral do Turismo um importante mecanismo a favor do 

seu desenvolvimento, tendo em vista que a lei tem por objetivos a melhoria da 

promoção do produto turístico brasileiro, além de estabelecer padrões de qualidade 

13226 
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Tulip

Ibis Budget Windsor Confort Promenade Tulip Inn Blue Tree
Towers
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globalmente reconhecidos para os serviços prestados e fomento de mercado com 

linhas de crédito, fator propício ao fomento da concorrência do mercado hoteleiro no 

país. 

Entretanto, a expansão do setor hoteleiro no Brasil não pode depender 

apenas de números, visto que é um serviço essencialmente ligado ao contato do 

cliente com o funcionário, do tratamento que é dado e também da forma como o 

hotel se apresenta, ou seja, depende da qualidade do serviço que o hotel oferece ao 

hóspede, que é o tema que será abordado no capítulo a seguir. 
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4. QUALIDADE DE SERVIÇOS 

 

A qualidade em serviços é um dos principais elementos que os consumidores 

levam em consideração ao fazerem suas avaliações, sendo um componente central 

das percepções dos clientes (ZEITHAML; BITNER, 2003). Segundo Grönroos (2003) 

“qualidade é qualquer coisa que os clientes percebam” (p. 85), devendo a empresa 

estar atenta às demandas e expectativas dos clientes. 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) comentam que qualidade de serviço é 

o resultado de uma comparação entre a expectativa do cliente e o que eles 

percebem e recebem do serviço. Para estes autores, a qualidade é percebida de 

forma diferente pelos prestadores de serviços e pelos clientes, sendo a qualidade 

percebida pelos clientes a que deve ser considerada mais importante na análise. 

Para um melhor entendimento da qualidade de serviços, vale destacar e 

explicar alguns pontos que interferem na percepção dos clientes acerca dos 

serviços: as expectativas dos clientes, as fontes dessas expectativas e as 

dimensões da qualidade em serviços. 

 

4.1 EXPECTATIVAS DOS CLIENTES 

 

De acordo com Campos e Marodin (2011), as expectativas dos clientes 

compõem um fator de importante influência na qualidade percebida do serviço. De 

acordo com os autores, os clientes avaliam a qualidade de um serviço com base em 

alguma experiência anterior para criar suas expectativas. Entretanto, caso não haja 

experiência anterior, o consumidor formará suas expectativas com base em 

propagandas, folhetos, comunicação boca a boca, entre outros (LOVELOCK; 

WRIGHT, 2006, apud CAMPOS; MARODIN, 2011). 

Consumidores naturalmente possuem expectativas ao comprar produtos e 

serviços. Dada a heterogeneidade dos serviços, Zeithaml e Bitner (2003) observam 

que clientes têm diferentes expectativas acerca dos serviços, e classificam em dois 

principais tipos de expectativas: serviço esperado e serviço adequado. 

Serviço esperado é o nível de serviços que o cliente desejaria receber, sendo 

uma composição do que os clientes acreditam que o serviço possa ser, e aquilo que 
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consideram que o serviço deveria ser (ZEITHAML; BITNER, 2003). Pode-se tomar 

como exemplo uma estadia em um hotel de quatro estrelas. O cliente pode saber ou 

não como é o serviço prestado em um hotel de quatro estrelas, mas quando ele se 

hospeda em um hotel dessa categoria, espera que tenha um bom nível de conforto, 

que as instalações sejam limpas, que receba um bom tratamento, enfim, é o que ele 

acredita que poderá vivenciar no serviço. 

Serviço adequado é o menor nível de serviço que o cliente considerará 

aceitável. É um padrão de serviço abaixo do serviço desejado, mas é algo que o 

cliente está disposto a aceitar no momento (ZEITHAML; BITNER, 2003), ou seja, é o 

serviço que satisfaz o cliente diante da situação em que este se encontra e de suas 

necessidades. Um exemplo que pode ser aplicado à explicação de serviço 

adequado, de acordo com as autoras, é um aluno de graduação recém-formado que 

acaba de ingressar no mercado de trabalho ganhando bem abaixo do que gostaria, 

mas que sabe que a posição que ocupa não lhe garante um salário melhor e 

pretende adquirir experiência para subir de cargo e ganhar mais. 

Explicados os tipos de expectativas de serviços propostos pelas autoras, 

serão exibidas nas figuras 8 e 9 as fontes das expectativas dessas duas categorias 

de serviços. 

 

FONTES DE EXPECTATIVAS DE SERVIÇOS DESEJADOS 

Necessidades pessoais 
Físicas, psicológicas, sociais e 

funcionais. 

Filosofia pessoal de serviço 

A atitude do cliente está subjacente ao 
seu comportamento em relação ao 

significado do serviço e ao modo correto 
de os prestadores de serviços agirem. 

Figura 8: Fontes de expectativas de serviços desejados. 
Fonte: ZEITHAML; BITNER, 2003. 

 

Pela leitura da figura 8, nota-se que as expectativas para serviços desejados 

são formadas a partir das necessidades dos clientes, do conhecimento sobre o 

serviço e como ele deve ser prestado. Um casal que deseja se hospedar em um 

hotel de categoria cinco estrelas, por exemplo, tem uma noção do que deverá 
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encontrar no local, de como o serviço deve ser prestado e da atitude dos 

prestadores de serviço para que tenha suas expectativas e necessidades atendidas. 

 Na figura 9 estão listadas as fontes das expectativas de serviços adequados. 

 

FONTES DE EXPECTATIVAS DE SERVIÇOS ADEQUADOS 

Intensificadores transitórios de 
serviços 

Fatores individuais temporários, geralmente de 
curto prazo, que tornam o cliente mais 
consciente de sua necessidade do serviço. 

Alternativas percebidas para o 
serviço 

Outros prestadores de serviços de que o 
cliente poderá obter o serviço. 

Papel de serviço percebido 
pelo próprio cliente 

Percepções do cliente acerca do grau em que 
os clientes exercem influência sobre o nível de 
serviço que eles recebem. 

Fatores situacionais 

Condições para o desempenho dos serviços 
que os clientes percebem como subjacentes ao 
prestador de serviços (acidentes de trânsito 
reforçam as expectativas dos clientes quanto 
às seguradores, por exemplo). 

Serviços pretendidos (ou 
esperados) 

Nível de serviço que os clientes acreditam que 
irão receber; antecipações feitas pelos clientes 
acerca daquilo que é provável que ocorra 
durante uma transação ou troca iminente. 

Figura 9: Fontes de expectativas de serviços adequados. 

Fonte: ZEITHAML; BITNER, 2003. 

 

Pode ser percebido pela figura 9 que há diversas fontes pelas quais os 

consumidores criam expectativas acerca de um serviço adequado, quase todas 

relacionadas a situações específicas que exigem do consumidor uma decisão 

rápida, como por exemplo, se hospedar em um hotel de categoria econômica ou em 

um albergue durante uma viagem por estar com pouco dinheiro, cenário no qual os 

serviços prestados por essa categoria de hotel são adequados às suas 

necessidades. 

Além de citar essas fontes de expectativas de serviços, Zeithaml e Bitner 

(2003) se aprofundam no tema ao falar das fontes de expectativas de serviços 

desejados e esperados. As autoras comentam que consumidores interessados em 
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comprar serviços provavelmente procuram informações a partir de diversas fontes 

de diferentes tipos. Podem receber informações assistindo à televisão ou através do 

boca a boca tradicional e/ou do boca a boca eletrônico. 

Os consumidores também podem fazer uma pesquisa interna, revisando a 

informação que possuem acerca de um dado serviço na memória. Zeithaml e Bitner 

(2003) citam alguns fatores que influenciam as expectativas de serviço desejado e 

esperado, que serão exibidos na figura 10. 

 

FATORES QUE INFLUENCIAM AS EXPECTATIVAS DE SERVIÇOS 
DESEJADOS E ESPERADOS 

Promessas explícitas 
de serviços 

Afirmações pessoais e impessoais sobre o serviço 
realizado pela organização para os clientes. 

Promessas implícitas 
de serviços 

Indicações relacionadas a serviços de um tipo diferente 
das promessas explícitas que levam a inferências sobre 

como os serviços deveriam ser e como efetivamente serão. 

Comunicações boca a 
boca 

Afirmações pessoais e impessoais feitas por agentes 
estranhos à organização que são de utilidade a outros 

consumidores na indicação de como os serviços serão e 
influenciam os serviços pretendidos e desejados. 

Experiência passada  
Exposição prévia de um cliente a serviços que seja 

relevante para o serviço em questão. 

Figura 10: Fatores que influenciam as expectativas de serviços desejados e esperados 

Fonte: ZEITHAML; BITNER, 2003. 

 

Pode-se entender pela figura 10 que esses fatores que criam expectativas 

nos consumidores são tanto de natureza interna a eles (como a experiência 

passada) quanto de natureza externa (promessas de serviço e comunicação boca a 

boca). Todas essas fontes fornecem ao consumidor indicações de qualidade, 

conforme comentam Zeithaml e Bitner (2003), indicações que geralmente envolvem 

preço e atributos tangíveis relacionados ao serviço. 

As expectativas e percepções dos consumidores sobre o serviço são alguns 

atributos que serão levados em conta para identificar a qualidade do serviço 

prestado. De acordo com Zeithaml e Bitner (2003, p. 92), “os clientes julgam a 

qualidade dos serviços a partir de suas percepções sobre o resultado técnico 

proporcionado e sobre o modo como qual resultado final foi entregue”, ou seja, além 
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das expectativas, o modo como o serviço é prestado e a experiência do consumidor, 

o influenciarão em sua avaliação sobre a qualidade. 

 

4.2 DIMENSÕES DA QUALIDADE DE SERVIÇOS 

 

Os consumidores entendem a qualidade de serviço como um conceito amplo, 

(ZEITHAML; BITNER, 2003; GRÖNROOS, 2003), assim, a qualidade percebida 

pelos clientes  é estudada em duas categorias: a dimensão técnica da qualidade ou 

qualidade do resultado técnico; e dimensão funcional do processo ou qualidade de 

processos, que estão explicadas na figura 11. 

 

DIMENSÕES DA QUALIDADE EM SERVIÇOS 

Dimensão técnica da qualidade 
É o que os clientes recebem em suas interações com 
a empresa; resultado final da prestação do serviço 
que fica com o cliente. 

Dimensão funcional do processo 
Modo como os clientes recebem os serviços e como 
eles experimentam os processos simultâneos de 
produção e consumo.  

Figura 11: Dimensões da qualidade em serviços 

Fonte: ZEITHAML; BITNER, 2003 (p. 92-93); GRÖNROOS, 2003 (p. 85-87). 

 

 Essas dimensões se relacionam com cinco determinantes de qualidade em 

serviços propostos por Zeithaml e Bitner (2003). Esses determinantes são atributos 

que os consumidores levam em consideração ao avaliar a qualidade dos serviços 

que estão experimentando. Esses determinantes são: 

 

 Confiabilidade: habilidade para executar e entregar o serviço prometido de 

modo seguro e preciso dentro do prazo estipulado, principalmente na primeira 

vez que o serviço é prestado. 

 

 Responsividade / prontidão: disposição para ajudar os clientes e de prestar 

serviços sem demora, atender aos requisitos, informa-los sobre quando o 

serviço será prestado e executá-lo da maneira mais adequada. 
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 Segurança: conhecimento dos funcionários sobre o serviço a ser 

desenvolvido para inspirar confiança e credibilidade nos clientes; responder 

às perguntas dos clientes de maneira precisa para que estes se sintam 

seguros. 

 

 Empatia: atenção individualizada e cuidado oferecido aos clientes por meio 

de serviços personalizados ou especialmente formatados às necessidades de 

cada um, além de um tratamento cortês. 

 

 Tangíveis: aparência física das instalações, equipamentos, apresentação 

pessoal dos funcionários, material de comunicação, entre outros. 

Empresas prestadoras de serviços devem ter cuidado quanto a esses 

determinantes por serem elementos principais nas avaliações dos clientes. Uma 

falha de comunicação entre funcionário e cliente, um funcionário grosseiro ou um 

quarto com instalações precárias podem levar um hóspede a avaliar de forma 

negativa toda a experiência – podendo postar suas impressões em sites de 

avaliações ou outras redes sociais de longo alcance e gerar um boca a boca 

negativo sobre o negócio. A esses encontros em que cliente e 

empresas/funcionários interagem se dá o nome de momentos da verdade. 

Momento da verdade é qualquer episódio no qual o cliente entra em contato 

com qualquer aspecto da empresa, além de ser uma oportunidade que o fornecedor 

tem de demonstrar a qualidade do serviço prestado ao consumidor (ALBRECHT, 

1998; GRÖNROOS, 1988). Na figura 12 está ilustrado um ciclo de serviços em 

meios de hospedagem composto de momentos da verdade a serem vividos pelos 

hóspedes. 
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Figura 12: Ciclo de serviços e momentos da verdade em meios de hospedagem. 

Fonte: Almeida, 2010, p. 23. 

 

De maneira geral, as empresas prestadoras de serviços devem sempre 

procurar fazer um mapeamento do ciclo de serviços e momentos da verdade para 

entender como o cliente percebe a empresa, além de identificar eventuais falhas, 

evitá-las e proporcionar ao cliente uma qualidade melhor no serviço prestado 

(FREITAS, 2005 apud ALMEIDA, 2010). 

É importante salientar que o preço, apesar de ser um critério competitivo que 

exerce forte influência no posicionamento estratégico da organização, não se trata 

de um determinante direto da qualidade, exercendo efeito indireto sobre as 

percepções e expectativas do cliente (GRÖNROOS, 1995). Assim, será explicada 

brevemente a função do preço nas percepções dos consumidores. 

 

4.3 PREÇO 

 

O preço não é um atributo de qualidade, mas uma dimensão que influi na 

satisfação do cliente, conjuntamente com a qualidade do produto e do serviço. 

Essas dimensões são sempre consideradas pelo cliente em sua análise da 
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qualidade (ZEITHAML; BITNER, 2003). Os consumidores usam o preço como base 

para inferir a qualidade de um produto ou serviço (MAYER, 2006).  

Para Kotler, Bowen e Makens (1998), preço é a quantidade de dinheiro 

cobrado por um bem ou serviço. De acordo com os autores, quando os 

consumidores compram um serviço ou produto, eles trocam algo de valor (dinheiro) 

por outra coisa de valor (benefícios de ter ou usar os produtos e serviços). 

Entretanto, consumidores possuem diferentes percepções sobre o preço cobrado e 

a justiça envolvida na cobrança. 

Os consumidores possuem diferentes percepções de justiça e injustiça em 

suas atividades de compra e consumo, de maneira que preços podem ser 

percebidos como justos, razoáveis, injustos, altos, extorsivos ou ilegais (MAYER, 

2006).  

Sobre o que é preço justo ou injusto na ótica dos consumidores, Kahneman, 

Knetsch e Thaler (1986), estabeleceram o princípio do direito dual, no qual os 

consumidores e empresas têm direitos estabelecidos em suas relações, 

caracterizados por um preço de referência e por um lucro de referência positivo para 

a firma. Preço de referência é um preço que o comprador considera razoável, justo 

(SERPA; AVILA, 2004). Para o consumidor, um aumento de preços poderá ser 

considerado justo ou aceitável se o lucro de referência é ameaçado por um aumento 

nos custos da empresa; entretanto, se a empresa aumenta os preços para um 

aumento arbitral de seus lucros, o consumidor entenderá que a empresa violou o 

direito dual e o preço será considerado injusto ou abusivo (MAYER, 2006). 

Para julgar o preço, o consumidor o compara a preços passados, preços de 

concorrentes e/ou preços pagos por outros consumidores (MAYER, 2006), ou seja, 

antes de escolher pagar por um serviço, o cliente considerará preços já pagos pelo 

serviço com o mesmo fornecedor, preços cobrados por fornecedores de 

concorrentes ou se embasará no boca a boca, nas palavras de outros consumidores 

sobre o quanto pagaram. 

Além do julgamento do preço em si, o consumidor julga também o processo 

de estabelecimento do preço (MAYER, 2006), no qual ele considera as intenções, 

motivos e causas inferidos e/ou informados para o preço estabelecido, de maneira 

que um aumento de preço visando aumentar os lucros aproveitando uma situação 
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com cenário favorável é visto não apenas como injustiça e abuso por parte da 

empresa, mas também denota intenções maldosas e má fé, podendo a empresa 

perder clientes em decorrência desse tipo de prática. 

Um consumidor cria expectativas sobre os serviços de que deseja usufruir. 

Quando usufrui, julga a qualidade das instalações físicas, do atendimento e até 

mesmo do preço pago pelo serviço. O resultado desse processo de avaliação da 

qualidade é a satisfação do cliente, que será abordada na seção a seguir. 

 

4.4 SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

 

O resultado da qualidade percebida pelo cliente, quando as necessidades e 

expectativas são atendidas e se atinge certo nível de prazer proporcionado pelo 

consumo, é a satisfação do cliente, de modo que quando há falhas em atender às 

necessidades e expectativas dos clientes, o cliente se sentirá insatisfeito 

(ZEITHAML; BITNER, 2003). 

A satisfação do cliente, segundo Zeithaml e Bitner (2003), será influenciada 

por três importantes fatores: atributos específicos do serviço, percepções de ganho 

(ou preço justo) por parte do cliente e suas emoções. 

Os atributos específicos do serviço são as características do serviço em si 

(ZEITHAML; BITNER, 2003). No caso de um hotel, tem a ver com serviços de 

recepção, conforto e privacidade dos quartos, entre outros. 

A percepção de ganho ou preço justo tem a ver com o tratamento que o 

cliente recebe comparado ao tratamento que outros consumidores recebem, bem 

como se o preço pago pelo serviço foi justo ou não (ibidem), podendo o cliente se 

sentir satisfeito caso entenda que recebeu um tratamento justo pelo preço pago, ou 

se sentir insatisfeito caso sinta que não foi tão bem tratado quanto outros clientes, 

levando-o a crer que o preço pago não foi condizente com o serviço recebido. 

As emoções do cliente podem ser preexistentes ao consumo ou provocadas 

pela experiência de consumo (ibidem). No primeiro caso, o estado de humor do 

cliente ou seu nível de satisfação com a vida influenciarão no modo como ele 

interage com o serviço, de maneira que essa interação aliada ao estado de espírito 

dele influenciará em sua percepção de satisfação. No segundo caso, as emoções 
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quando causadas pela experiência, além de influenciar a satisfação do cliente com o 

serviço, pode acarretar no resultado esperado da satisfação do cliente: a fidelidade. 

 

4.5 FIDELIDADE DO CONSUMIDOR 

 

Sirdeshmukh et al. (2002) definem fidelidade do consumidor como uma 

intenção comportamental de manter um relacionamento duradouro com o fornecedor 

de serviços. As consequências da fidelidade se apresentam nas atitudes do 

consumidor: recompra, menor sensibilidade ao preço e recomendações da empresa 

por meio de comunicação boca a boca positiva (SANTOS; FERNANDES, 2008). 

Apesar de a fidelidade ser o resultado esperado da satisfação do cliente com 

o serviço, Kotler, Bowen e Makens (1998) afirmam que, em turismo e hotelaria, há 

algumas razões pelas quais seja complicado que a fidelidade ocorra, mesmo que o 

cliente se sinta satisfeito com o serviço, dentre as quais: o fato de um turista não 

retornar a um lugar regularmente e, consequentemente, não retornando ao hotel, e; 

se um turista retornar a um lugar já visitado, pode optar por experimentar os serviços 

de outro hotel, seja para ter uma nova experiência de consumo ou por considerar o 

preço de outro meio de hospedagem mais em conta.  

Entretanto, como a fidelidade não está restrita apenas a recompra do serviço, 

de acordo com Sirdeshmukh et al. (2002) e Santos e Fernandes (2008), 

consumidores satisfeitos com o serviço experimentado poderão relatar de forma 

positiva suas experiências para outras pessoas por meio do boca a boca tradicional 

ou também do boca a boca eletrônico, podendo atrair novos clientes para o hotel. 

Discutido o referencial teórico que norteia a elaboração do trabalho, o capítulo 

a seguir versará sobre a metodologia adotada para a obtenção dos resultados da 

pesquisa. 
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5. METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada é de caráter qualitativo. De acordo com Vergara (1997), 

uma pesquisa pode ser dividida em dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto 

aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa é exploratória e descritiva. De acordo com 

Vergara (1997) e Collins e Hussey (2005), pesquisas exploratórias são adotadas 

para investigar problemas sobre os quais não há conhecimento acumulado e 

sistematizado no qual se possa buscar informações sobre o problema; já as 

pesquisas descritivas são usadas para descrever comportamentos de fenômenos e 

identificar e obter características de um determinado problema, avaliando e 

descrevendo características de questões pertinentes. Quanto aos meios, a pesquisa 

é telematizada, pois faz uso de computador e telecomunicações para buscar as 

informações relativas ao que será investigado (troca de experiências de consumo na 

internet). 

Para se realizar a pesquisa, mostrou-se necessário escolher uma das 

plataformas de boca a boca virtual voltadas para serviço turístico para se delimitar o 

espaço da busca de avaliações a serem coletadas. As justificativas para a escolha 

do site do qual os comentários foram extraídos é comentada na seção a seguir. 

 

5.1 ESCOLHA DA PLATAFORMA DE BOCA A BOCA VIRTUAL 

 

No decorrer deste trabalho foram exibidas algumas das plataformas onde 

turistas podem gerar conteúdos na forma de avaliações e comentários e gerar a 

comunicação boca a boca virtual. Por haver um grande número de sites onde essa 

mecânica acontece, mostrou-se necessário escolher uma plataforma como fonte de 

dados para a realização da pesquisa. Assim, seguindo os critérios de importância 

segundo especialistas de mercado e quantidade de usuários, decidiu-se que o 

conteúdo a ser analisado seria coletado a partir do site TripAdvisor. 

Autores como Litvin, Goldsmith e Pan (2008), Miguéns et al. (2008), O‟ 

Connor et al. (2008), Vásquez (2010) e Jeacle e Carter (2011) consideram o 

TripAdvisor o site mais relevante de conteúdo gerado pelo turista, pois como citado 
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anteriormente, é a maior comunidade virtual de viajantes do mundo de acordo com o 

próprio site e corroborado por dados da comScore (2014). 

Na seção a seguir será explicada a mecânica do TripAdvisor: as dinâmicas de 

interação entre os usuários, as formas como os usuários são classificados, o que 

pode ser postado e como deve ser postado, entre outras. 

 

5.1.2 Funcionamento do TripAdvisor 

 

O TripAdvisor é um site de compartilhamento de experiências em turismo 

cujas principais funções são o recolhimento e difusão de conteúdos gerados pelo 

usuário, como opiniões, classificações, além de arquivos como fotos e vídeos sobre 

suas experiências turísticas. Segundo O‟Connor et al. (2008), o conteúdo gerado no 

TripAdvisor é considerado livre de influência comercial.  

O TripAdvisor é considerado o maior site de viagens do mundo e ajuda 

turistas a planejarem a viagem por meio de dicas confiáveis de viajantes reais e 

recursos de planejamento e links para as ferramentas de reserva (COMSCORE, 

2014), além de permitir que donos e gestores de estabelecimentos respondam aos 

comentários dos usuários. 

Os sites da Incorporação TripAdvisor3 formam a maior comunidade de 

viagens do mundo, com aproximadamente 315 milhões de visitantes por mês4 em 

2013 e 200 milhões de avaliações e opiniões, cobrindo mais de 4 milhões de 

acomodações, restaurantes e atrações. A Incorporação TripAdvisor administra e 

opera sites sob domínio de outras 24 empresas de mídia de viagens e opera em 45 

países. 

No TripAdvisor, consumidores de viagens podem acessar o site e consultar o 

feedback quantitativo e qualitativo sobre qualquer hotel, restaurante ou outra atração 

de viagens, todos postados por outros viajantes. Vale ressaltar que para fazer uma 

avaliação sobre meios de hospedagem, restaurantes e atrativos no TripAdvisor é 

necessário ser membro cadastrado do site –  cadastro que é feito de forma gratuita. 

                                                
3
 NASDAQ: TRIP – incorporação composta pelos sites AirfareWatchdog, BookingBuddy, CruiseCritic, 

EveryTrail, Family Vacation Critic, FlipKey, GateGuru, Holiday Lettings, Holiday Watchdog, 
Independent Traveler, Jetsetter, lafourchette, entre outros. 
4
 Fonte: Google Analytics, média mensal de usuários únicos, 3º trimestre de 2014. 
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Para ter acesso aos comentários postados, entretanto, não se faz necessário ser 

cadastrado no site. 

Para fazer uma avaliação, o usuário deve averiguar se o estabelecimento ou 

atrativo que ele visitou está disponível para ser avaliado no TripAdvisor. Em seguida, 

deve atribuir uma nota de 1 a 5 (representada graficamente por bolas verdes) que 

remete à sua satisfação, onde: 1 = horrível; 2 = ruim; 3 = razoável; 4 = muito bom; e 

5 = excelente. Após atribuir uma nota, o usuário deve dar um título ao texto e relatar 

sua experiência em mais de 100 caracteres, com a opção de compartilhar fotos ou 

não. Após escrita e enviada, a avaliação é submetida à verificação do TripAdvisor a 

fim de evitar avaliações tendenciosas, escritas por fornecedores contratados pelos 

estabelecimentos ou que não representem uma autêntica experiência de viagem. 

Uma das ferramentas do TripAdvisor para fazer com que os usuários sintam-

se interessados em postar é classificando-os ao atribuir-lhes selos de acordo com a 

quantidade de avaliações que eles postam. Esses selos são atribuídos de acordo 

com a quantidade de postagens em geral, a quantidade de postagens por categoria 

(hotel, restaurante e atração), quantidade de avaliações por cidade, votos úteis 

recebidos por avaliações, quantidade de primeiras avaliações de estabelecimentos e 

quantidade de avaliações de estabelecimentos e atrações vencedoras do prêmio 

Travelers’ Choice5. Essas modalidades de classificação dos usuários serão 

explicadas a seguir. 

 Selos de colaborador: são a maneira de o TripAdvisor reconhecer os 

membros que escrevem avaliações para o benefício da comunidade. A 

pontuação de selo de colaborador está relacionada ao número de avaliações 

publicadas no TripAdvisor. Vale ressaltar que essa era a classificação vigente 

durante a realização da pesquisa. Se o usuário ainda não tiver selo de 

colaborador, significa que este escreveu apenas uma ou duas avaliações. Ao 

escrever a terceira avaliação, este usuário receberá seu primeiro selo. O 

ranking dos usuários por número de postagens está explicado na figura 13: 

 

                                                
5
 Prêmio que o TripAdvisor concede anualmente a hotéis, acomodações, destinos, atrações 

restaurantes, entre outros, que refletem „o melhor dos melhores‟ em termos de serviço, qualidade e 
satisfação do cliente. Os vencedores dos prêmios Travellers' Choice são selecionados anualmente 
com base no feedback de milhares de membros do TripAdvisor.  
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Selo Classificação do Usuário 
Quantidade de 

avaliações 

 Colaborador (ou colaborador iniciante) 3 a 5 

 Colaborador Júnior 6 a 10 

 Colaborador Intermediário 11 a 20 

 Colaborador Avançado 21 a 49 

 Colaborador Mestre 50 ou mais 

Figura 13: Classificação dos usuários do TripAdvisor quanto ao número geral de avaliações. 
Fonte: Elaboração própria baseada em informações do TripAdvisor. 

 

 Selos de categoria: selos de categoria são atribuídos aos usuários de forma 

semelhante aos selos de colaborador, com a diferença de que para ganhá-los 

o usuário deve avaliar uma categoria específica ao menos três vezes. Os 

usuários recebem seus selos conforme postam avaliações especificamente 

sobre meios de hospedagem, restaurantes e atrativos, conforme a figura 14: 

 

Quando o usuário 
escreve... ... 3 avaliações, 

ganha o selo: 
... 11 avaliações, 

ganha o selo: 
... 25 avaliações, 

ganha o selo: 
Sobre... 

Hotéis 
 

Especialista em 
hotéis 

 
Conhecedor de hotéis 

 
Expert em hotéis 

Restaurantes 
 

Especialista em 
restaurantes 

 
Conhecedor de 

restaurantes 

 
Expert em 

restaurantes 

Atrativos 
 

Especialista em 
atrativos 

 
Conhecedor de 

atrativos 

 
Expert em atrativos 

Figura 14: Classificação dos usuários do TripAdvisor quanto ao número de avaliações de categorias. 

Fonte: Elaboração própria baseada em informações do TripAdvisor. 

 

 

 Selo de cidades: chamado em inglês de passport badge (distintivo de 

passaporte), este selo é para reconhecer o usuário como um viajante do 

mundo. É concedido a usuários que fazem avaliações sobre lugares de pelo 

menos dois destinos. Não há ranking no selo de cidades, o usuário apenas 
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possui o selo e abaixo dele é indicado o número de cidades que já avaliou. 

 

 Selo de votos úteis: quando outros usuários do consideram uma avaliação 

útil, eles podem dizer ao postador que a consideraram útil dando um voto à 

avaliação. Ao receber um voto útil, o usuário de votos úteis e, junto com ele, a 

quantidade de votos úteis que já recebeu por suas avaliações. Neste tipo de 

selo, diferente dos selos de colaborador e de categoria, não há ranking. Os 

selos de cidade e votos úteis, se o usuário possuir, são exibidos abaixo do 

nome e imagem dele no site, como pode ser visto na figura 15. 

 

 
Figura 15: Selo de Cidades e Selo de Votos Úteis. 

Fonte: TripAdvisor, 2015. 
 

 

 Selo de explorador: o selo de explorador é concedido a usuários que são 

uns dos primeiros a avaliarem um hotel, restaurante ou um atrativo, seja 

porque o estabelecimento avaliado é muito novo e ainda não possui um 

número significativo de avaliações, ou se essa avaliação for feita em um dado 

idioma. Não há limites para o número de avaliações de explorador. 

 

 

 Selo de avaliador de vencedores do Travellers’ Choice: este selo é dado a 

usuários que avaliam propriedades ou destinos que vencem o prêmio 

Travellers’ Choice. Não há limites para o número de avaliações de 

vencedores do prêmio Travellers’ Choice. Diferente dos outros selos, os selos 

de explorador e de avaliador de vencedores do prêmio Travellers’ Choice são 



65 
 

exibidos apenas no perfil do usuário, os quais devem ser acessados para ter 

acesso a essa informação, como exibido na figura 16: 

 

 
Figura 16: Selos de avaliador de vencedores do Travellers’ Choice e de Explorador. 

Fonte: TripAdvisor, 2015. 

 

Dessa forma, pode-se notar que o TripAdvisor possui uma organização 

importante para classificar seus membros e, por meio dessa classificação com a 

obtenção de selos, estimulá-los a postar para que possam contribuir cada vez mais 

com a comunidade. 

Como o foco deste trabalho é avaliar os comentários postados por 

consumidores brasileiros sobre meios de hospedagem, optou-se por focar apenas 

em avaliações feitas sobre essa categoria. 

 

5.2 ESCOLHA DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DA AMOSTRA 

 

Na determinação da amostra dos hotéis, decidiu-se primeiro coletar 

avaliações postadas por usuários brasileiros durante o período da Copa do Mundo 

da FIFA de 2014 (12 de junho a 13 de julho) realizada no Brasil. Tal escolha justifica-

se pela grande circulação de turistas nacionais durante o evento. Tendo o período 

de coleta de dados estabelecido e grande número de avaliações encontrado, optou-

se por selecionar um hotel de cada uma das doze cidades-sede da Copa, sendo o 

hotel escolhido aquele que apresentasse o maior número de avaliações no período 
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de 12 de junho a 13 de julho de 2014. 

Desta forma, os hotéis que compõem a amostra deste estudo, bem como a 

classificação dos mesmos de acordo com o SBClass, são exibidos na figura 17. 

 

Cidade-sede Hotel 
Estrelas  

(segundo SBClass) 

Rio de Janeiro Ibis Rio de Janeiro - Santos Dumont 2 

São Paulo Ibis Budget São Paulo Paulista 2 

Belo Horizonte Ouro Minas Palace Hotel 5 

Brasília Meliá Brasil 21 4 

Cuiabá Deville Prime Cuiabá 4 

Porto Alegre Ibis Porto Alegre Aeroporto 3 

Curitiba Hotel Ibis Curitiba Shopping 2 

Salvador Hotel Mercure Salvador Rio Vermelho 4 

Recife Hotel Ibis Recife 3 

Natal Serhs Natal Grand Hotel 5 

Fortaleza Marina Park Hotel 5 

Manaus Park Suítes Manaus 4 

Figura 17: Hotéis componentes da amostra. 
Fonte: Elaboração própria a partir de informações dos sites dos hotéis. 

 

Observando a figura acima, pode-se notar que há uma predominância da rede 

Accor na amostra, representada pelas marcas Ibis e Mercure (seis ao todo). Esse 

grande número de avaliações em hotéis da rede Accor postadas durante a Copa se 

sustenta nos dados do FOHB (2014) que apontaram a Accor como maior 

fornecedora de hotéis e quartos no Brasil. 

As outras redes administradoras de hotéis pertencentes à amostra são: 

Preferred Hotels (Ouro Minas Palace Hotel); Meliá (Meliá Brasil 21); Deville (Deville 

Prime Cuiabá); e Serhs (Serhs Natal Grand Hotel). Os hotéis Marina Park Hotel 

(Fortaleza) e Park Suítes Manaus não são operados por nenhuma rede 

administradora nacional ou internacional. 
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5.3 COLETA DOS DADOS 

 

Na fase de coleta de dados, as avaliações dos consumidores condizentes 

com os critérios de amostragem foram registradas para que pudessem passar pelo 

processo de análise e codificação. As avaliações foram extraídas das páginas do 

TripAdvisor e organizadas de forma numérica em uma planilha no programa 

Microsoft Office Excel. 

Foram coletados 376 comentários que cumpriam os requisitos da amostra. 

Estes comentários foram previamente analisados para se evitar repetições na 

amostragem e experiências de viagem defasadas6 (um dos usuários afirmou no 

comentário ter visitado o hotel há quatro anos), chegando-se ao total de 371 

comentários válidos. 

 

5.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O método utilizado para o tratamento dos dados foi a análise de conteúdo, 

que é definida como: 

 

Conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1977, p. 42 apud VERGARA, 2008, 
p. 15). 

 

Assim, pode-se dizer que a análise de conteúdo é uma técnica propícia para o 

tratamento de dados visando identificar o que está sendo dito a respeito de um 

determinado tema, conforme aponta Vergara (2008). 

Para efeitos de análise, foram estabelecidas variáveis com intuito de 

identificar: classificação dos usuários que postaram avaliações e nível de satisfação 

dos mesmos, teor dos comentários, aspectos abordados na avaliação (estrutura 

física, atendimento alimentos e bebidas, preço, entre outros), recomendação e 

intenção de retorno ao hotel, motivações para postagem, aspectos da qualidade 

                                                
6
 Uma das exigências do TripAdvisor para postagem de avaliações é a diferença de tempo entre a 

data da postagem e a data da experiência não ser maior que um ano. 



68 
 

percebida abordados no comentário e emoções identificadas na postagem. 

Justifica-se a análise de emoções em postagens no ambiente virtual por 

estarmos lidando com comentários baseados em experiências de consumo turístico, 

sendo avaliações de processos que permitiram aos usuários aferirem os eventos 

conforme as situações que vivenciaram, situações estas que lhes proporcionaram 

bem-estar, tristeza, raiva, entre outros sentimentos (FRIJDA, 2000). Desse modo, as 

emoções a serem identificadas nas avaliações dos consumidores foram embasadas 

no estudo de Richins (1997), que aborda estudos sobre mensuração de emoções 

usadas em pesquisas com consumidores. Assim, as emoções a serem identificadas 

no estudo estão listadas na tabela 3: 

 

Tabela 3: Emoções procuradas nas avaliações dos usuários 

EMOÇÕES PROCURADAS NAS AVALIAÇÕES 
DOS USUÁRIOS 

Positivas Negativas 

Alegria Tristeza 

Contentamento Descontentamento 

Excitação Ansiedade 

Orgulho Vergonha 

Romantismo Solidão 

Pacificidade Medo 

Amor Raiva 

Alívio Preocupação 

Otimismo Culpa 

Surpresa   

Fonte: Adaptado de Richins (1997). 

 

As emoções foram divididas em positivas e negativas porque, conforme 

explica Espinoza (2004), pessoas adquirem produtos e serviços para atingir 

objetivos pessoais, e se esses objetivos são alcançados, criam-se situações 

agradáveis para o consumidor que levam a emoções positivas, enquanto que 

situações desagradáveis o levam a emoções ter negativas de consumo (NYER, 

1997). 

Para análise das emoções nos comentários, tomou-se como base a proposta 

de Solomon (2000) de que todas as emoções estão ligadas a cognições, como por 
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exemplo, a ciência de um perigo no medo e o reconhecimento de uma ofensa na 

raiva. Desse modo, buscou-se analisar os discursos presentes nos comentários dos 

usuários e inferir os sentimentos e emoções que a experiência proporcionou ao 

turista. 

Assim, após a análise dos comentários e identificados todos os itens, todos os 

comentários e variáveis receberam códigos numéricos de modo a serem transcritos 

no programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) da IBM®, 

a fim de obter uma análise estatística mais completa dos dados. A seguir, serão 

exibidos e discutidos os resultados encontrados na análise da pesquisa proposta 

neste trabalho. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão descritos os resultados obtidos da pesquisa realizada. 

Os resultados serão exibidos e comentados sob duas abordagens: quantitativa e 

qualitativa. As duas abordagens podem ser adotadas à pesquisa visto que na 

análise quantitativa podem ser encontradas tendências e padrões de postagem, 

além de serem identificadas as principais motivações das postagens, enquanto que 

na análise qualitativa, o intuito é ilustrar o que foi relatado nos comentários 

analisados de modo a extrair o que foi publicado de mais representativo das 

principais variáveis de análise. 

 

6.1 AMOSTRA: COMENTÁRIOS E PERFIL DOS USUÁRIOS 

 

Os 371 comentários considerados válidos da amostra foram divididos de 

acordo com os hotéis de suas respectivas cidades-sede, a fim de compreender 

quais as cidades com maior representatividade na amostra. Como pode ser 

observado na tabela 4, São Paulo foi a cidade cujo hotel mais teve comentários 

nesse período, enquanto Cuiabá teve o menor número. 

 

Tabela 4: Comentários por cidade-sede 

Cidade Comentários 

São Paulo 56 

Curitiba 49 

Fortaleza 42 

Rio de Janeiro 40 

Brasília 35 

Natal 34 

Porto Alegre 24 

Recife 23 

Belo Horizonte 23 

Salvador 19 
Manaus 14 

Cuiabá 12 

TOTAL 371 
Fonte: Elaboração própria. 
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No que diz respeito à classificação dos usuários da amostra, pode-se 

observar na tabela 5 que há um grande número de colaboradores mestres e 

avançados representando pouco mais de metade da amostra (51,2%). Esses 

números indicam que os turistas brasileiros estão compartilhando cada vez mais 

suas experiências sobre meios de hospedagem no TripAdvisor, de modo que 

representam boa parte do nível mais alto do ranking do site. 

 

Tabela 5: Quantitativo de comentários por classificação dos usuários 

Classificação do usuário 
Quantidade de 
comentários 

Valor 
percentual 

Colaborador Iniciante 32 8,63% 

Colaborador Júnior 36 9,7% 

Colaborador Intermediário 72 19,41% 

Colaborador Avançado 80 21,56% 

Colaborador Mestre 110 29,65% 

Não Classificado 41 11,05% 

Total 371 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A seguir serão exibidos os resultados relativos ao teor dos comentários, nível 

de satisfação e motivações. 

 

6.2 TEOR DOS COMENTÁRIOS, NÍVEIS DE SATISFAÇÃO E MOTIVAÇÕES 

 

Quanto ao teor dos comentários, a predominância é de comentários 

favoráveis, que totalizaram 322 (86,8%), sendo 49 comentários desfavoráveis 

(13,2%). Esses números são reforçados com os níveis de satisfação que os 

consumidores afirmaram terem tido em suas experiências, conforme exposto na 

tabela 6. Níveis altos de satisfação (notas iguais a 4 e 5) foram indicados por 295 

usuários, indicando que os consumidores brasileiros pesquisados possuem boas 

percepções quanto ao serviço prestado pelos hotéis participantes da amostra.  
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Tabela 6: Nível de satisfação dos usuários 

Nível de satisfação Quantidade 
Valor 

percentual 

Horrível (1) e ruim (2) 6 1,62% 

Razoável (3) 70 18,87% 

Muito bom (4) e excelente (5) 295 79,51% 

TOTAL 371 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em relação às motivações, destaca-se a predominância da motivação 

funcional em relação às outras, como pode ser observado na tabela 7. Importante 

ressaltar que não foram encontrados comentários motivados por reciprocidade. 

 

Tabela 7: Motivações dos usuários 

Motivação Quantidade 
Valor 

percentual 

Funcional 245 65,77% 

Benefícios sociais 38 10,51% 

Empoderamento do 
consumidor 

30 8,09% 

Altruísmo 28 7,55% 

Desabafo 18 4,85% 

Benefícios próprios 6 1,62% 

Emocional 6 1,62% 

TOTAL 371 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Pode-se inferir com esses números que os consumidores brasileiros 

participantes da amostra compartilham suas experiências de hospedagem 

fornecendo aos leitores (e prováveis futuros clientes do hotel) informações gerais 

sobre a experiência e o estabelecimento, tal como localização, custo-benefício, estilo 

de viagem mais indicado ao tipo de hotel, entre outras características, como visto no 

comentário pertencente à amostra que está exposto abaixo: 
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“O hotel em si é muito bom! as acomodações não são muito grandes 
mas são bem organizadas e supriu minhas necessidades. Eu indicaria 
para viagens curtas. Outra vantagem é que fica próxima à Av. Paulista. 
Muito bom!” (TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos)  

 

Pode-se notar também um número pequeno, porém expressivo, de 

comentários com motivações baseadas em benefícios sociais e empoderamento do 

consumidor. Esses números atentaram para a necessidade de saber a relação entre 

a motivação e o teor do comentário, visto que há motivações que permitem 

avaliações tanto positivas quanto negativas, como pode ser notado na tabela 8: 

 

Tabela 8: Relação das motivações com o teor dos comentários 

Motivação Favoráveis Desfavoráveis 

Funcional 233 12 

Benefícios sociais 38 0 

Empoderamento do 
consumidor 

14 16 

Altruísmo 26 2 

Desabafo 0 18 

Benefícios próprios 5 1 

Emocional 6 0 

TOTAL 322 49 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados encontrados a partir desta análise sugerem que os usuários 

participantes da amostra que postaram comentários com motivação funcional, 

benefícios sociais e altruísmo, tendem a fornecer comentários de natureza favorável, 

o que é sustentado por 233 comentários com motivação funcional, 38 motivados por 

benefícios sociais e 26 por altruísmo. 

Ainda de acordo com os resultados encontrados na tabela 8, pode-se notar 

que comentários motivados por desabafo, isto é, motivados pelo propósito de 

descarregar tensões criadas por falhas na prestação do serviço, foram todos de 

caráter desfavorável, o que é próprio das características deste tipo de motivação. 

Observa-se também que há um equilíbrio no teor de comentários motivados 

pelo empoderamento do consumidor, sendo 14 favoráveis e 16 desfavoráveis. Esse 
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resultado é explicado pelo fato de essa motivação funcionar como garantia da 

qualidade, do cliente exercer sua influência sobre a empresa prestadora de serviço, 

conforme Hennig-Thurau et al. (2004) e Bronner e Hoog (2011), admitindo 

comentários tanto positivos quanto negativos.  

Em comentários motivados pelo empoderamento do consumidor com teor 

negativo, o usuário geralmente ressalta o que aconteceu de negativo em sua 

experiência e o que espera de atitude da empresa para que o ocorrido não aconteça 

com ele, caso volte a frequentar o hotel, e nem com outros consumidores. No 

comentário abaixo, pode-se notar que o usuário, além de expressar seu 

descontentamento com o serviço prestado por alguns funcionários, sugere que a 

empresa tome uma medida quanto à atitude dos funcionários: 

 

O hotel (anterior Formule 1) está pouco preparado para recepcionar seus 
hóspedes, com exceção das camareiras que são dóceis e gentis. Os 
demais, principalmente recepcionistas e seguranças, precisam ser 
reciclados, pois não sabem lidar com os clientes. (TRIPADVISOR, 2015, 
grifos nossos). 

 

Em contrapartida, em avaliações de teor positivo motivadas pelo 

empoderamento do consumidor, observa-se que o usuário enaltece o que percebeu 

de melhor com a experiência vivenciada e exige ou sugere algo à empresa para que 

o serviço seja mais satisfatório, como pode ser visto no comentário abaixo. O 

usuário comentou sobre a rapidez no atendimento, limpeza que considerou boa e 

que o serviço foi muito bem prestado, mas que para ser melhor, o hotel poderia 

fornecer mais opções de comida no café da manhã: 

 

Hotel muito bem localizado, ao lado do shopping Curitiba e perto da Arena 
da Baixada, motivo este por tê-lo escolhido, já que fomos para a Copa. 
Nesse dia o hotel estava lotado por torcedores, mas manteve a rapidez 
do check-in e mesmo tendo chegado antes do horário os quartos 
estavam prontos. Muito limpo e com atendentes cordiais. Um dia 
chegamos e o quarto dos meus pais estava sendo limpo, fomos esperar no 
meu e a moça foi lá avisar que o quarto deles estava pronto, isso é raro de 
acontecer. Apenas o café da manhã, que apesar de bom, poderia ter 
mais variedades, como pão de queijo, biscoitos. Indico. (TRIPADVISOR, 
2015, grifos nossos). 

 

Analisadas as motivações pelas quais os comentários da amostra foram 
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postados, será descrita a seguir a análise dos aspectos que os turistas observaram 

em suas postagens. 

 

6.3 CATEGORIAS AVALIADAS PELOS TURISTAS 

 

De modo a melhor compreender os dados relativos aos aspectos observados 

nas postagens, estes foram divididos em sete categorias: estrutura física; alimentos 

e bebidas; facilidades; atendimento e serviços; aspectos sensoriais; preço e 

localização. É importante analisar essas categorias visto que são aspectos que 

podem ajudar o hóspede na avaliação da qualidade percebida com o serviço 

prestado pelo hotel. Assim, a primeira categoria analisada foi a estrutura física, cujos 

resultados podem ser observados na tabela 9. Importante ressaltar que para efeito 

do resultado total dos dados obtidos nas análises a seguir, optou-se por utilizar 

como total o número de vezes em que o aspecto observado é citado nos 

comentários para fim de uma melhor análise da categoria: 

 

Tabela 9: Avaliação da estrutura física dos hotéis 

Aspecto observado Positivo Negativo Neutro 
Total de 
menções 

Academia 13 1 0 14 

Piscina 46 0 2 48 

Playground 2 0 0 2 

Área de lazer 14 3 0 17 

Manutenção 0 6 0 6 

Design do quarto 73 41 8 122 

Ar-condicionado / 
Calefação 

5 5 0 10 

Banheiro 2 1 1 4 

Armário 1 1 0 2 

Estrutura geral 14 3 0 17 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Pode-se notar que o aspecto mais comentado pelos turistas em relação à 
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estrutura física é o design do quarto, sendo citado em 122 comentários e, em sua 

maioria, o teor que se deu à estrutura dos quartos nos comentários foi positiva (n = 

73). O fato de haver poucos comentários relativos à academia, piscina, playground e 

área de lazer se justifica pelo fato de que hotéis de apenas seis cidades da amostra 

(Belo Horizonte, Cuiabá, Salvador, Natal, Fortaleza e Manaus) dispõem desses 

espaços e equipamentos em suas dependências. Vale notar, entretanto, que as 

piscinas desses hotéis foram bem avaliadas pelos turistas, e disso pode-se inferir 

que os gestores desses hotéis têm tido cuidado com a manutenção desses 

equipamentos de modo a oferecer relaxamento aos hóspedes. 

Na categoria alimentos e bebidas (A&B), foram agrupados e analisados os 

comentários que mencionavam o café da manhã e o restaurante. Foram 

considerados comentários de teor neutro aqueles que apenas mencionavam o 

serviço de café da manhã e / ou a existência de restaurante nos hotéis, ou nos quais 

os usuários os consideravam razoáveis. Abaixo são exibidos dois comentários da 

amostra para exemplificar as situações em que o setor de A&B teve teor neutro: 

 

Boa opção principalmente para viagens curtas e à (sic) negócios. Tem os 
itens de conforto básicos e necessários para uma noite de descanso. Não 
recomendo para viagens de lazer ou com família (principalmente crianças). 
Boa localização e café da manhã razoável (padrão Ibis). (TRIPADVISOR, 
2015, grifos nossos). 

 
Boa localização, próximo ao aeroporto e avenida Boa viagem, mantem o 
padrão de qualidade da rede Ibis (limpo, organizado e melhor custo x 
beneficio) e conta com restaurante e lanchonete no andar térreo . 
Excelente! (TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos). 

 

 Vale ressaltar que os comentários positivos relativos ao setor de A&B foram 

maioria em relação aos neutros e negativos, nos comentários nos quais esse setor 

foi citado, como pode ser observado na tabela 10: 

 

Tabela 10: Avaliação dos serviços de alimentos e bebidas 

Aspecto observado Positivo Negativo Neutro 
Total de 
menções 

Café da manhã 93 14 29 136 

Restaurante 34 14 6 54 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na avaliação de atendimento e serviços também há predominância de 

comentários de teor positivo em relação aos negativos e neutros, como pode ser 

observado na tabela 11. Entretanto, alguns detalhes devem ser notados. Os 

funcionários, quando citados (n= 191), foram elogiados por 153 turistas, assim como 

a limpeza, que quando foi citada (n= 64), recebeu elogios de 54 usuários, resultados 

que indicam que esses hotéis têm tido empenho no treinamento dos funcionários. 

Vale citar também que os comentários negativos referentes ao atendimento, 

apesar de poucos, demonstram problemas na execução dos serviços prestados por 

esses hotéis, principalmente nas áreas de reserva e pagamento (vide tabela 11). 

Entretanto, uma mesma avaliação pode falar do setor de atendimento e serviços de 

forma distinta e alguns aspectos serem avaliados de forma negativa e outros 

avaliados de forma positiva, como pode ser visto a seguir: 

 

O Hotel fica em localização excelente para turismo ou negócios em Brasilia 
(sic), entretanto o custo é bem alto. Minha nota razoável se deve à (sic) 
alguns problemas que tivemos em alterar a reserva que havíamos feito 
inicialmente, quando percebemos uma certa má vontade do staff em 
nos ajudar. Apenas de pois (sic) de MUITA insistência e algumas 
discussões conseguimos as alterações que eram previstas na reserva. 
Também considerei os recepcionistas pouco informados a respeito de 
informações turísticas da cidade. Serviço de quarto, equipe do 

restaurante e de limpeza ótimos! (TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos). 

 

Nota-se que este consumidor explicita o motivo da nota, relatando 

brevemente o ocorrido, e informando ainda suas impressões negativas sobre o 

pessoal de atendimento (“pouco informados a respeito de informações turísticas da 

cidade”), embora enalteça, no final, a boa impressão que teve do serviço de quarto e 

das equipes do restaurante e da limpeza. 

 

Tabela 11: Avaliação de atendimento e serviços 

Aspecto observado Positivo Negativo Neutro Total 

Funcionários 153 34 4 191 

Reserva 0 4 0 4 

Pagamento 0 3 0 3 

Serviço de quarto 8 6 3 17 

Limpeza 54 10 0 64 

Fonte: Elaboração própria. 
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Os aspectos sensoriais dizem respeito a itens intangíveis que os usuários 

abordaram em suas avaliações que remetem a alguns dos sentidos do corpo 

humano, como o olfato (cheiro / odor), audição (nível de ruído) e o tato (conforto). 

Conforme exposto na tabela 12, dos usuários que abordaram esses aspectos, o 

conforto foi citado em 43 comentários e avaliado de forma positiva em 38; já no 

quesito nível de ruído, apesar do baixo número, pode-se notar um equilíbrio entre o 

teor das avaliações (11 positivas e 10 negativas), enquanto que os comentários 

onde havia o item cheiro/odor mencionado, estes, apesar de serem poucos, foram 

de maioria negativa.   

 

Tabela 12: Avaliação dos aspectos sensoriais 

Aspecto observado Positivo Negativo Neutro Total 

Conforto 38 4 1 43 

Nível de ruído 11 10 0 21 

Cheiro / Odor 2 6 0 8 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os comentários abaixo pertencentes à amostra servem para explicar como as 

avaliações dos usuários em termos de aspectos sensoriais foram classificadas em 

positivas e negativas. 

 

Hotel excelente de primeira linha com quartos extremamente 
confortáveis, silenciosos, limpos e com todo conforto que um hotel de 
médio padrão oferece. Recomendo para todos que desejam se hospedar 
com qualidade nesta cidade. (TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos). 

 

 No comentário acima, o usuário valoriza o conforto encontrado no quarto e 

acrescenta que o nível de ruído do quartos era baixo, silencioso, ou seja, não se 

ouvia barulho vindo da rua, dos corredores ou de quartos vizinhos. No comentário a 

seguir, entretanto, o usuário enfatiza que teve uma experiência ruim com o hotel em 

virtude de ar-condicionado pouco potente (ou defeituoso) além de cheiro 

desagradável vindo do banheiro.  
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Da última vez em que estive nesse Hotel encontrei condições melhores. 
Desta vez, o quarto que me foi fornecido estava com o ar condicionado 
deficiente e um cheiro de "fossa" dentro do box do banheiro. 
(TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos). 

 

Todos os aspectos mencionados devem ter atenção especial de gestores 

hoteleiros, visto que têm grande influência na percepção dos clientes sobre a 

qualidade do serviço prestado. Muitos desses aspectos são avaliados de forma 

negativa devido a algum erro por parte do prestador de serviço em um ou mais 

momentos da verdade. 

Conforme Almeida (2010) exemplifica no ciclo de momentos de verdade em 

serviços de hotelaria, o aspecto da limpeza e a decoração aos olhos do cliente, o 

atendimento, a comida do restaurante ou do café da manhã, o cheiro, entre outros, 

são fundamentais na avaliação do cliente, de modo que qualquer erro que ocorra, 

fará com que a experiência, que no geral pode até ser boa, ser percebida como ruim 

por causa de um único erro.  

Os preços das diárias cobrados pelos hotéis, quando mencionados, foram 

avaliados como justos, em sua maioria, como exposto na tabela 13.  

 

Tabela 13: Avaliação do preço 

Avaliação Menções 
Valor 

percentual 

Justo (bom custo benefício) 48 68,6% 

Alto, mas com bom custo benefício 7 10% 

Caro 8 11,4% 

Injusto (abusivo) 7 10% 

Total 70 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Vale citar que nos comentários em que os consumidores avaliaram os preços 

como injustos, percebe-se a aplicação da teoria do direito dual proposta por 

Kahneman, Knetsch e Thaler (1986). Nos comentários abaixo, nota-se que os 

consumidores expressam suas indignações acerca do preço alto cobrado pelos 

hotéis em virtude da Copa do Mundo de 2014, evento para o qual era esperada uma 

grande demanda de turistas estrangeiros no Brasil. 



80 
 

 

O Meliá Brasil 21 fica muito bem localizado próximo ao Estádio Mané 
Garrincha e da Esplanada dos Ministérios. O hotel possui quartos 
confortáveis e um bom café da manhã, porém estive no hotel no período 
da Copa do Mundo e o preço foi muito alto. Um abuso! Acredito que 
em um período normal o preço teve (sic) ser justo. (TRIPADVISOR, 
2015, grifos nossos). 

 

No primeiro comentário, o usuário considerou o preço alto e abusivo no 

período da Copa do Mundo. O consumidor acredita que em períodos normais, isto é, 

períodos nos quais não há eventos com grande atratividade e demanda turística, o 

preço deve ser justo. Já no comentário a seguir, o usuário ainda se sentiu 

prejudicado com o aumento maior que o dobro do valor normal da diária em virtude 

do evento. 

 

O Ibis Recife é um excelente hotel. Novo, aconchegante, bem cuidado e 
uma boa cozinha para restaurantes da rede. Entretanto, a política do hotel 
em cobrar um valor 115% mais alto no mês da Copa do mundo 
prejudica viajantes como eu que se hospedam mais de 50 noites por 
ano na rede. Lamentável a atitude de exploração que não combina com 
o padrão da Rede Accor. (TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos). 

 

Assim, nesses comentários pôde-se notar que os consumidores, ao avaliarem 

o preço cobrado das diárias, usaram como base: o preço de referência em períodos 

normais, ou seja, o preço que eles consideram razoável, o que corrobora o estudo 

de Serpa e Avila (2004); e o julgamento das intenções dos gestores dos hotéis para 

aumentar os preços, que comprovou que quando a empresa aumenta o preço para 

aumentar seus lucros de forma arbitrária e se aproveitando de um cenário favorável, 

como a Copa do Mundo, no caso deste estudo, os clientes se sentem prejudicados e 

julgam o preço como injusto e abusivo (KAHNEMAN; KNETSCH; THALER, 1986; 

MAYER, 2006). Esse tipo de prática não é bem vista pelos consumidores, e as 

empresas devem ter em mente que a existência de concorrentes pode afetar não 

apenas o comportamento de compra dos turistas (KOTLER; BOWEN; MAKENS, 

1998), mas também as intenções de recomendação: 

 

Para viagens rápidas, onde a localização é fundamental este hotel atenderá 
suas necessidades. Fiquem atentos que, em determinadas promoções 
você poderá ficar em hotéis melhores pagando menos que a tarifa 
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cobrada pelo hotel. (TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos). 

 

Observa-se que no comentário acima, o usuário não menciona claramente o 

julgamento que ele fez sobre cobrado, mas pode-se inferir que o preço foi 

considerado alto, em virtude da recomendação que ele faz sobre hotéis que cobram 

menos e com qualidade de serviço melhor. 

A localização dos hotéis foi citada em 239 comentários, sendo avaliada como 

positiva em 219, como pode ser observado na tabela 14. 

 

Tabela 14: Avaliação da localização 

Avaliação da localização Menções 
Valor 

percentual 

Positiva 219 91,6% 

Negativa 20 8,4% 

Total 239 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As avaliações positivas encontradas para a localização dos hotéis referiam-se 

muitas vezes ao entorno do hotel e à proximidade com pontos de interesse ou 

aeroportos (casos dos hotéis do Rio de Janeiro e de Porto Alegre). No comentário a 

seguir, o usuário pontuou os benefícios que a localização do hotel proporciona para 

os hóspedes, como proximidade do aeroporto, praias, opções de restaurantes, 

bares, diversão noturna, entre outras vantagens: 

 

Para quem deseja ficar perto de tudo [...], o hotel fica situado no centro 
do rio de janeiro (sic), próximo ao aeroporto “Santos Dumont”, da 
Cinelândia, e da Lapa com vários bares e restaurantes, assim como 
próximo a inúmeras atrações turísticas, tal como o espaço cultural 
banco do Brasil, da praça XV com suas barcas “Paquetá e Niterói”, 
perto de museus e igrejas "Catedral, Candelária”, em direção as praias, 
fica o Museu de Arte Moderna e o Monumento aos mortos da 2º guerra 
mundial. Quanto a praias, fica a menos de 1 km da praia do flamengo e 
de botafogo, e a 15 minutos de Copacabana. [...] (TRIPADVISOR, 2015, 
grifos nossos). 

 

Usuários que classificaram a localização como positiva podem também 

salientar o custo-benefício que outros turistas podem ter ao se hospedar nesses 

hotéis, como é o caso do comentário abaixo. Pode-se observar que o usuário 
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destaca, além de pontos de interesse, o preço das corridas de táxi para esses 

pontos, que ele considerou como bons. 

 

O hotel possui um bom custo benefício, quarto confortável, porém não está 
incluso na diária o valor do café da manhã que deve ser pago a parte. O 
hotel fica bem localizado, próximo à rua 24 horas, lago da ordem e 
bairro batel, o custo de táxi para esses lugares não passou de 15 reais. 
Além disso (sic) fica muito próximo ao shopping Curitiba e próximo ao 
hotel tem bons restaurantes. (TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos) 

 

Em contrapartida, hotéis nos quais a localização foi referida de forma 

negativa, os usuários salientaram o porquê, segundo suas percepções, a localização 

é ruim e como ela influenciou no custo-benefício da viagem, além de fornecerem 

alternativas para outros turistas, dependendo da motivação da viagem. Nota-se no 

comentário abaixo que, o usuário manifesta intenção de retornar ao hotel caso viaje 

novamente a Manaus, mas só o fará se tiver condições de compensar o custo-

benefício, como alugando um carro para não ter de gastar com táxi: 

 

O Hotel é localizado na Ponta Negra em local de grande prestígio e lindo, 
no entanto, no ponto de vista prático é horrível. Se a viagem é a 
trabalho, muito melhor é procurar um hotel próximo ao centro de 
manaus (sic), e se é uma viagem de passeio prepare-se para gastar 
com táxi ou alugue um carro, pois, devido a (sic) recente revitalização e 
aterramento da beira do rio todo tipo de comércio foi retirado, não há 
nenhum restaurante próximo do hotel [...], não há bancos, não há nada! 
[...] Para ir ao shopping mais próximo foram R$ 65,00 para ir e mais R$ 
65,00 para voltar [...] Voltaria com gosto, mas alugaria um carro, pois 
com com (sic) as corridas de táxi pagava minha diária em outros hoteis 
(sic). 

 

Com isso, entende-se que a localização exerce uma função importante no 

processo decisório do consumidor para escolher utilizar os serviços de um hotel ou 

não. Além de prestar o serviço de maneira a satisfazer os clientes e praticar preços 

adequados à categoria do hotel, ter boa localização é um item que os consumidores 

levam em consideração na hora de avaliar a qualidade do serviço e compartilhar 

suas impressões com outros, podendo ser fundamental para que outros turistas 

decidam por comprar os serviços de um hotel ou não, dependendo, claro, do motivo 

da viagem. 
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6.4 DETERMINANTES DA QUALIDADE 

 

Em relação aos determinantes da qualidade propostos por Zeithaml e Berry 

(2003), os aspectos tangíveis foram os mais mencionados positivamente pelos 

usuários, embora o número de menções negativas também tenha sido o mais alto 

dos determinantes, como pode ser observado na tabela 15. 

 

Tabela 15: Avaliação dos determinantes da qualidade 

Determinante da qualidade Positivo Negativo Neutro Total  

Tangíveis 248 45 18 311 

Confiabilidade 26 9 26 61 

Prontidão 40 19 2 61 

Segurança 1 7 6 14 

Empatia 83 19 14 117 

Não identificado 0 0 7 7 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Importante atentar para o fato de que em um mesmo comentário, o usuário 

pode fazer menção a mais de um dos determinantes da qualidade percebida, de 

forma que um podia ser avaliado de forma positiva e o(s) outro(s) de forma negativa, 

independente do teor geral do comentário. No comentário a seguir, pode-se notar 

essa característica das postagens, na qual o usuário relata a falta de empatia do 

recepcionista do hotel para com ele diante da situação em que se encontrava, a 

demora no atendimento, que diz respeito também à falta de prontidão, mas cita o 

quarto espaçoso  e o ar-condicionado, mostrando que as evidências tangíveis 

deixaram uma ligeira impressão boa, mas que não foi suficiente para que a 

experiência fosse positiva: 

 

Fui ao hotel com grande expectativa [...] Cheguei lá à 1h da madrugada, 
morrendo de sono e teria que acordar às 6h no mesmo dia [...] Somente 1 
pessoa atendendo na recepção [...] estava orientando quanto ao turismo na 
cidade uma família que estava chegando em férias. Assumi que a família 
havia perguntado sobre todas aquelas informações, mas ao finalmente 
iniciar o meu check in [...] começou a me dar as mesmas orientações. 
Interrompi o atendente na mesma hora, dizendo que estava lá a 
trabalho, iria embora no dia seguinte e somente queria dormir. Não foi 
suficiente para ele, que continuou me orientando [...] Funcionário 
atencioso é ótimo, mas naquele momento deixei bem claro que queria 
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dormir e o recepcionista continuava me orientando quanto ao turismo 
na cidade! O quarto é bem espaçoso, [...] tem um ar condicionado bem 
potente e quando precisei de taxi, no dia seguinte, havia um ponto próximo 
ao hotel. (TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos). 

 

Vale citar também que um usuário pode fazer menção a elementos que se 

relacionem a um mesmo determinante de qualidade de modo positivo e negativo. Há 

comentários em que os usuários se impressionam positivamente com a decoração 

do quarto, mas se decepcionam com o banheiro, por exemplo. No comentário 

abaixo, o usuário em questão aborda a prontidão e, no primeiro momento, avalia 

como positiva a conduta geral dos funcionários, mas comenta a demora da 

camareira para fazer o serviço de quarto, sendo um ponto negativo de sua 

experiência no hotel. 

 

Um bom hotel, como o de toda a rede Ibis, tem uma excelente localização 
na cidade de Curitiba, com funcionários extremamente aptos para 
realizar um serviço de qualidade dentro do Hotel, uma (sic) ponto contra, 
é a demora para a camareira realizar a limpeza do quarto. 
(TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos). 

 

Problemas encontrados em aspectos tangíveis podem (e devem) ser 

reparados com obras, reformas, serviço de limpeza mais eficaz, entre outros. 

Entretanto, problemas evidenciados nos contatos de serviço devem ser tratados com 

cuidado para serem corrigidos. Kotler, Bowen e Makens (1998) afirmam que os 

funcionários devem sempre estar atentos a identificar e atender às expectativas e 

demandas dos clientes. No caso do comentário do primeiro comentário usado como 

exemplo nesta seção, o recepcionista deveria ter entendido que o cliente não 

desejava obter informações turísticas sobre a cidade e ter prosseguido normalmente 

com o check-in, o que teria denotado empatia do funcionário para com o cliente. 

Kotler, Bowen e Makens (1998) comentam que a melhor maneira de se 

corrigir problemas dessa natureza é investindo no treinamento dos funcionários de 

modo que eles possam ser capazes de reconhecer as necessidades dos hóspedes e 

terem autonomia para realizarem tarefas além de suas obrigações normais. 

Entretanto, é importante que os funcionários tenham a percepção de quando ir além 

do normal é realmente necessário, visto que clientes podem explicitar desejar 

apenas um serviço básico (no caso do primeiro comentário, desejar apenas fazer o 
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check-in, sem receber informações turísticas). Desse modo, gestores de meios de 

hospedagem devem sempre fazer pesquisas de satisfação com os clientes no pós-

venda a fim de detectar falhas nos contatos de serviço e saber qual abordagem deve 

ser usada no programa de treinamento a ser desenvolvido. 

 Tão importante quanto respostas obtidas em pesquisas de satisfação feitas 

em questionários estruturados, ler as avaliações que estão sendo feitas por 

consumidores no ambiente virtual sobre o negócio é fundamental para um gestor 

hoteleiro no século XXI, visto que essas avaliações são relatos das experiências que 

os usuários tiveram nos estabelecimentos, nos quais podem ser explicitadas falhas 

de serviço como um funcionário despreparado, por exemplo, podendo servir de base 

para programas de treinamento tendo como foco a melhoria da qualidade do serviço 

prestado e atraindo mais clientes para o hotel. 

 

6.5 EMOÇÕES 

 

Em relação à análise das emoções nos comentários, as emoções positivas 

foram as mais encontradas nos comentários, sendo o contentamento a emoção mais 

observada, como pode ser observado na tabela 16. Para identificar as emoções 

presentes nos comentários, foram analisados elementos textuais que levassem à 

inferência de uma emoção ou outra.  

 

Tabela 16: Emoções observadas nos comentários 

Emoções observadas Ocorrências 
Valor 

percentual7 

Contentamento 205 55,26% 

Descontentamento 55 14,82% 

Preocupação 29 7,82% 

Alegria 20 5,39% 

Orgulho  9 2,43% 

Excitação 6 1,62% 

Romantismo 4 1,08% 

Surpresa 4 1,08% 

Raiva 3 0,81% 

                                                
7
 Valor percentual referente ao número de vezes que as emoções foram identificadas nos 

comentários em relação aos 371 comentários válidos da amostra. 
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Emoções observadas Ocorrências 
Valor 

percentual7 

Vergonha 3 0,81% 

Otimismo 2 0,54% 

Alívio 1 0,27% 

Ansiedade 1 0,27% 

Neutro 77 20,75% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No que diz respeito à relação das emoções com o teor dos comentários, 

observou-se que emoções positivas como contentamento e alegria foram 

encontradas majoritariamente em comentários de teor favorável, enquanto emoções 

negativas, como descontentamento e vergonha, em comentários desfavoráveis, 

conforme exposto na tabela 17. 

 

Tabela 17: Relação das emoções com o teor dos comentários 

Emoções  Favorável Desfavorável 

Contentamento 205 0 

Descontentamento 15 40 

Preocupação 20 9 

Alegria 20 0 

Orgulho  9 0 

Excitação 6 0 

Romantismo 4 0 

Surpresa 4 0 

Raiva 0 3 

Vergonha 0 3 

Otimismo 2 0 

Alívio 0 1 

Ansiedade 0 1 

Neutro 72 5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Esses resultados corroboram as teorias de Nyer (1997) e Espinoza (2004) de 

que quando a empresa compreende as expectativas do consumidor e supre suas 

necessidades, fazendo com que o cliente atinja seus objetivos de consumo, cria 

situações agradáveis e faz com que o consumidor sinta emoções positivas, sendo o 

inverso – situações desagradáveis geram emoções negativas – também 

comprovado neste estudo. 
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 Entretanto, vale destacar que mais de uma emoção pode ser inferida em uma 

mesma avaliação, de modo que uma emoção negativa pode se fazer presente em 

um comentário favorável, como é o caso do descontentamento, inferido em 15 

comentários de teor positivo (ver tabela 17). Isso ocorreu porque os usuários 

relataram suas experiências de forma favorável, mas devido a algum problema 

notado pelo consumidor (como falha na prestação do serviço ou má impressão com 

os aspectos tangíveis do estabelecimento), explicitavam em sua avaliação o 

desconforto e/ou descontentamento provocados. O comentário abaixo, no qual o 

usuário expressa seu descontentamento com a aparência do quarto (ponto 

negativo), mas destaca os pontos positivos do hotel (localização e atendimento) é 

usado para exemplificar casos onde essa emoção pode ser inferida em comentários 

favoráveis. 

 

Precisando de uma reforma urgente, este é seu ponto negativo. Os quartos 
estão bem usados, nada se parece novo e com aspecto de velho, o que 
causa uma má impressão. A sua localização é boa, e por conta da copa 
do mundo o policiamento na área está reforçado, o que permite uma 
caminhada tranquila pelo centro do Rio de Janeiro. O atendimento da 
recepção é muito bom e não tenho queixas. [...] Para quem está 
chegando pelo Santos Dumont, saindo do aeroporto, você atravessa a 
passarela a pé e já está na frente do hotel [...] Para quem depende do porto 
do Rio de Janeiro, ele está a 5 minutos de carro, também muito perto. 
(TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos). 

 

Com isso, pode-se entender que a forma como o hotel se apresenta para os 

consumidores, a forma como o atendimento e outros serviços que exigem contatos 

entre funcionários e clientes são prestados, criam cenários situacionais que podem 

corroborar as expectativas do cliente ou não, influindo nas emoções que o 

consumidor terá. Entende-se também que quanto mais falhas houver na execução 

dos serviços, gerando emoções negativas no cliente, mais destaque ele dará aos 

aspectos negativos em seu relato sobre sua experiência, gerando um boca a boca 

negativo no ambiente online, podendo o hotel perder futuros clientes.  

 

6.6 FIDELIDADE 

 

Relativo à fidelidade do consumidor para com o prestador de serviços, foram 
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adotadas duas categorias de análise: a recomendação do hotel e a intenção de 

retorno ao estabelecimento no futuro (recompra do serviço), elementos da fidelidade 

do cliente, segundo Kotler, Bowen e Makens (1998), Sirdeshmukh et al. (2002) e 

Santos e Fernandes (2008). 

Referente à recomendação do hotel, isto é, se o usuário, na sua avaliação, 

recomenda o hotel a outros turistas, a maioria dos usuários deu a entender que 

recomenda os hotéis da amostra, como pode ser observado na tabela 18. 

 

Tabela 18: Relação da recomendação do hotel com o teor dos comentários  

Recomendação 
Teor do comentário 

Total 
Favorável Desfavorável 

Positiva 315 13 328 

Negativa 7 36 43 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como exposto na tabela 18, percebe-se que há algumas situações em que a 

recomendação ao hotel é oposta ao teor geral da avaliação, em menor número, é 

claro, mas torna-se interessante atentar para esse dado. Nota-se essa característica 

de recomendação com valência oposta ao teor da avaliação em relatos nos quais os 

usuários demonstram vontade de ser útil para os demais internautas e/ou 

preocupação com o hotel ou com outros turistas, como pode ser visto nos 

comentários a seguir. 

   

Para viagens rápidas, onde a localização é fundamental este hotel atenderá 
suas necessidades. Fiquem atentos que, em determinadas promoções 
você poderá ficar em hotéis melhores pagando menos que a tarifa 
cobrada pelo hotel. (TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos). 

 

Vale notar que, apesar de a avaliação possuir um teor favorável ao hotel e o 

usuário citar a localização do hotel de modo positivo, ele alerta que os usuários 

podem conseguir hospedagens em hotéis melhores a preços menores, ou seja, 

apesar de ele indicar o hotel para viagens rápidas, recomenda aos demais turistas e 

leitores do comentário que pesquisem por promoções em outros hotéis que, no 

julgamento dele, fornecem serviço de melhor qualidade por um preço mais barato. 
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O comentário a seguir é o exemplo oposto ao primeiro, caso de avaliação 

desfavorável com recomendação positiva: 

 

É bom o hotel, mas, na época, precisava de uma manutenção mais 
caprichada. Havia lixo na área da piscina e o quarto estava precisando 
de uma reformulada. O restaurante para jantar era fraco, com poucas 
opções. Para crianças, então, era pior. O café da manhã era ótimo! A 
lanchonete próxima da piscina, onde fazíamos um lanche à tarde, era 
ruim, servindo um hambúrguer (sic) pra lá de engordurado. A equipe de 
funcionários era nota 7. É considerado o melhor hotel de Natal, mas tem 
muito o que melhorar. Poderia ser fascinante, com aquela vista! 
(TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos). 

 

Observa-se no comentário acima que o usuário, apesar de demonstrar seu 

descontentamento com a forma como o hotel se apresentou (e que influenciou suas 

percepções sobre a qualidade do serviço), considera o hotel bom, com uma boa 

equipe de atendimento, mas que, à época em que ele se hospedou, precisava de 

manutenção e melhorar os aspectos tangíveis principalmente da área de lazer e 

evitar o acúmulo de lixo e sujeira. 

Relativo à intenção de retorno ao hotel, poucos foram os comentários onde os 

usuários informaram se retornariam ou não ao hotel em uma futura ocasião (n = 39), 

conforme exposto na tabela 19. 

 

Tabela 19: Intenção de retorno ao hotel avaliado 

Intenção de retorno Total 

Positiva 23 

Negativa 14 

Total 39 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dos poucos comentários em que foram mencionadas, intenções de retorno 

positivas foram manifestadas em comentários nos quais os usuários relatam boas 

experiências, enquanto intenções de retorno negativas foram encontradas em 

comentários cujos relatos não são favoráveis. Vale citar, entretanto, que o 

comentário a seguir é um caso no qual o usuário relata uma experiência ruim, mas 

afirma que mesmo assim, voltaria a usar os serviços do hotel por causa do preço e 

da localização: 
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Fiquei hospedado entre 28 a 30 de junho. Sabendo dos serviços limitados. 
Ao chegar no apartamento a pia estava com resto de cimento ou algo 
parecido. [...] O colchão muito ruim, velho. Toda vez que você entrava no 
hotel o segurança exigia que fosse a recepção se identificar [...] Só volto 
pela localização e preço. (TRIPADVISOR, 2015, grifos nossos). 

 

Dessa maneira, entende-se que a intenção de retorno a um hotel está 

relacionada não apenas com a satisfação do cliente com o serviço prestado, mas 

também com a relação custo-benefício percebida pelo cliente. Com isso, nota-se 

que os usuários da amostra avaliaram não só a qualidade do serviço recebido para 

se hospedarem novamente em um hotel, como também avaliaram o possível retorno 

considerando o aspecto financeiro para tomar essa decisão.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou compreender o processo das dinâmicas de 

compartilhamento de experiências de consumidores brasileiros sobre meios de 

hospedagem no ambiente virtual. Para isso, a análise dos comentários foi feita de 

modo a: analisar o teor dessas avaliações; identificar padrões e critérios comuns de 

postagens e níveis de satisfação (ou insatisfação) com o serviço prestado; identificar 

as principais motivações pelas quais os consumidores fornecem suas opiniões e 

comentários publicamente no ambiente virtual, além de identificar quais foram os 

principais determinantes da qualidade percebida apontados nos comentários e inferir 

as emoções envolvidas no processo. 

A partir dos resultados obtidos, percebeu-se que os consumidores 

pesquisados avaliaram de modo positivo os serviços prestados pelos hotéis 

estudados na amostra, visto que mais da metade dos comentários foram favoráveis 

e julgaram os hotéis como muito bons ou excelentes, de maneira que pode-se inferir 

que há um bom nível de profissionalismo e capacitação das pessoas envolvidas na 

prestação de serviços nas redes hoteleiras que atuam no Brasil. 

Nota-se também que os turistas da amostra, para postarem avaliações sobre 

meios de hospedagem no TripAdvisor, tiveram majoritariamente como motivação, o 

intuito de auxiliar outros consumidores no que diz respeito à economia de tempo e 

fornecimento informações que sirvam de base para a tomada de decisão de outros 

turistas. 

Ao fazer uma avaliação, os usuários participantes que postaram os 

comentários geralmente atentavam para os aspectos tangíveis dos hotéis: 

instalações, aparência do quarto, mobiliário, presença ou ausência de sujeira, entre 

outros, foram os itens avaliados que mais se fizeram presentes nas avaliações, 

mostrando que a aparência física do hotel foi um determinante importante da 

qualidade percebida pelos consumidores e de relevância para que estes postassem 

comentários sobre a experiência no TripAdvisor (tanto com teor favorável, quanto 

com teor desfavorável). 

Além disso, notou-se que motivações com viés de auxílio e utilidade para 

outros usuários (funcional, benefícios sociais) foram as mais identificadas em 
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comentários de teor favoráveis, enquanto motivações com viés de retaliação 

(desabafo) foram mais identificadas em comentários desfavoráveis, o que era 

esperado. Entretanto, observou-se que em comentários nos quais os usuários 

tinham como motivação exigir qualidade das empresas ou exercer poder e influência 

sobre as mesmas (empoderamento do consumidor), houve equilíbrio entre 

comentários favoráveis e desfavoráveis, o que nos leva a entender que o 

consumidor brasileiro, ao exigir melhorias na prestação de serviços, o faz não 

apenas para retaliar uma empresa (no caso de o consumidor ter percebido de forma 

ruim a qualidade), mas também para que a empresa melhore e preste um bom 

serviço para outros consumidores. 

Além disso, os resultados mostraram também que as emoções inferidas nas 

postagens correspondiam ao teor geral do comentário, de modo que em 

comentários favoráveis, emoções positivas se fizeram presentes e, em comentários 

desfavoráveis, emoções negativas estiveram envolvidas. Vale lembrar também que 

emoções negativas podem se fazer presentes também em comentários positivos, 

pois em alguns casos, apesar de a experiência ter sido avaliada de forma positiva, 

um elemento ou outro foi avaliado de forma negativa, mas não com ênfase o 

suficiente para que pudesse tornar a experiência ruim na mente do consumidor. 

Apesar da maioria de comentários favoráveis e boa avaliação dos serviços 

prestados pelos hotéis da amostra, são necessárias, para fins de implicações 

gerenciais, reflexões sobre os comentários desfavoráveis e nos quais baixos níveis 

de satisfação foram informados. As reclamações mais recorrentes dos usuários 

foram sobre instalações físicas (aparência, organização e limpeza das acomodações 

e demais espaços, equipamentos dos quartos) e política de cobrança de preços 

(principalmente aproveitando a demanda estimada pela Copa do Mundo).  

As reclamações de consumidores insatisfeitos com o serviço são importantes 

principalmente para os gestores. O consumidor, satisfeito ou não com o serviço, terá 

atitudes naturais pós-compra. Uma das principais atitudes é o boca a boca, que 

antes restrito aos indivíduos do círculo de conhecidos de um consumidor, com a 

internet a informação está disponível a um grande número de possíveis futuros 

consumidores. Os gestores hoteleiros devem estar atentos às reclamações 

presentes em comentários desfavoráveis e melhorar a maneira como os serviços 
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são prestados de modo a evitar que um cliente insatisfeito se transforme em muitos 

e o negócio esteja mal disseminado no ambiente virtual. 

As reclamações encontradas sobre preços, nas quais os usuários avaliaram 

os preços cobrados como injustos ou abusivos, eram majoritariamente sobre o 

aumento do preço das diárias por causa da Copa do Mundo, evento em que era 

esperada uma grande demanda turística internacional. Nesse contexto, os usuários 

consideraram que os hotéis que praticaram esses aumentos de forma abusiva 

apenas visando maximização do lucro, violando a teoria do direito dual apresentada 

no desenvolvimento deste trabalho. 

No contexto das mídias sociais, com o poder do consumidor de compartilhar 

sua indignação com o preço cobrado por um serviço, muitos potenciais 

consumidores saberão dessa informação e também não julgarão de forma boa a 

prática adotada pela empresa, podendo optar por comprar por concorrentes. Desse 

modo, conclui-se que qualquer cobrança acima do preço de referência considerado 

normal pelos consumidores, será vista como atitude de má fé pelos clientes que 

avaliam o hotel em sites, e pelos potenciais consumidores que leem as avaliações, 

fazendo-os optar por outros fornecedores. 

Este trabalho buscou trazer contribuições acadêmicas acerca da dinâmica de 

compartilhamento de experiências turísticas na internet por se tratar de um tema que 

vem ganhando importância no cenário acadêmico internacional, entretanto pouco 

explorado no Brasil. As contribuições deste trabalho devem ser compreendidas 

também pelas limitações do mesmo. 

Uma das limitações desta pesquisa foi a amostra, da qual fizeram parte 12 

hotéis, sendo 1 por cada cidade-sede da Copa do Mundo de 2014, e no período da 

Copa do Mundo no Brasil. Além disso, os hotéis da amostra não pertenciam todos a 

uma mesma categoria e não estiveram presentes hotéis independentes e 

empreendimentos menores e, dada a diferença das expectativas dos consumidores 

sobre os serviços prestados por hotéis de diferentes categorias, não é possível 

generalizar os resultados obtidos. 

Ainda sobre as limitações, deve-se levar em conta a dificuldade de se 

identificar elementos motivacionais e emocionais na análise de avaliações textuais, 

visto que nesta pesquisa não foi possível lidar fisicamente com os usuários que 
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postaram comentários no TripAdvisor. 

Como sugestões para pesquisas futuras, recomenda-se que sejam levadas 

em conta as respostas dadas aos comentários dos usuários pelos gerentes ou 

donos de estabelecimentos, visto que é a resposta da empresa ao feedback do 

consumidor é importante para mostrar que os fornecedores de serviços estão 

atentos ao que está sendo comentado sobre o negócio, tentar reparar os erros e 

mostrar ao cliente que a opinião dele é importante. 

Além da resposta dos gestores aos consumidores, pesquisas futuras devem 

levar em conta também o número de quartos que as redes hoteleiras das cidades 

pesquisadas oferecem para ver se há relação entre o número de UHs e o número de 

comentários a serem pesquisados, além de considerar também os meios de 

hospedagem que utilizam a classificação do Ministério do Turismo (o SBClass) nas 

cidades pesquisadas.  
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