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TENDÊNCIAS PARA A TECNOLOGIA A SERVIÇO DA HOTELARIA  

MARIA BEATRIZ QUITÉRIO SANTIAGO 

 
RESUMO: A Tecnologia da Informação possui inúmeras possibilidades de 
viabilização de sua adoção nos meios de hospedagem. Esta tecnologia se atualiza 
constantemente e os gestores precisam ter acesso às tendências destas tecnologias 
para aplicá-las em seus negócios. A internet é o meio de comunicação mais 
acessível na atualidade e as muitas tendências nela são apresentadas. Diante desta 
evidência, este artigo trata-se de analisar o teor dos conteúdos sobre tendências de 
TI para o setor hoteleiro divulgados nos canais de comunicação por meio da internet 
durante o período de janeiro de 2019 a outubro de 2020. A pesquisa utilizada foi de 
caráter exploratório e quantitativo, além de seu tipo observacional. A coleta dos 
dados estabeleceu-se dentro do ambiente da internet, mais precisamente no 
buscador do Google. Depois os dados dos registros de informações sobre 
tendências tecnológicas para a hotelaria foram tratados e analisados. A análise 
apontou que os sites das empresas de software são os canais que mais publicam as 
tendências para o setor hoteleiro, e os mais presentes no período de janeiro de 2019 
a outubro de 2020 foram a Inteligência Artificial seguida por Apartamentos High 
Tech, Dispositivos Móveis e Ambientação, entretanto, Tecnologia do 
Reconhecimento e Coleta e Análise de Dados estiveram menos presentes.  
 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Tendências. Hotelaria. Internet. 
 

ABSTRACT: Information Technology has numerous possibilities for making it 
possible to adopt in the means of accommodation/ hospitality. This technology is 
constantly updated and managers need to have access to the trends of these 
technologies in order to apply them in their businesses. The internet is the most 
accessible means of communication today and many trends in it are presented. In 
view of this evidence, this article is about analyzing the content of the contents on IT 
trends for the hotel sector published in the communication channels through the 
internet during the period from January 2019 to October 2020. The research used 
was of a character exploratory and quantitative, in addition to its observational type. 
Data collection was established within the internet environment, more precisely in the 
Google search engine. Then the data from the information registers on technological 
trends for the hotel industry were processed and analyzed. The analysis showed that 
the websites of software companies are the channels that most publish trends for the 
hotel sector, and the most present in the period from January 2019 to October 2020 
were Artificial Intelligence followed by High Tech Apartments, Mobile Devices and 
Ambiance however, Recognition Technology and Data Collection and Analysis were 
less present. 
 

Keywords: Information Technology. Trends. Hospitality. Internet. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade, as multifacetadas opções que são moldadas para 

que a tecnologia esteja presente no dia a dia das pessoas, não são apenas em 

forma de objetos e conjuntos de objetos, mas segundo Upani (2016), se apresentam 

também como sistemas, como processos, como modos de proceder e, de toda a 

forma, como certa mentalidade. Dito isto, podemos compreender que a sua 

importância é quase inevitável, visto que a sua atuação implica todos a pensar, de 

modo mais ou menos sistemático e duradouro, sobre a sua presença na vida 

cotidiana. 

A constante presença da tecnologia atinge além das vidas cotidianas das 

pessoas, as empresas e organizações, dentre elas, as dos meios de hospedagem. 

Juntamente com o seu gradual processo de evolução, a Tecnologia da Informação 

(TI) vem proporcionando mudanças radicais em toda a conjuntura de trabalho nas 

organizações do setor hoteleiro há mais de três décadas (LAW et al., 2013).  As 

transformações que o seu impacto causou e irá causar no setor hoteleiro, apontou 

que seu papel inclui desde uma simples ferramenta de apoio nos bastidores para a 

operacionalização dos setores, até uma ferramenta estratégica e gerencial, utilizadas 

para tomadas de decisões de gestão e alta gerência (LAW et al., 2013; GONZÁLEZ, 

GIDUMAL, 2016; PICCOLI et al., 2017). 

A TI é uma área de conhecimento com alterações rápidas, isto faz com que os 

gestores hoteleiros precisem ter acesso constante a respeito das tendências para 

tecnologias de informação e de comunicação. Uma das formas deles entrarem em 

contato com estas informações é consultar os canais de comunicação disponíveis; 

oriundos dos produtores de conteúdo da web e desenvolvedores de software de 

tecnologia hoteleira, além dos periódicos informativos especializados em turismo e 

hotelaria.  

A análise de tendências de mercado é um aspecto da análise de negócios 

que faz parte de uma gestão estratégica das organizações. Diversas áreas a utilizam 

de variadas denominações, como Inteligência de Negócios, Inteligência Competitiva 

ou simplesmente, Estratégia Empresarial.  Essa análise procura prever o movimento 

futuro de um serviço ou produto no mercado com base nos dados históricos e 
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estatísticos. Com isso, é possível definir estratégias de atuação para ganhar 

mercado ou blindar a concorrência. 

 A tendência é um reflexo social, são repetições de comportamentos que 

seguem um ciclo de tempo. Segundo Kotler (2000), tendência de mercado é uma 

direção ou uma sequência de eventos que tem determinado impulso. Conforme o 

número de pessoas que aderem a uma tendência em um determinado tempo, ela 

definirá o seu tempo de duração. Primeiramente, os inovadores lançam as 

tendências, chegando depois aos formadores de opinião/influencer, os primeiros 

adeptos, seguindo para a expansão e atingindo a maioria inicial que faz o seu uso. 

Depois, atinge à maioria tardia, aqueles que usam a tendência após o seu ponto 

mais alto e, as pessoas que usavam antes deixam de usar, finalizando com os 

retardatários (OIKAWA, 2016). 

A internet pode ser um meio de comunicação que ofereça as informações 

sobre as tendências para que os gestores hoteleiros possam conhecer, estudar e se 

for vantajoso, aplicar em seu estabelecimento. Para que os gestores dos meios de 

hospedagem possam acompanhar as novidades da tecnologia há alguns canais de 

comunicação disponíveis; oriundos dos produtores de conteúdo da web e 

desenvolvedores de software de tecnologia hoteleira, além dos periódicos 

informativos especializados em turismo e hotelaria. 

Em decorrência deste contexto, questiona-se o que os canais de 

comunicação digitais e seus interlocutores divulgaram como tendência para as TI’s 

do setor hoteleiro no período de 2019 a outubro de 2020? 

Isso posto, foi delineado como objetivo geral da pesquisa, analisar o teor das 

informações sobre tendências de TI para o setor hoteleiro divulgados nos canais de 

comunicação por meio da internet durante o período de 2019 a outubro de 2020. 

Para alcançar esse objetivo foram desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: 

(i) levantar os canais on-line e seus produtores de conteúdo especializados sobre TI 

na hotelaria; (ii) pesquisar as informações que estão disponíveis nos canais digitais 

especializados, levantados e selecionados a respeito das tendências em TI na 

hotelaria e (iii) analisar as abordagens e a relevância dessas informações coletadas 

para a propagação do tema entre profissionais da área. 
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A relevância deste artigo encontra-se, majoritariamente, oriundo de uma 

escassa divulgação sistematizada sobre o teor das informações que estão 

disponíveis na internet acerca do uso de TI para o setor hoteleiro. Em pesquisa 

sistemática realizada na internet, verificou-se que há uma diversidade de dados 

sobre as tendências para a TI para o segmento hoteleiro, no entanto, estes estão 

dispersos e seus conteúdos são diversos. A sistematização parece ser nesse caso, 

uma contribuição significativa para o entendimento dos gestores de meios de 

hospedagem, pela quantidade de dados gerados sobre a temática e a importância 

destas informações sobre tendências para contínuo desenvolvimento dos meios de 

hospedagem. 

O presente artigo encontra-se estruturado em seis seções. A primeira é esta 

introdução, a segunda trata-se das diversas abordagens da tecnologia da 

informação na contemporaneidade e suas possibilidades e vertentes correlatas na 

geração de informação. Na seguinte, apresenta o seu aparecimento e a importância 

em empreendimentos hoteleiros e após, esclarece suas tendências tecnológicas 

para a hotelaria. Depois de finalizar a contextualização e os referenciais teóricos, 

apresentam-se os procedimentos metodológicos, seguida dos resultados e análise 

da pesquisa. Finalizando com as considerações finais. 

2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO 

A palavra tecnologia segundo Bastos (1998) consiste em um conjunto de 

técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais domínios das 

atividades humanas. Pode ser compreendida como uma aplicação prática do 

conhecimento científico em diversas áreas e setores. Tecnologia é o termo mais 

abrangente e extenso, e muito depende de seu contexto, podendo significar diversas 

coisas diferentes para as pessoas. Por conseguinte, toda a produção técnica ou 

tecnológica, é a manifestação de um saber, e que por sua vez denota a sua 

capacidade de fazer. É nesse processo de fazer que o homem origina, com o 

decorrer do tempo, os artefatos que estão presentes na sociedade para os seus 

membros (UPANI, 2016). 

Corroborando ainda com esta ideia, Martinho (1983, s/p) citando o Webster’s 

Seventh Collegiate Dictionary, explicita que a tecnologia é definida “como a 

totalidade dos meios empregados no fornecimento de objetos necessários para o 
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sustento e conforto humano”. Ela é considerada como um sistema que obtém de 

objetos, equipamentos, programas, processos, pessoas e organização visando o 

propósito de abastecer e satisfazer as necessidades e desejos de todos os membros 

da sociedade. Portanto, qualquer produto, seja este um equipamento, sistema, 

programa ou processo é considerado um artefato da tecnologia (SILVA, 2003).  

Inserida no que se denomina tecnologia, porém com seu conceito e habilidade 

ligadas a temática informacional e de geração de dados, há a tecnologia da 

informação. A informação tem seu conceito associado ao “conjunto de dados que, 

quando colocados num contexto útil e de grande significado têm um valor real ou 

percebido nas ações ou decisões de quem os utiliza, portanto, trata-se de dados 

num contexto e sentido lógico que permite a compreensão” (VARAJÃO, 1998; apud 

ROCHA, 2017, p. 3). 

De acordo com Balarine (2002) e Ferreira e Ramos (2005), a junção dos 

termos Tecnologia e Informação (TI) engloba no seu conceito, recursos como 

hardware, software, telecomunicações, automação, recursos multimídia, recursos de 

organização de dados, sistemas de informação, serviços, negócios, usuários e, 

consequentemente, todas as relações envolvidas na coleta, uso, análise e utilização 

da informação. 

Le Coadic (1996) explicita que a TI originou-se de um reflexo da necessidade 

de aprimoramento da multiplicação, memorização e comunicação à distância de 

uma informação que se encontrava cada vez mais crescente e necessária de ser 

compartilhada, difundida e complementada. Ela evoluiu para a Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) que, segundo Veloso (2011), é uma tendência de 

valorização das TIC, por parte da população que manifesta postura favorável ao uso 

do computador, da internet, das redes sociais e dos inúmeros recursos oferecidos 

pelas inovações tecnológicas.  

De acordo com o site A Voz da Indústria (2018), se a TI tinha como objetivo 

utilizar computadores para armazenar, estudar, recuperar, transmitir e manipular 

dados ou informações, a TIC é um termo estendido da TI, que enfatiza o papel das 

comunicações unificadas e a integração de telecomunicações, computadores, 

softwares e sistemas de armazenamento. Bem como, os sistemas inteligentes que 

podem acessar, armazenar, transmitir e manipular informações de formas 
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autônomas. Com o aumento do ritmo de mudança nos sistemas de informação em 

todas as áreas, as tendências significativas, como a expansão da orientação 

às necessidades dos clientes, a proliferação de formas de trabalho e a globalização 

do ambiente de negócios, apontam para a necessidade de mais investimentos em 

TIC. 

Há ainda autores como Baranauskas e Valente (2013) apud Duqueviz e 

Pedroza (2016) que pela complexidade que esta área atingiu e a necessidade de 

metodologias inovadoras, afirmam que a TIC evoluiu para a TDIC (Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação). As diferentes mídias passaram a ser usadas 

para incluir a tecnologia digital. O TDIC é composto por equipamentos que 

empregam processamento de dados armazenados e funcionam por meio da 

decodificação de códigos numéricos. Essa denominação se diferencia da TIC por 

possibilitarem o trânsito de conteúdo informativo e comunicacional, com a 

digitalização e a comunicação em redes. 

Atualmente, esta área está ligada às diversas transformações que acontecem 

nas empresas e inserida em praticamente todas as suas atividades, fornecendo 

constante suporte para a melhoria na qualidade de produtos e serviços. Encontram-

se exemplos desta nos níveis operacional, gerencial, de conhecimento, e estratégico 

(FERREIRA e RAMOS, 2005). Para Albertin (2001), a TI pode colaborar em um 

fornecimento de estratégia competitiva para as organizações, justamente por 

possibilitar vantagens competitivas. 

Algumas dessas vantagens são visualizadas na diferenciação de produtos e 

serviços, no relacionamento com clientes e no auxílio à introdução de produtos 

substitutos no mercado. Como fonte corroborativa de vantagens competitivas, 

Beltrame e Maçada (2009) apontam que a TI, além de ser uma ferramenta viável na 

automação de processos existentes, é também um facilitador de mudanças 

organizacionais que podem levar ganhos adicionais de produtividade a qualquer 

empresa e são empregadas para acompanhar a velocidade e as formas com que as 

transformações vêm ocorrendo no mundo. 

A internet tornou-se a principal veiculadora de informação segundo Rossetti e 

Morales (2007) pela facilidade de acesso que oferece e sua abrangência.  Kurose e 

Ross (2012) esclarecem que a internet pode ser descrita a partir de duas linhas de 
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pensamento: a primeira relativa aos seus componentes básicos de hardware e 

software, que a compõem; e a segunda consequentemente, em termos de 

infraestrutura de rede. Seu conceito reverbera que a internet é uma rede de 

computadores que interconecta milhares de dispositivos computacionais ao redor do 

mundo (KUROSE; ROSS, 2012.). 

Desde a sua formação quanto às inúmeras possibilidades e viabilidades de 

fornecimento de informação e troca de conhecimento entre os seus adeptos fazem 

da internet um conceito muito mais amplo e abrangente. Porém, de um modo mais 

sintético, podemos entender a internet como a rede de todas as redes. Compõe uma 

rede que conecta várias redes e seus usuários ao redor do globo (NYHEIM et al., 

2005).  Na contemporaneidade, as pessoas passam cada vez mais tempo online. “A 

net tornou-se um meio polivalente, o conduto para a maior parte da informação que 

atravessa nossos olhos e ouvidos até a nossa mente” (CARR, 2011, p. 18). 

Buhalis (2003), explica que a World Wide Web (web) é um protocolo de 

multimídia que usa a internet para permitir a distribuição, muito próxima da 

instantaneidade, de documentos que sejam ricos em mídia, como imagens, vídeos, 

sons, gráficos e dados textuais; além de revolucionar a interatividade usuários e 

servidores. Visto isso, a web faz parte da internet como ferramenta de comunicação 

na própria internet (NYHEIM et al., 2005; apud BUHALIS, 2003). 

Em matéria divulgada pelo site “Tecmundo” (2014) desenvolvida pela Kantar 

Media e difundida pelo IBOPE, demonstra o impacto de pesquisas feitas na internet 

com finalidade de obtenção de informações. Cerca de 47% dos brasileiros utilizam a 

internet como fonte principal de informação. Assim, quase metade dos brasileiros 

utilizam a web como primeira fonte de pesquisa; já a média mundial gira em torno de 

45%. A pesquisa fez parte do estudo global “O que motiva os consumidores do 

mundo”, do Target Group Index, e contou com mais de 200 mil entrevistados entre 

todos os países do mundo. 

A rápida implantação da internet e da web revolucionou, efetivamente, todos 

os setores organizacionais, incluindo a possibilidade de realizar pesquisas cada vez 

mais amplas e com mais fontes, segundo Law et al. (2014). Por atingir um grande 

público específico, a divulgação de informações pela web acerca do uso de TI para 

os empreendimentos hoteleiros, tornou-se fundamental para os desenvolvedores de 
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software, de canais de divulgação e de divulgadores de tendência que por meio da 

divulgação expõem seus produtos e serviços. 

3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM MEIOS DE HOSPEDAGEM 

As empresas de meios de hospedagem inserem-se na área do turismo, mas 

não englobam todo esse segmento, e sim as atividades que são relacionadas ao 

setor hoteleiro. De acordo com a Lei Geral do Turismo (2008); subseção II, art. 23: 

Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou 
estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, 
destinados a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em 
unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem 
como outros serviços necessários aos usuários, denominado de serviços de 
hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou 
expresso, e cobrança de diária. 

Para Castelli (2000, p.56) a empresa hoteleira pode ser entendida como “uma 

organização que, mediante pagamento de diárias, oferece alojamento à clientela 

indiscriminada”, sendo assim, uma empresa prestadora de serviços. E para tanto, 

uma empresa hoteleira tem a missão de garantir o bom funcionamento de todos os 

setores para uma melhor prestação de serviço aos seus clientes.  

A hotelaria é considerada um setor que fornece serviços com características 

próprias, com a finalidade de oferecer hospedagem, alimentação e segurança a 

todos os seus clientes. A hospedagem é um somatório de bens e serviços que 

buscam atender às necessidades e preferências dos hóspedes (CASTELLI, 2003). 

Esses bens e serviços devem ser ofertados e definidos por todos os setores 

hoteleiros, no qual engloba os setores de: hospedagem, eventos, gastronomia e 

lazer (CASTELLI, 2006). 

Keller e Kotler (2006, p. 397) definem serviço como “qualquer ato ou 

desempenho, essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que 

não resulta na propriedade de nada. A execução de um serviço pode estar ou não 

ligada a um produto concreto”. A prestação de serviços é a alma da hotelaria. Quem 

procura um meio de hospedagem, procura acima de tudo a prestação de um serviço 

e sua expectativa é de receber um serviço de boa qualidade que entregue o que foi 

acordado e divulgado.  
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De acordo Buhalis (2003) a constância no desenvolvimento da TI, em geral, 

apresentou um leque de possibilidades e desafios sem precedentes para todas as 

organizações e, principalmente, para a hotelaria. A importância da TI nas 

organizações do setor de hospedagem, gradualmente, vem se tornando uma fonte 

de vantagem competitiva, em áreas de distribuição, organização, desenvolvimento e 

entrega de serviços hoteleiros. Há aumento de produtividade, interatividade, 

flexibilidade e eficiência, além da diminuição de custos operacionais e de 

comunicação por todos os departamentos hoteleiros (LAW et al., 2013; COOPER et 

al., 2001; HAM et al., 2005).  

Castelli (2003) entende que há a necessidade de investimentos em todas as 

esferas que compõem a TI a serem aplicadas no dia a dia da organização hoteleira, 

visando elevar a qualidade de entrega de valor aos clientes. Para ele, é necessário o 

investimento em: a) hardware: equipamentos e tecnologia; b) software: 

procedimentos, métodos e rotinas; c) humanware: capital humano. 

Especificando os investimentos citados por Castelli (2003) apud Mañas 

(2010), este faz uma lista das vantagens do uso da TI na hotelaria: proporciona a 

inovação de vários produtos e serviços, viabiliza o surgimento de importantes 

capacidades dentro da organização, tais como: entrega on-line de informação; 

habilidade de solicitar e obter serviços específicos; colabora com a estratégia 

competitiva das empresas por oferecer vantagens competitivas; armazenamento de 

dados de forma adequada, para uma possível consulta no futuro; permite acesso 

rápido e fácil às informações em formatos numéricos, de textos, e de gráficos, de 

negócios, e incorporando imagens; possibilita o uso de ferramentas de trabalho 

cooperativo; melhora o conhecimento dos indicadores críticos para estratégias e 

cursos de ações mais rápidas e decisões mais seguras. 

Os softwares hoteleiros já são ferramentas muito utilizadas na hotelaria há 

décadas. Giovine (p. 223, 2017) apud Candido e Vieira (2003) apresentam o 

conteúdo que pode compor um software hoteleiro. Que, neste exemplo, está dividido 

em módulos e atividades operacionais correlatas (Figura 1):  
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Figura 1: Setores do Hotel e Software Hoteleiro  

Módulo de 
Reservas e 
Hospedagem 

● reservas/ reservas ou bloqueios para grupos e agências; 
● check-in e checkout, controle de agenda e previsão de chegadas; 
● identificação do hóspede e registro de hóspedes com histórico e fichas; 
● leitura rápida de ocupação e disponibilidade de apartamentos; 
● lançamentos de despesas em geral. 

Módulo Caixa ● registro de receitas e despesas, e formas de pagamento ou de recebimento; 
● identificação e agrupamento dos lançamentos por tipo de conta; 
● geração de relatórios de fechamento diário e auditorias; 
● avaliação de desempenho relacionado a metas. 

Módulo de 
Estoque 

● controle de saída e entrada de produtos; 
● acompanhamento automático de estoque mínimo e momentos da compra; 
● relatório gerencial de consumo por produto ou grupo de produtos, e análise de 

consumo por item; 
● emissão de lista de compras e histórico de movimentação; 
● sistema de controle e custo de pratos (ficha técnica). 

Módulo Tarifador ● registro automático de todas as ligações; 
● análise de ligações por apartamento; 
● integração com os principais tipos de centrais telefônicas. 

Fonte: Elaborado baseado em Giovine, 2017 apud Cândido e Vieira, 2003.  

Após o uso dos softwares de gestão hoteleira, com o avanço da TI, segundo 

Law et. al (2013), frente a necessidade de informação sobre o setor e o mercado 

hoteleiro, e com a crescente demanda de clientes sofisticados e suas buscas por 

tendências no setor, levaram cada vez mais os gestores a procurar e adotar a TI em 

seus estabelecimentos, visando atender as necessidades do negócio e superar as 

expectativas de seus clientes. Tal qual se tornou importante na criação de alianças 

estratégicas, desenvolvimento de métodos e métricas organizacionais, e em uma 

melhor comunicação com todas as pessoas, físicas ou jurídicas, qual o 

empreendimento se relaciona e mantém contato. 

Com o constante aperfeiçoamento e desenvolvimento de técnicas e métodos 

de TIC ao redor do mundo, verifica-se que a tendência há duas décadas, é diferente 

do que se considera atualmente. Os clientes se familiarizam rapidamente com as 

tecnologias que surgem, perante a isso, exigem serviços que cada vez mais tenham 

um fornecimento mais interativo, especializado, flexível e inovador. Buhalis (2003) 

exemplifica algumas medidas que melhoraram com a adoção de TI na hotelaria 

(Figura 2):  

Figura 2: Qualidades viabilizadas a partir do incremento de TI 

Personalização no 
atendimento 

● Personalização do serviço prestado, a fim de agregar no relacionamento com o 
cliente e estabelecer uma comunicação mais próxima.                          

● Utilização de informações coletadas a partir de programas e esquemas de 
fidelização; 

● Personalização na condução do serviço, por exemplo, os operadores de telefone 
reconhecem o hóspede pelo nome. 

Tempo de atendimento ● Redução de papelada e burocracia reduz, efetivamente, o tempo de atendimento ao 
cliente. 
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Acesso à informação ● A obtenção de maior número de informações impacta os consumidores 
aproveitarem a melhor opção, obtendo assim maior poder de escolha. 

Atividades operacionais ● Facilitação de tarefas operacionais, como as possibilidades de checkout, a partir de 
aparelhos de TV dentro do quarto.  Alguns exemplos de outras opções são: por 
telefone/ celular, e-mail e on-line/aplicativo. 

● Integração eficiente e eficaz dos departamentos e entre eles, tal qual de toda a 
funcionalidade da organização, para provisão de melhores serviços. 

● Desenvolvimento de Sistemas de Reservas Computadorizados (CRSs), Sistemas 
Globais de Distribuição (GDSs) e cada vez mais provedores de Internet fornecem 
acesso conveniente a informações claras e fáceis de serem comparadas. 

Disponibilidade de novos 
serviços  

● Viabilização de fornecimento de novos serviços, como entretenimento dentro das 
unidades habitacionais, instalações de escritório e canais de informação. 

Fonte: Elaborado baseado em Buhalis, 2003. 

Após a apresentação do uso que se fez e que se faz historicamente da TI na 

hotelaria, tanto para o auxílio nas atividades operacionais, de gestão e gerenciais, 

quanto em sua adoção para um fornecimento de geração de valor contínuo aos 

clientes, na próxima seção será tratado sobre o uso atual da TI e as tendências. 

3.1 TENDÊNCIA TECNOLÓGICA NA HOTELARIA 

A tendência é compreendida como direção que algo está seguindo, 

desenvolvendo ou se transformando, um fenômeno em evolução. O que leva a 

tendência é a inovação ou mudança, que passa a ser incorporada no 

comportamento das pessoas.  

Para Kotler (2000), as empresas de sucesso reconhecem necessidades não 

atendidas a partir de tendências detectadas e, portanto adotam medidas para lucrar 

com elas. Muitas oportunidades são descobertas a partir da identificação de 

tendências, que são sequencias de eventos que possuem determinados impulsos e 

duração. Segundo Popcorn (1993) uma tendência pode se manter por muito tempo 

em diferentes áreas de mercado e atividades, podendo ser confirmada por 

indicadores que surgem simultaneamente, fazendo-a assim parte de um todo. 

Kotler e Keller (2006) afirmam que a tendência pode ser considerada uma 

ação previsível, duradoura, na qual oferece oportunidades e revela como será o 

futuro. As tendências mercadológicas são identificadas a partir do momento que 

determinado serviço ou produto é utilizado ou deixa de ser consumido com certa 

frequência pelos seus consumidores. Assim, as empresas precisam estar atentas a 

estes acontecimentos para que possam acompanhar esta evolução, pois estas se 

mostram a partir do resultado de uma mudança de hábitos e comportamentos dos 

consumidores (SILVEIRA et al., 2008). 
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De acordo com o site Conceito.de (2019), o que se entende por tendência de 

mercado relaciona-se com algumas abordagens que se conectam com o seu 

conceito final, porém se dividem em modelos de adoção e visibilidade, no qual 

podem: 

● Tratar de mudanças que ocorrem nos preços de mercado, preços esses que 

se sustentam por certo período; 

● Funcionar como termômetros, mostrando quais produtos ou serviços estão 

em alta; fornecendo, portanto, dados importantes para empresas, 

empreendedores, empresários etc., pois ajuda a nortear o negócio como um 

todo; 

● Nortear as preferências de consumo das pessoas, por exemplo: a tendência 

das compras pela internet, tendência dos pagamentos digitais, tendências dos 

serviços de assinaturas, entre outros. 

Consta-se então que, um dos grandes fatores que costumam incentivar e 

assegurar mudanças significativas é a inovação tecnológica. Para Silva (2012) uma 

empresa inovadora possui uma gama maior de produtos e serviços oferecidos e está 

sempre aplicando melhorias naqueles já dispostos no mercado, adequando-os com 

as tecnologias vigentes.  

Como a hotelaria vende um produto misto (bens + serviços), prezar por 

inovações é planejar a continuidade e o sucesso de uma empresa do ramo, além de 

garantir sua competitividade diante dos concorrentes. Portanto, investir em 

inovações tecnológicas pode proporcionar às organizações as condições 

fundamentais para se manter no mercado, atrair e consolidar clientes e mostrar 

competitividade frente a concorrência (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2012 apud 

DAMASIO et al., 2015, p. 303). 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa de caráter exploratório e quantitativa do tipo observacional teve 

como procedimento do trabalho observar o teor do que foi publicado pelas 

plataformas digitais, blogs e periódicos informacionais virtuais especializados na web 

sobre as tendências para as tecnologias hoteleiras, sem intervir ou modificar 

qualquer aspecto estudado. 
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As técnicas de pesquisas escolhidas foram a Análise de Dados na Internet, 

para investigar o registro das informações sobre tendências tecnológicas para o 

setor hoteleiro, o mapeamento das tendências e a análise dos resultados. O 

universo estabelecido foi a partir da web, mais precisamente na plataforma 

buscadora Google LLC. É uma empresa multinacional estadunidense 

desenvolvedora de serviços online e software, mais conhecida pelo seu sistema de 

pesquisas pela web. O Google é uma hospedeira de sites e anúncios na internet, e 

seu principal sistema é realizado quando um usuário busca um termo de pesquisa 

qualquer nessa plataforma e ela, por conseguinte o apresenta uma seleção de sites 

e anúncios relacionados ao tema da pesquisa feita.  

Visto isso, a presente pesquisa foi realizada dentro do buscador online da 

Google. Primeiramente, foram desenvolvidos termos de pesquisa para o começo da 

coleta de sites, relacionados com o tema e os objetivos do trabalho. Em seguida, foi 

feita a busca por sites ao longo de todas as páginas de busca disponíveis, de acordo 

com cada conjunto de termos pesquisados estipulados pelo pesquisador, e que 

apareceu em cada termo. Os aspectos temporais e de localidade também foram 

determinados previamente, para a base da coleta das informações (Figura 3). 

Figura 3: Relação dos termos e sites buscados  

TERMOS DE PESQUISA 
Nº DE SITES 
POR PÁGINA 

Nº DE PÁGINAS 
POR BUSCA 

Nº DE SITES 
POR BUSCA 

1. Tecnologia “And” Hotelaria “And” 2019  10 15 150 

2. Tecnologia “And” Hotelaria “And” 2020 10 16 160 

3. Tendências “And” Tecnologia “And” Hotelaria 

“And” Brasil “And” 2019 
10 10 100 

4. Tendências “And” Tecnologia “And” Hotelaria 

“And” Brasil “And” 2020 
10 10 100 

Total De Sites Buscados: 510 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

O ambiente total da pesquisa apresentou 510 sites disponíveis relacionados 

aos termos pesquisados. Dentre esse número, foram observados apenas 24 sites 
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Periódico 
Turismo/ 

Hotelaria (blog e 
revista) 

21% 

Empresas 
Desenvolvedoras 

de Software 
(blog) 
50% 

Blog Pessoal 
8% 

Portal de 
Entretenimento 

8% 

Jornal 
13% 

que apresentavam o teor informativo condizente com os objetivos de análise da 

pesquisa. O critério adotado na seleção desses sites foi: 

1) se informam tendências de TI na hotelaria; 

2) se publicados em ambiente nacional entre 2019 e 2020. 

4.1 RESULTADOS E ANÁLISES 

Dentre a amostra compilada dos sites de divulgação de conteúdo acerca de 

tendências em TI para a hotelaria, pôde-se chegar ao primeiro resultado com as 

tipologias de sites que abordaram tal temática, ou seja, os canais digitais 

distribuidores do conteúdo. As categorias foram desenvolvidas a partir do que foi 

informado sobre as suas tipologias nos sites, e sua relação está apresentada na 

figura 4. 

Figura 4: Canais de Comunicação na Internet com informações sobre as tendências de TI 
para a hotelaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

Os dados apontaram que os “blogs” foram os canais que mais se destacaram 

em representatividade na pesquisa. Atualmente, os blogs se proliferam na internet 

com um caráter híbrido. São ferramentas formadas pelo misto de diários, crônicas, 

textos críticos, correspondências e exibições, sempre dotadas de informações e 

recomendações (ROCHA, 2003; ANDERSON, 2006 apud ALMADA, 2011). 

Para Almada (2011, p.42), “os blogs se diferenciam de outros tipos de sites, 

agregando valor no seu corpo de texto e imagem por meio do uso de elementos e 

estratégias implícitas”. Os blogs ganham visibilidade e chamam atenção do mercado 
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pela influência que exercem no cotidiano dos indivíduos, e apesar de serem 

consideradas mídias contemporâneas, também se utilizam de formas de 

publicidade, iguais às mídias ditas tradicionais (ALMADA, 2011).  

Os blogs de empresas que desenvolvem algum tipo de software hoteleiro 

representaram cerca de 50% dos canais de comunicação encontrados na pesquisa, 

com a abordagem sobre tendências tecnológicas para o setor, principalmente 

relacionadas com a prestação do seu serviço, com softwares que auxiliem na gestão 

do empreendimento hoteleiro e o blog pessoal representou apenas 8%. 

Os periódicos informativos especializados em turismo e hotelaria, 

responsáveis por fornecer conhecimento especializado do setor turístico/hoteleiro, e 

tal qual revistas eletrônicas compartilham notícias do segmento turístico. As mais 

conhecidas neste segmento são a Revista dos Hotéis; Hotelnews; Revista Hotelaria; 

Guia do profissional de Hotelaria; Turismo, Gastronomia e Enologia; Jornal do 

Turismo; Panrotas; Meio e Mensagem; Brasilturis; MixHotel by ABIH/SP, entre 

outras, teve uma representatividade de 21%. Por fim, e cada um com o mesmo 

número de aparecimento na pesquisa, está os portais de entretenimento e os jornais 

8%, canais digitais com abordagens que abrangem diversos assuntos para todos os 

tipos de público, veiculadores de notícias e informações no geral. 

De acordo com a temporalidade no qual esses sites divulgaram as suas 

informações, as datas de postagem das matérias perpassaram o ano todo de 2019, 

e o ano de 2020 até o mês de outubro. Aproximadamente 66.66% desses sites 

foram adicionados na internet em 2019, e o restante, que equivale a 33.33%, no ano 

de 2020. Um fator importante de ser relatado, e que provavelmente impactou nessa 

disparidade em relação à propagação de informações acerca das tendências de TI 

na hotelaria, de um ano para o outro, foi com a crise pandêmica do COVID-19.  

Apesar de, em alguns países a ocorrência de infectados já ocorrer desde o 

segundo semestre de 2019, no Brasil teve início de contágio a partir de final de 

fevereiro. Com isso, neste ano (2020), a baixa distribuição de informações de 

tendências tecnológicas, em relação ao ano passado, pode ser explicada pela 

necessidade de propagação de outro tipo de notícias e informações; relacionadas 

com medidas sanitárias e de segurança para o controle do vírus e de sua infestação 

entre as pessoas. 
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Após a apresentação dos canais e o seus ambientes de coleta, a observação 

feita relativa ao teor informacional de tendências de TI em meios de hospedagem, 

disponíveis na amostra dos 24 sites, foi analisada a partir de categorias de 

inovações que se correlacionam. Os sites apresentaram uma significativa margem 

de similaridade em suas informações, o que proporcionou analisá-los de forma 

análoga e complementar. 

Os canais, ao tratarem das tendências das tecnologias da informação e da 

comunicação apontaram para seis categorias: Inteligência Artificial (IA); 

Apartamentos High Tech; Dispositivos Móveis; Ambientação; Tecnologia do 

Reconhecimento; e Coleta e Análise de Dados. Dentre essas categorias, e de 

acordo com o que se encontra exemplificado nestas e em seus elementos, podemos 

dividir as suas análises em aspectos operacionais e gerenciais. As suas respectivas 

representatividades na amostra encontram-se relacionadas na figura 5: 

Figura 5: Representatividade de tendências dentre 100% da amostra

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

Segundo Gomes (2010, p.239), a Inteligência Artificial (IA) é “[...] um ramo da 

Ciência da Computação cujo interesse é fazer com que os computadores pensem ou 

se comportem de forma inteligente”. Seu conceito apresenta certa dificuldade de 

definição, porém, para Gomes (2010, p.235) ela seguiu, ao longo do tempo, quatro 

linhas de pensamento: i) sistemas que pesam como seres humanos; ii) sistemas que 
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atuam como seres humanos; iii) sistemas que pensam racionalmente; e iv) sistemas 

que atuam racionalmente. Esta tendência apresentou cerca de 87.5% da amostra. 

Visto isso, de acordo com os sites analisados, eles relataram que a 

implementação de IA em empreendimentos hoteleiros é a principal tendência 

tecnológica que já vem sendo adotada por alguns locais e deve ampliar-se para todo 

setor. Robôs de atendimento com IA, ainda conhecidos como Robôs concierge ou 

Concierge eletrônico, auxiliam na personalização da experiência do hóspede, 

repassando informações em vários idiomas, fornecendo modernidade ao 

atendimento, utilizando a tecnologia touch screen e a sonorização do ambiente.  

Também relacionada com tendências de IA, os Chatbots são robôs com IA 

que se alojam nos sites, aplicativos e redes sociais dos estabelecimentos, e 

fornecem atendimento assistencial e eficiente, 24 horas por dia. Eles entendem 

perguntas simples e enviam respostas automáticas para os clientes, com o seu 

canal de comunicação em tempo real para que estes possam fazer perguntas, 

solicitar serviço de quarto, reservar passeios e atividades e saber detalhes do 

destino, por exemplo. Suas utilizações complementam na otimização de processos 

no setor de reservas, no esclarecimento de dúvidas antes e durante a hospedagem, 

e em solicitações de serviços durante a hospedagem. Portanto, auxiliam em uma 

melhor operacionalidade dentro de departamentos hoteleiros, relacionados ao 

acesso a informações para os hóspedes. 

Os “Apartamentos High Tech” apresentaram a segunda maior porcentagem 

de representatividade da amostra, com 62.5%. Os conceitos de High Tech/High 

Touch muito se correlacionam. A expressão High touch refere-se a um serviço de 

referência personalizado, já o high tech refere-se a um serviço de referência 

eletrônica. Portanto, o high touch deve acompanhar a dimensão tecnológica high 

tech, sendo assim o “[...] high tech significa redução de custos operacionais e 

melhoria na prestação de serviços” (FERREIRA, 2004, p.2).  

Visto isso, a tendência nominada como “Apartamentos High Tech” pode ser 

entendida como Unidades Habitacionais (UH’s) que obtenham, dentro de seus 

ambientes, serviços com referenciais tecnológicos. Com o aumento do uso de 

dispositivos móveis e a redução nos custos das tecnologias de sensores sem fio, o 

mercado de Internet das Coisas – Internet of Things (IoT) é cada vez mais 
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crescente. Ele permite a extensão da conectividade à internet para objetos, 

dispositivos e eletrodomésticos do dia a dia.  

Portanto, objetos como TV, ar-condicionado, lâmpadas e rádio podem ser 

controlados à distância por meio de celulares (aplicativos), comandos de voz e 

tablets disponibilizados nos quartos. Esses seriam de domínio do próprio 

estabelecimento, e funcionariam como “controle remoto” para acionar a TV e 

controlar demais sistemas da UH, como por exemplo: ligar e desligar o ar-

condicionado, acender e apagar a luz, ligar a televisão e fazer reservas no 

restaurante do hotel.  

A sua adoção embarca cada vez mais no conceito de hospitalidade, pois 

fornece comodidade ao hóspede no acesso às instalações dentro de seus quartos, 

sem precisar sair de onde este estiver, impactando assim, também na operação 

diária para a entrega desses serviços. Por outro lado conhecido, mas pouco adotado 

na hotelaria nacional, temos o Chromecast Hotel. Este é um serviço especializado 

para o setor hoteleiro que adapta o dispositivo Chromecast para ser usado nos 

quartos do estabelecimento, possibilitando a transformação de televisões em 

centrais multimídia. Essa tecnologia permite o streaming de conteúdo projetado de 

celulares, tablets ou computadores para a TV, sem a necessidade de cabos ou 

adaptadores.  

Com a terceira maior porcentagem de representatividade de tendência para a 

hotelaria, está o maior uso de Dispositivos Móveis (54.16%). Para Canavilhas (2012) 

os dispositivos móveis podem ser considerados os seguintes aparelhos: 

smartphones e tablets. O smartphone foi o dispositivo com maior difusão neste 

grupo de plataformas móveis, por causa de suas características de uso, 

portabilidade, ubiquidade e utilização pessoal. Ainda contém serviços de 

multimedialidade, hipertextualidade e interatividade facilitada por altos níveis de 

usabilidade. Os tablets apresentam semelhanças técnicas entre os dispositivos 

anteriores, a sua diferença é em relação ao tamanho de tela. “[...] o vínculo entre o 

utilizador e o dispositivo cria uma relação de proximidade única e diferenciadora” 

(CANAVILHAS, 2012, p.12). 

Esses dispositivos podem oferecer comunicação online para pedidos de 

serviços, como solicitação de serviço de quarto. A utilização de aparelhos individuais 
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permite o seu uso para os clientes fazerem reservas online e avisar sobre possíveis 

atrasos, caso necessário; chave virtual, para entrada e saída de UH, diminuindo 

custos para o empreendimento de chaves e cartões; atendimento via aplicativo 

Whatsapp; check-in e check-out automatizados via aplicativo; facilidades na palma 

da mão com o sistema QR Code, para liberação automatizada de serviços 

hoteleiros, além da disponibilização da futura rede 5G privada. Visto isso, seu uso 

possibilita uma otimização operacional por parte de funcionários e atividades nos 

departamentos hoteleiros. 

A categoria denominada Ambientação apresentou 50% de representatividade 

de ser uma tendência. Sua viabilidade auxilia como uma ferramenta estratégica e 

gerencial, utilizadas no fornecimento de experiências únicas e diferenciadas para os 

clientes, a fim de fidelizá-los, exceder as suas expectativas e fornecer as melhores 

possibilidades.  Esse nome representa o conjunto de elementos relacionados com a 

entrega de opções de visualização, e consequentemente em uma ambientação 

imersiva, de ambientes hoteleiros. 

A Realidade Virtual (RV) e a Realidade Aumentada (RA), através de 
equipamentos próprios, têm como principal caraterística recriar a sensação 
de realidade, dando a possibilidade de o indivíduo integrar um ambiente 
tridimensional executando ações ou manipulando objetos enquanto usa a 
aplicação (TORRES, 2019, p.iv). 

O tour virtual oferecido a partir de aplicativos fornece ao hóspede a facilidade 

de visitar o destino, ter acesso a infraestrutura hoteleira e a oportunidade ver os 

arredores do meio de hospedagem e outros atrativos, pois é capaz de ver o 

ambiente em ângulos de 360º, auxiliando os clientes com maior poder de escolha de 

hospedagem.  

A RV oferece aos próprios hóspedes uma experiência imersiva, que cria uma 

relação entre o mundo físico e o digital, além de ser importante para centros de 

eventos, já que podem propiciar ao usuário uma “amostra grátis” das suas 

instalações e equipamentos. Atualmente, com o aumento dos eventos híbridos ou 

virtuais ela também é usada para facilitar esta modalidade de eventos, por meio de 

projeções e a RA possibilita um uso específico e interessante ao usuário de 

conhecer uma unidade habitacional (UH), por exemplo, de forma interativa e 

imersiva. 
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A categoria denominada Tecnologia do Reconhecimento apresentou uma 

porcentagem um pouco abaixo da metade da análise coletada, com 

representatividade de 45.83%. Nesta, estão presentes as ferramentas de Biometria 

e impressão digital. “O termo biometria deriva do grego bios (vida) + metron 

(medida) e, na autenticação, refere-se à utilização de características próprias de um 

indivíduo para proceder à sua autenticação e/ou identificação perante um SI de uma 

organização” (MAGALHÃES, SANTOS, 2003, p.5).   

Portanto, para a hotelaria, o uso de biometria consiste em autenticações 

contínuas, e na impressão digital ou reconhecimento facial para desbloquear 

quartos, realizar check-in e check-out e na possibilidade de efetivação de compras 

contínuas, com pagamentos sendo autenticadas pelo toque. Todos esses aspectos 

demonstram conveniência, praticidade e, principalmente, segurança de acesso aos 

hóspedes. O reconhecimento facial pode contribuir consideravelmente para que o 

processo de venda se torne algo muito mais pessoal e dinâmico e como 

consequência disso agregar valor na visão do cliente (KOTLER 2002, p. 475).  

Por fim, a categoria que apresentou menor representação na análise envolve 

a “Coleta e Análise de Dados”, com apenas 33.33%. Essa categoria de tendência 

aborda os sistemas capazes de automatizar o processamento de dados importantes 

para uma organização e que, portanto pode fornecer vantagem competitiva.  Sua 

ferramenta de uso encontra-se viável para uma forma estratégica e gerencial, pois 

esses dados podem ser utilizados no fornecimento de auxílio para precisas tomadas 

de decisões de gestão e alta gerência.  

 O sistema Big Data está relacionado à capacidade de processar e analisar 

grandes volumes de informação que permitam a extração de conhecimentos úteis 

para melhorar o processo de tomada de decisão (US DEPARTMENT OF 

EDUCATION, 2012 apud SCAICO et al., 2014).  Para Botelho e Filho (2014, p.57), o 

conceito do software Business Intelligence (BI) “[...] abrange aplicativos, ferramentas 

e metodologias usadas para coleta, tratamento, armazenamento, recuperação e 

disseminação de informações com o objetivo de auxiliar o processo de tomada de 

decisões organizacionais complexas”. Já o Customer Relationship Management 

(CRM) é um sistema de gerenciamento do relacionamento com o cliente capaz de 

gerar diferencial competitivo por meio desse relacionamento (LOPES, 2001). 
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Com isso, a implantação de sistema CRM ajuda com a estratégia de retenção 

de clientes; a Big Data com a personalização de experiências, análise de 

desempenho, e identificação de tendências para um melhor gerenciamento de 

receita para o empreendimento; e o BI com a coleta, organização, e realização da 

análise de dados gerados na internet. Esta elabora relatórios que são 

constantemente atualizados e acompanhados, visando avaliar, por exemplo, o 

impacto de estratégias de marketing de uma empresa.  

Apesar da geração de dados e informações dos hóspedes para a 

possibilidade da adoção de tendências que consistem em sua coleta e análise, 

apenas dois sites, aproximadamente 8.33% da amostra, observaram a importância 

da segurança e privacidade de todos esses dados. Segundo eles, é de extrema 

necessidade assegurar que os fornecedores de tecnologia tenham know-how na 

área para garantir a segurança das informações dos clientes, pois uma violação de 

dados pode devastar até o hotel mais estabelecido.  

Em suma, visto a relação apresentada ao decorrer dos resultados e da 

análise acima, pôde-se compreender a abordagem com que são apresentadas 

informações acerca de tendências de TI para o setor hoteleiro, tais quais seus 

principais canais de divulgação online. O teor informacional que se fez presente nos 

sites apresentou bastante similaridade perante toda a amostra, o que possibilitou 

uma abrangente coleta de diferentes abordagens de possibilidades de tendências 

para sua implantação na hotelaria.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise dos resultados levantados na pesquisa, pôde-se observar o 

potencial que informações divulgadas pela internet têm para uma constante 

atualização de práticas organizacionais. Para a hotelaria, a livre distribuição de 

tendências relacionadas à tecnologia da informação, auxilia estas no 

acompanhamento de práticas inovadoras e que cada vez mais se encaixem nos 

contextos contemporâneos e vigentes.  

Este artigo procurou, portanto, analisar o teor dos conteúdos sobre tendências 

de TI para o setor hoteleiro divulgados nos canais de comunicação digitais, pela 

internet, durante o período de 2019 a outubro de 2020.  
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Os procedimentos metodológicos escolhidos demostraram ser plausíveis para 

responder à pergunta norteadora da pesquisa. A dificuldade encontrada foi 

relacionada à quantidade de dados a serem trabalhados e não disponibilidade de um 

software, pela pesquisadora, para auxiliar nesta seleção de dados.    

Após a análise dos resultados obtidos na pesquisa, pôde-se observar o 

potencial que as informações divulgadas pela internet têm para uma constante 

atualização de práticas organizacionais. Para a hotelaria, a livre distribuição de 

tendências relacionadas à tecnologia da informação auxilia no acompanhamento de 

práticas inovadoras e que cada vez mais são demandas nos contextos 

contemporâneos e vigentes.  

Os dados desvelaram que é possível para o gestor hoteleiro com o uso da 

internet conhecer as principais tendências do setor e os canais que mais divulgam 

estas informações. Sendo estes, os blogs de empresas de desenvolvimento de 

softwares. Pode-se pressupor que o motivo pelo qual estas empresas divulgam as 

tendências, estão relacionadas a venda de seus serviços, como também, é provável 

os outros canais de informação divulguem as tendências de TI para a hotelaria por 

ter como produto a informação.  

Quanto às tendências para a TI na hotelaria, as duas mais citadas: IA e os 

Apartamentos high tech apontam como significativas para a gestão hoteleira. A IA 

tem se despontado como uma possibilidade de diminuir os custos de operação e 

melhorar o relacionamento com os hóspedes. Já os Apartamentos high tech estão 

no contexto das exigências atuais dos hóspedes por serviços mais facilitados, ágeis, 

seguros e confortáveis e, por outro lado, também por oferecer diminuição de custos 

de operação de serviços.    

Com isso, percebemos que a adoção de TI e o seu acompanhamento de 

tendências não podem ser desconsiderados, visto a importância de sua atuação na 

vida cotidiana das pessoas e suas inúmeras faces de implementação nas empresas 

de hospedagem. 

Deste modo, acredita-se que a presente pesquisa demonstrou os papéis da 

tecnologia da informação e suas tendências, a partir de duas vertentes que 

conversam entre si. A tecnologia como fonte de informação e comunicação, e a sua 
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adoção pelos meios de hospedagem para desenvolver melhores práticas 

operacionais e gerenciais, a fim de acompanhar essas tendências e permanecer 

ativa no mercado turístico/hoteleiro. 

Torna-se válida a continuidade acerca da temática abordada, aprimorando a 

relação de TI na vida das pessoas e dos profissionais de hotelaria, tanto em relação 

à coleta de informações quanto para prática destas em suas empresas. Além de 

estreitar a relação de possibilidades desenvolvidas e divulgadas pela internet no 

desenvolvimento de profissionais da área, incluindo também seus clientes e todos 

que obtém de certo contato com o meio.  
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