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RESUMO 

 
Ao conectarem diretamente viajantes e proprietários de imóveis, as plataformas 
online de aluguel por temporada vêm ganhando força, nos últimos anos, e, por 
representarem um tipo de inovação no setor de turismo, podem afetar diretamente 
os meios de hospedagem tradicionais. O presente estudo teve por objetivo investigar 
como esse tipo de consumo colaborativo afeta a competitividade dos meios de 
hospedagem localizados em cinco municípios do Estado do Rio de Janeiro, de 
acordo com a percepção de seus gestores. A pesquisa qualitativa, de caráter 
exploratório, foi realizada por meio de aplicação de questionário eletrônico. Quanto à 
percepção sobre econômica compartilhada, consumo colaborativo e plataformas 
online, os resultados indicaram duas situações possíveis: os gestores possuem 
entendimento limitado sobre esses temas e/ou apenas parte do que é reportado na 
literatura foi percebido por eles em seus empreendimentos. Em relação as 
estratégias consideradas mais importantes para manutenção da competitividade 
nessa nova conjuntura econômica, foram identificadas seis estratégias que 
revelaram, fundamentalmente, a preocupação dos gestores quanto à viabilidade, à 
diferenciação de seus negócios e ao alinhamento às tendências tecnológicas. 
 

Palavras-chave: competitividade, estratégias competitivas, economia 

compartilhada, consumo colaborativo, meios de hospedagem 
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ABSTRACT 

 
The online home-rental platforms have been gaining strength lately, in the tourism 
sector, and, by connecting hosts and travelers, represent a kind of innovation that 
may affect traditional lodging enterprises. The present study aimed to investigate 
how this type of collaborative consumption affects the competitiveness of lodging 
facilities located in five cities of the State of Rio de Janeiro, according to the 
managers’ perception. The research is qualitative and exploratory. In respect to the 
perception of sharing economy, collaborative consumption and online platforms, the 
results indicated two possible situations: managers have a limited understanding of 
these themes and/or only part of what is reported in the literature was perceived by 
them in their businesses. Regarding the strategies considered most important for 
competitiveness maintenance in this new economic context, six strategies were 
identified and they fundamentally revealed the concern of managers on the 
feasibility, the differentiation of their businesses and on the alignment with technology 
trends. 
 

Keywords: competitiveness, competitive strategies, sharing economy, collaborative 

consumption, accommodation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma nova tendência, denominada “economia compartilhada”, surgiu 

recentemente como uma alternativa para satisfazer necessidades diversas, que, 

anteriormente, eram atendidas predominantemente por empresas. Os consumidores 

passaram a querer ter acesso a produtos e a pagar pela experiência de tê-los 

temporariamente, ao invés de adquiri-los (BARDHI; ECKHARDT, 2012). 

Isso que fez com que o compartilhamento de bens individuais ociosos se 

popularizasse nos últimos anos (CHOI et al., 2014) e, com a emergência de 

plataformas tecnológicas peer-to-peer (pessoa-para-pessoa), novos marketplaces 

baseados em consumo colaborativo surgiram e seus impactos já promoveram 

mudanças significativas nos padrões de consumo. 

Essa característica de priorização do compartilhamento dos bens em 

detrimento da propriedade é um aspecto interessante dessa tendência, pois vai 

contra a essência do capitalismo de acumulação de bens (CEROY, 2015). Acredita-

se que, a longo prazo, os efeitos da economia compartilhada poderão ser 

catastróficos para as indústrias tradicionais e exigirão que as empresas, para se 

manterem competitivas, ofereçam serviços mais consistentes, mais confiáveis e 

mais seguros aos consumidores (BOESLER, 2013; CUSUMANO, 2015). 

No setor de turismo, o consumo colaborativo se expressa no modelo de 

negócios das plataformas online de aluguel por temporada, que vêm ganhando força 

nesse contexto do advento das redes sociais e da economia compartilhada. 

Basicamente, nessas plataformas digitais, potenciais anfitriões inscrevem seus 

imóveis, definem o valor das diárias e anunciam aos hóspedes (ZERVAS et al., 

2015). 

Vale ressaltar que, ao conectarem diretamente viajantes e proprietários de 

imóveis, essas plataformas consistem em um tipo de inovação que pode provocar 

mudanças no padrão de consumo dos turistas e, portanto, pode afetar os meios de 

hospedagem tradicionais, uma vez que representa um novo entrante nesse 

mercado. 

É importante lembrar que essas inovações que introduzem um novo produto 

ou modelo de negócios em determinada indústria podem mudar, significativamente, 

a lógica da competição e podem apresentar vantagem competitiva frente às 
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empresas já estabelecidas, forçando-as a adotarem estratégias diferenciadas para 

continuarem competindo no mercado (CHRISTENSEN, 2001). 

Tendo em vista o exposto anteriormente, considera-se fundamental 

compreender os impactos desta tendência. Neste estudo, especificamente, 

pretende-se investigar como o consumo colaborativo de hospedagem, expresso 

pelas plataformas online de aluguel por temporada, é percebido pelos gestores de 

meios de hospedagem de cinco municípios do Estado do Rio de Janeiro e também 

identificar quais estratégias competitivas são consideradas mais importantes para as 

empresas desse segmento. 

 

1.1 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Após a introdução de plataformas tecnológicas que possibilitaram o 

atendimento de necessidades sem a intermediação de empresas, tem-se observado 

o surgimento de um padrão de consumo diferenciado em diversos segmentos de 

mercado, em que o modelo peer-to-peer (P2P) substitui o business-to-consumer 

(B2C). 

No setor de turismo, verificou-se o aparecimento de plataformas online de 

aluguel por temporada, que, considerando o cenário de crescimento do consumo 

colaborativo, podem configurar uma ameaça aos meios de hospedagem tradicionais. 

Torna-se relevante, portanto, examinar a percepção dos gestores de 

empreendimentos do segmento de hospedagem quanto a essa tendência e verificar 

também quais estratégias são percebidas por eles como mais importantes frente à 

possível ameaça das plataformas online. 

 

1.2 QUESTÃO DA PESQUISA 

 

Tendo em vista a situação-problema apresentada, o presente trabalho tem 

como questão central da pesquisa: A emergência de plataformas online de aluguel 

por temporada, no contexto da economia compartilhada e do consumo colaborativo, 

afeta a competitividade de meios de hospedagem do Estado do Rio de Janeiro, de 

acordo com a percepção dos gestores? Esta questão se desdobra nas seguintes 

questões específicas: 
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 Quais são as estratégias, reportadas na literatura, que podem contribuir 

para o aumento da competitividade das empresas de turismo? 

 Como avaliar a percepção dos gestores de meios de hospedagem  sobre 

consumo colaborativo, economia compartilhada e plataformas online de 

aluguel por temporada? 

 Quais são as estratégias percebidas como mais importantes pelos 

gestores de meios de hospedagem para a manutenção da competitividade 

dos seus empreendimentos, na atual conjuntura? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do estudo é avaliar a percepção dos gestores de meios de 

hospedagem localizados em cinco municípios do Estado do Rio de Janeiro quanto 

aos efeitos das plataformas online de aluguel por temporada em seus 

empreendimentos. A partir deste objetivo geral, foram definidos alguns objetivos 

específicos, conforme apresentado a seguir. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

 Conceituar meios de hospedagem, competitividade, economia compartilhada 

e consumo colaborativo; 

 Identificar estratégias competitivas, apontadas na literatura; 

 Mapear a percepção dos gestores de meios de hospedagem quanto ao 

consumo colaborativo, economia compartilhada e plataformas online de 

aluguel por temporada; 

 Identificar as estratégias mais importantes, de acordo com a percepção dos 

gestores de meios de hospedagem, para a manutenção da competitividade 

dos empreendimentos. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A amostra foi limitada aos empreendimentos do segmento de hospedagem 

localizados nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, pertencentes à categoria A 
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no Mapa do Turismo Brasileiro, elaborado pelo Ministério do Turismo. Nessa 

categoria, estão incluídos 51 municípios brasileiros em que são registrados maior 

número de empregos e de estabelecimentos no segmento de hospedagem e maior 

fluxo turístico (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2016). No Estado do Rio de Janeiro, são 

cinco os municípios na categoria A, a saber: Angra dos Reis, Armação dos Búzios, 

Cabo Frio, Paraty e Rio de Janeiro. 

A decisão de delimitar a amostra ao Estado do Rio de Janeiro se justifica pela 

atuação profissional da pesquisadora no Sebrae/RJ, instituição que tem o setor de 

turismo como uma de suas áreas estratégias e que, por promover ações junto a 

meios de hospedagem no Estado, possui relacionamento com entidades 

representativas do segmento. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Conforme mencionado anteriormente, um novo modelo de negócios foi 

introduzido no setor de turismo, mais especificamente no segmento de hospedagem: 

as plataformas online de aluguel por temporada. Por conectarem diretamente 

proprietários de imóveis e potenciais hóspedes, presume-se que essas plataformas 

podem emergir como uma ameaça aos meios de hospedagem tradicionais. Faz-se 

necessário, portanto, entender se esse modelo de consumo colaborativo, de fato, é 

percebido pelos empresários como uma concorrência aos seus negócios e de que 

forma esses empreendimentos estão reagindo a essa tendência no que diz respeito 

a adoção de novas estratégias competitivas. 

Espera-se que o presente estudo contribua para um maior entendimento 

sobre os fenômenos da economia compartilhada e do consumo colaborativo no que 

tange aos efeitos percebidos pelos gestores de meios de hospedagem e também 

traga à tona as estratégicas consideradas mais importantes para os 

estabelecimentos, nessa nova conjuntura econômica. 

Vale destacar também a relevância acadêmica deste estudo, uma vez que 

trata de temas recentes (economia compartilhada e consumo colaborativo), que 

ainda carecem de literatura. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 
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O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro capítulo é 

introdutório e contempla a apresentação da situação-problema, questão da 

pesquisa, objetivos geral e específicos, delimitação da pesquisa, justificativa, 

relevância e organização do estudo. A revisão de literatura é realizada no segundo 

capítulo, em que são apresentados os principais conceitos e assuntos abordados no 

estudo. O terceiro capítulo consiste na apresentação da metodologia da pesquisa, 

assim como a descrição das suas etapas. Compõem o quarto capítulo a 

apresentação e análise dos resultados. No quinto e último capítulo, são feitas as 

considerações finais do trabalho e outras recomendações. Após essa seção, são  

elencadas as referências bibliográficas e há também um apêndice contendo o 

questionário a ser aplicado à amostra. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O SETOR DE TURISMO 

 

Segundo dados da Organização Mundial do Turismo (WTO – World Tourism 

Organization), em 2014, o setor de turismo contribuiu com 9% do PIB mundial, 30% 

das exportações de serviços e 6% do comércio internacional e, pelo quinto ano 

consecutivo, o setor apresentou aumento no número de viajantes, sendo o maior 

crescimento registrado no continente americano (7%), seguido de Ásia (5%), Europa 

(4%) e África (2%). No total, o setor de turismo mundial movimentou mais de US$ 1 

trilhão em 2014 (WORLD TOURISM ORGANIZATION, 2014). 

Ainda que o cenário econômico mundial venha apresentando sinais de 

incertezas, o número de turistas que viajaram pelo mundo registrou crescimento de 

4,7% na comparação entre 2014 e 2013. Este percentual representa 51 milhões a 

mais de pessoas em busca de conhecer novos lugares, revisitar locais, descobrir 

outras culturas ou simplesmente visitar amigos ou fazer compras (ibidem). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR, 2015), o 

turismo representa, atualmente, cerca de 3,6% do Produto Interno Bruto (PIB), 

empregando, direta e indiretamente, mais de 10 milhões de pessoas. O turismo 

estimula um desenvolvimento limpo e sustentável, que tem como princípio preservar 

para gerar renda. Além de forte alavanca econômica, contribui também para a 

ampliação do repertório cognitivo do provo brasileiro, diversificando referências 

históricas, culturais e sociais. Por outro lado, ao injetar bilhões na economia, 

estimula também o desenvolvimento local. 

A injeção de recursos em setores tão capilarizados como serviços (hotelaria, 

alimentação e receptivo) tem um efeito impressionante nas economias locais. 

Somente em três dos megaeventos que o Brasil recebeu nos últimos anos – Jornada 

Mundial da Juventude (JMJ), Copa das Confederações e Copa do Mundo de Futebol 

(FIFA) –, a movimentação direta na economia ficou em torno de R$ 8 bilhões. Os 

serviços turísticos já são um dos principais itens na pauta de exportação brasileira 

(ibidem). 

A tecnologia impõe às empresas uma necessidade constante de inovação e 

vem mudando drasticamente a forma de fazer negócios, transformando diversas 
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indústrias, inclusive a do turismo. Nesse setor, tem sido observadas mudanças 

significativas com a introdução de inovações nos modelos e processos de negócios. 

No segmento de hospedagem, mais especificamente, verifica-se a entrada de novos 

players a partir de conceitos e práticas de negócios que estão se tornando comuns 

com o advento das redes sociais e da economia compartilhada. É um exemplo o 

consumo colaborativo, caracterizado pela preferência ao compartilhamento de bens 

e serviços com pessoas comuns integrantes de uma mesma rede ou plataforma de 

consumo em detrimento do consumo por intermédio dos agentes econômicos 

tradicionais. 

 

2.1.1 Meios de Hospedagem no Brasil 

 

No Brasil, o ato de hospedar viajantes remonta ao período colonial, embora 

não tivesse, na época, finalidade comercial. Era comum que os visitantes ficassem 

acomodados em fazendas, nas casas-grandes dos engenhos, nos conventos, nos 

casarões da cidade e nos ranchos localizados à beira das estradas. Em alguns 

casos, por possuírem quarto de hóspedes, famílias também costumavam acomodar 

os visitantes em suas casas (ANDRADE; BRITO; JORGE, 2007). Hóspedes também 

eram recebidos em conventos e mosteiros, como o Mosteiro de São Bento, no Rio 

de Janeiro, onde foi construído um edifício para esse fim, na metade do século XVIII. 

No mesmo século, surgiram empreendimentos que ofereciam quartos para dormir e 

alimentação a preços fixos: as casas de pasto e estalagens, que são consideradas 

os embriões dos hotéis (RIBEIRO, 2011). 

No século seguinte, o fluxo de pessoas e a demanda por alojamento cresceu 

devido à chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro e à abertura dos portos. 

Com isso, as hospedarias, casas de pensão e tavernas passaram a receber os 

viajantes e adotaram a denominação de hotel (ibidem). 

Enquanto a capital paulista gradualmente incrementava o seu setor hoteleiro, 

o Rio de Janeiro apresentava dificuldades de atendimento à crescente demanda que 

chegava à cidade, principalmente em meados do  século XIX até início do século 

XX. Foi então que, em 1907, o governador da cidade, por meio de um decreto, 

estabeleceu a isenção dos impostos municipais aos cinco primeiros hotéis que se 

instalassem ali. No ano seguinte, o Hotel Avenida, primeiro grande hotel da cidade, 

foi inaugurado (ibidem). 
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Desde então, o setor hoteleiro se desenvolveu substancialmente. Nos anos 

1960 e 1970, grandes impactos foram sentidos com a entrada de redes hoteleiras 

internacionais, especialmente no que diz respeito à profissionalização, diversificação 

e melhoria do serviço. A década seguinte, por sua vez, foi marcada pela instalação 

de hotéis de padrão econômico e intermediário, no Brasil. A partir dos anos 1990, 

com a estabilização da economia, o setor passou por uma reestruturação e pode-se 

dizer que foi iniciado um novo ciclo, caracterizado pela busca de estratégias 

inovadoras de posicionamento, modernização das instalações, maior especialização 

e profissionalização e busca por novas tecnologias para melhoria de processos 

(ibidem). 

A perspectiva para o setor hoteleiro, no país, segundo estudo elaborado pelo 

Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), é que sejam investidos R$ 12,8 

bilhões nos próximos seis anos para construção de 630 novos empreendimentos. O 

resultado será o aumento do número de quartos disponíveis de 94 mil para 164 mil, 

o que corresponde a uma alta de 75%. Além disso, de acordo com o mesmo estudo, 

espera-se que, em 2020, a hotelaria seja responsável por 100 mil empregos diretos. 

Hoje, são 64 mil. O investimento em cidades menores é outra tendência 

apresentada no estudo. Atualmente, 59% dos empreendimentos hoteleiros estão 

localizados em cidades com mais de um milhão de habitantes. A previsão para 2020 

é que essa concentração hoteleira seja reduzida para 47%, enquanto em municípios 

com até 300 mil habitantes aumente de 22% para 30% (SETOR..., 2015). 

Os meios de hospedagem no Brasil estão sujeitos a leis, normas e 

regulamentações, em sua maioria editadas pelo Ministério do Turismo. Meios de 

hospedagem, de acordo com o artigo 23 da Lei n° 11.771/2008, são: 

  

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, denominados de serviços de hospedagem, 

mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou expresso, e 

cobrança de diária (BRASIL, 2008). 

 

O Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem - SBClass - é 

uma iniciativa do Ministério do Turismo, criado de forma participativa com o Instituto 
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Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, a Sociedade Brasileira 

de Metrologia - SBM e representantes da sociedade civil. Consiste em um 

instrumento de divulgação de informações claras e objetivas sobre meios de 

hospedagem, que constitui um importante mecanismo de comunicação com o 

mercado e que possibilita uma concorrência justa entre os meios de hospedagem do 

país, auxiliando ainda turistas brasileiros e estrangeiros, em suas escolhas. 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2015).  

De acordo com o Ministério do Turismo, o Sistema Brasileiro de Classificação 

estabeleceu sete tipos de meios de hospedagem, para atender a diversidade da 

oferta hoteleira nacional e utiliza a consagrada simbologia de estrelas para 

diferenciar as categorias. Considerando que cada tipo de meio de hospedagem 

reflete diferentes práticas de mercado e expectativas distintas dos turistas, o 

SBClass estabeleceu categorias específicas para cada tipo: 

 

 Hotel - de 1 a 5 estrelas; 

 Hotel Fazenda - de 1 a 5 estrelas; 

 Cama & Café - de 1 a 4 estrelas; 

 Resort - de 4 a 5 estrelas; 

 Hotel Histórico - de 3 a 5 estrelas; 

 Pousada - de 1 a 5 estrelas; 

 Flat/Apart-Hotel - de 3 a 5 estrelas. 

 

2.2 COMPETITIVIDADE 

 

O conceito de competitividade é apresentado de diferentes formas nos 

trabalhos sobre o tema, não existindo uma única definição para tal. Haguenauer 

(1989), por exemplo, sugere a ordenação dos variados conceitos em duas famílias: 

competitividade como desempenho e competitividade como eficiência. Na primeira 

família, competitividade está relacionada ao market share (participação no mercado) 

de uma empresa em determinado momento. Na segunda, por sua vez, entende-se 

que a competitividade  está baseada na relação insumo-produto, considerando-se, 

portanto, a capacidade da organização de produção de bens com maior eficácia que 
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seus concorrentes no que diz respeito a preços, produtividade, qualidade, salários e 

tecnologia (HAGUENAUER, 1989). 

Vale destacar que, na primeira vertente, é a demanda no mercado que define 

a competitividade das empresas, uma vez que é ela quem determina, 

arbitrariamente, quais produtos serão adquiridos. Em contrapartida, na segunda 

visão, é o próprio produtor quem define a sua competitividade, tendo em vista as 

técnicas utilizadas e as restrições às quais está submetido, como as relacionadas à 

capacitação gerencial, tecnológica, comercial e financeira (KUPFER, 1992). 

Competitividade é entendida também como desempenho por Fajnzylber 

(1988), que argumenta que esta depende de externalidades como sistema 

financeiro, infraestrutura, sistema educacional, etc. e que seus fatores determinantes 

são bastante abrangentes. 

Para Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1996, p. 196), competitividade consiste na 

“capacidade da empresa formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhe 

permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no 

mercado”, sendo necessária a busca por novas formas de manter esta posição. 

Porter (2004), por sua vez, defende a existência de cinco forças competitivas 

básicas que determinam o potencial de lucro final e o grau de concorrência em uma 

indústria. Segundo este autor, as cinco forças são: entrantes potenciais, rivalidade 

entre os concorrentes, ameaça de substituição, poder de negociação dos 

compradores e poder de negociação dos fornecedores. A intensidade dessas forças 

varia de acordo com a indústria, podendo ser relativamente moderada em umas e 

mais forte em outras. 

Um outra força é apontada por Silva (2003): o governo. De acordo com o 

autor, por meio da adoção de políticas relativas a taxas, apoio para investimentos, 

etc., este que pode influenciar direta ou indiretamente o crescimento dos setores e a 

concorrência entre as empresas. 

O conceito apresentado por Degen (1989, p. 107), por seu turno, limita a 

definição de competitividade à “correta adequação das atividades do negócio ao seu 

microambiente”. O autor acrescenta que o bom atendimento das necessidades dos 

clientes, a diferenciação do atendimento comparado aos concorrentes, a existência 

de barreiras de entrada e o bom relacionamento com fornecedores são aspectos 

que contribuem para a correta adequação do negócio ao seu microambiente. 
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2.3 ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS 

 

É extremamente importante para as organizações estabelecer uma posição 

competitiva, o que pode ser possível por meio da definição de estratégias 

competitivas. 

O conceito de estratégia competitiva foi introduzido por Michael Porter, por 

volta de 1980, a partir de suas obras How competitive forces shape strategy (1979) e 

Competitive Strategy (1980). Para o autor, a estratégia competitiva tem como 

objetivo a busca por uma posição favorável que permita à empresa se defender 

contra as forças que determinam a concorrência ou influenciá-las em seu favor. É 

importante salientar que os concorrentes podem estar também sujeitos a esse 

conjunto de forças competitivas, o que torna imprescindível a análise das fontes de 

cada força para o desenvolvimento da estratégia (PORTER, 2004; PORTER, 2008). 

Após a identificação dessas forças competitivas (análise competitiva), a empresa 

teria condições de identificar seus pontos fortes e fracos e, consequentemente, 

adotar uma estratégia ofensiva ou defensiva a fim de posicionar-se adequadamente 

no mercado, influenciar o equilíbrio das forças e antecipar e responder a possíveis 

mudanças (PORTER, 2004). 

Ainda segundo Porter, é fundamental que as empresas tenham custos mais 

baixos e/ou diferenciem seus produtos para obterem vantagens dentro de um setor. 

Esses dois tipos básicos de estratégias refletem a capacidade de uma empresa em 

lidar com as cinco forças competitivas citadas anteriormente e são denominados, 

respectivamente, de liderança de custo e diferenciação (PORTER, 2008). O terceiro 

tipo de estratégia, denominado enfoque, consiste em concentrar-se em determinado 

segmento de linha de produtos, grupo comprador ou mercado geográfico. De acordo 

com o autor, é essencial que a empresa alcance uma dessas três estratégias citadas 

(chamadas “Estratégias Genéricas” e mostradas na figura 1, a seguir) para obter 

vantagem competitiva perante seus concorrentes (ibidem). 
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Figura 1: Estratégias Genéricas de Porter 
Fonte: Adaptado de Porter (1980) 

 

É relevante ressaltar que essa abordagem apresentada por Porter é 

considerada “de fora para dentro”, porém há uma outra abordagem baseada nos 

recursos da empresa (resources based view of the firm), que defende que vantagens 

competitivas podem ser criadas “de dentro para fora”, isto é, a partir do portfolio de 

recursos (organizacionais, financeiros, físicos, intangíveis e humanos) da empresa  

(FLEURY; FLEURY, 2003). 

Uma outra definição de estratégia baseada em recursos é defendida por 

Oliveira (1991), para quem a utilização adequada dos recursos físicos, humanos e 

financeiros pode minimizar problemas e maximizar oportunidades do ambiente da 

empresa. Entende-se, portanto, que, segundo o autor, a estratégia consiste nesse 

“ajuste” da empresa ao seu ambiente. 

Mintzberg (1988), por sua vez, apresenta uma classificação para estratégias 

de diferenciação e, diferentemente de Porter, considera a liderança de custo uma 

entre as possíveis estratégias, a saber: 

 

 Diferenciação por preço: aplicação de preços mais baixos a fim de 

diferenciar um produto e conquistar parcela de mercado; 

 Diferenciação por imagem: criação de uma percepção diferenciada do 

produto, utilizando técnicas de marketing, de modo a torná-lo mais atrativo; 

 Diferenciação por suporte: diferenciação por meio da oferta de serviços 

agregados (prazo de entrega menor, assistência técnica pós-venda, etc.) 

ou de produtos complementares; 

 Diferenciação por qualidade: oferta de produtos com qualidade superior à 

oferecida pelos concorrentes; 



29 

 

 Diferenciação por projeto: desenvolvimento de modificações no projeto dos 

produtos de maneira a romper com o tradicional; 

 Não diferenciação: cópia de processos e produtos com o objetivo de 

alcançar o mesmo grau de eficiência dos concorrentes (nesse caso, a 

empresa não obtém vantagem competitiva) (MINTZBERG, 1988). 

 

Uma ferramenta para análise do problema estratégico e de definição de 

estratégias é a Matriz de Ansoff. Ela possui duas dimensões (produtos e mercado) 

que resultam em quatro estratégias distintas: penetração de mercado, 

desenvolvimento de produto, desenvolvimento de mercado e diversificação 

(conforme apresentado na figura 2). O primeiro quadrante da matriz - penetração de 

mercado - refere-se aos esforços empreendidos para o aumento do volume de 

vendas da empresa. A estratégia do desenvolvimento de mercado aparece no 

segundo quadrante e está relacionada aos esforços para adaptar a linha de produtos 

atual a novos mercados. O terceiro corresponde à estratégia de desenvolvimento de 

produto, que compreende o aumento do desempenho dos mercados já atendidos a 

partir do desenvolvimento de produtos com novas características. Por fim, o quarto 

quadrante - diversificação – consiste na criação de produtos novos para mercados 

novos, figurando como a alternativa mais ousada e desafiadora (ANSOFF, 1957). 

 

 

Mercados 

Novos Existentes 

P
ro

d
u

to
s

 

Novos Penetração de mercado Desenvolvimento de mercado 

Existentes Desenvolvimento de produto Diversificação 

Figura 2: Matriz de Ansoff 
Fonte: Adaptado de Ansoff (1957) 

 

Miles, Snow e Meyer (1978) propõem também outros quatro tipos de 

estratégias, a saber: estratégia defensiva, prospectiva, analítica e reativa. A primeira 

é caracterizada por uma linha de produtos, de certa forma, estável e com enfoque 

mais limitado em comparação aos concorrentes e pela oferta de serviços superiores 

a preços competitivos. A segunda - estratégia prospectiva - tem como ponto central 
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a busca por novas oportunidades de produtos e mercados. A estratégia analítica 

figura como uma estratégia intermediária, posicionada entre a defensiva e a 

prospectiva, pois, ao passo que caracteriza-se pela manutenção de uma linha de 

produtos relativamente estável, engloba também a adição de novos produtos que 

foram bem-sucedidos em outras empresas do setor. Por fim, a estratégia reativa 

consiste em uma “não-estratégia”, visto que as organizações reagem de acordo com 

o ambiente, nesse caso. 

O quadro 1, a seguir, foi elaborado com vistas a sintetizar as estratégias 

apresentadas pelos principais autores no âmbito das estratégias competitivas. 

 

Autor(es) Estratégias competitivas 

Porter (1980) 

Diferenciação 

Liderança no custo total 

Enfoque 

Mintzberg (1988) 

Diferenciação por preço 

Diferenciação por imagem 

Diferenciação por suporte 

Diferenciação por qualidade 

Diferenciação por projeto 

Não-diferenciação 

Ansoff (1967) 

Penetração de mercado 

Desenvolvimento de produto 

Desenvolvimento de mercado 

Diversificação 

Miles, Snow e Meyer 
(1978) 

Estratégia defensiva 

Estratégia prospectiva 

Estratégia analítica 

Estratégia reativa 

Quadro 1: Síntese das estratégias competitivas 
Fonte: Elaboração própria (2015) 
 

É importante destacar também que, segundo Borza et al. (2008 apud 

BORDEAN; BORZA, 2014), compõem o processo de gestão estratégica as 

seguintes etapas: análise do ambiente interno e externo à organização; definição do 

direcionamento estratégico; formulação da estratégia; implementação da estratégia; 

e desenvolvimento de mecanismos de controle. 
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2.3.1 Estratégias Competitivas e Turismo: pesquisa bibliométrica 

 

Uma das bases escolhidas para pesquisa de artigos foi a Scopus, acessada a 

partir do  portal da Capes, em agosto de 2015. Inicialmente, utilizou-se o termo 

“competitive strategy AND accommodations” no campo de busca e limitou-se o tipo 

de documento a “artigos” e a área a “Social Sciences & Humanities”. Optou-se por 

restringir a pesquisa a essa área por se tratar de um estudo com ênfase em gestão 

empresarial e turismo. No entanto, não foram encontrados artigos aderentes ao 

presente estudo. 

Em seguida, com o intuito de tornar os resultados menos restritos, pesquisou-

se o termo “competitive strategy AND tourism”. Assim como na busca anterior, o tipo 

de documento foi limitado a “artigos” e a área, a “Social Sciences & Humanities”. 

Foram  encontrados, nessa busca, 241 resultados. Os artigos tiveram, então, seus 

títulos e resumos analisados de modo a identificar os que possuíam maior aderência 

ao presente estudo. Foram selecionados, após essa análise, 10 artigos, conforme 

apresentado no quadro 2. 

 

Autor(es) Título do artigo Periódico 

Bordean; Borza, (2014) 
Strategic management practices within the 
Romanian hotel industry 

Amfiteatru Economic 

Buhalis (2001) 
Tourism in Greece: Strategic analysis and 
challenges 

Current Issues in Tourism 

Claver-Cortés; Molina-
Azorín; Pereira-Moliner 
(2006) 

Strategic groups in the hospitality industry: 
Intergroup and intragroup performance 
differences in Alicante, Spain 

Tourism Management 

Dimmock (1999) 
Management style and competitive strategies 
among tourism firms in the Northern Rivers 

Tourism Management 

Ekiyor (2011) 
Strategies boutique hotels in and around the 
city of Izmir in gaining competitive superiority 

World Applied Sciences 
Journal 

Eraqi (2005) 
IT as a means for enhancing competitive 
advantage 

Anatolia 

Jacob et al. (2003) 
Innovation in the tourism sector: Results from 
a pilot study in the Balearic Islands 

Tourism Economics 

Lillestol; Timothy; 
Goodman (2015) 

Competitive strategies in the US theme park 
industry: A popular media perspective 

International Journal of 
Culture, Tourism, and 
Hospitality Research 
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Munteanu et al. (2014) 
Investigating potential strategies for 
increasing tourism competiveness at the 
Black Sea shore 

Amfiteatru Economic 

Poon (1994) The 'new tourism' revolution Tourism Management 

Quadro 2: Artigos selecionados a partir da base Scopus 
Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

A partir do quadro 2, foram gerados os quadros 3 e 4, referentes, 

respectivamente, ao ano de publicação do artigo e ao periódico em que o artigo foi 

publicado. 

 

Ano de publicação 

1
9
9
4

 

1
9
9
9

 

2
0
0
1

 

2
0
0
3

 

2
0
0
6

 

2
0
1
1

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

T
o

ta
l 

Quantidade 1 1 1 1 2 1 2 1 10 

(%) 10 10 10 10 20 10 20 10 100 

Quadro 3: Distribuição dos artigos selecionados por ano de publicação 
Fonte: Elaboração própria (2015) 
 

Conforme apresentado no quadro 3, observa-se maior concentração de 

publicações nos anos de 2006 (20%) e 2014 (20%), embora esta não seja uma 

diferença tão significativa em relação aos demais anos de publicação, que  

representam concentração equivalente a 10% cada (correspondente a um artigo 

publicado). 

No quadro 4, por sua vez, é exposta a distribuição dos artigos selecionados 

por periódico. Nota-se a predominância de artigos do periódico “Tourism 

Management”, no qual foram publicados 3 dos 10 artigos. Verifica-se também que 2 

artigos são do periódico “Amfiteatru Economic”. Os demais periódicos aparecem 

com 1 artigo publicado cada. 

 

Periódico Quantidade 

Tourism Management 3 

Amfiteatru Economic 2 

Anatolia                                                                        1 
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Current Issues in Tourism 1 

International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research 1 

Tourism Economics 1 

World Applied Sciences Journal 1 

Quadro 4: Distribuição dos artigos selecionados por periódico 
Fonte: Elaboração própria (2015) 
 

Um pesquisa foi realizada também na base Scielo, em setembro de 2015. Na 

busca, foi utilizado o termo “estratégias AND turismo” (todos os índices) e foram 

encontrados, então, 10 registros. Os títulos, resumos e palavras-chave foram 

analisados, mas não foi possível identificar resultados que possuíam aderência ao 

estudo. 

 

2.3.1.1 Análise dos Artigos Selecionados 

 

Para análise dos artigos, considerou-se como foco o tema da pesquisa e 

como referências seus objetivos, aplicação e resultados. 

 

Tendo em vista o aumento da competição no segmento de hospedagem e a 

necessidade dos gestores de reavaliarem o modo como estão conduzindo seus 

negócios, Bordean e Borza (2014) buscaram identificar, em seu trabalho, as 

principais práticas estratégicas que estavam sendo utilizadas por hotéis da região 

noroeste da Romênia. A partir da aplicação de um questionário junto a 65 tomadores 

de decisão de hotéis localizados em cinco grandes cidades do país, o estudo teve o 

propósito de apresentar um panorama das abordagens estratégicas adotadas pela 

indústria hoteleira. 

No questionário aplicado, Bordean e Borza (2014) incluíram 25 afirmações 

para identificar as práticas estratégias dos hotéis contidos na amostra. Os resultados 

mostraram que as práticas mais utilizadas eram as seguintes: 

 

 Estratégia de liderança de custo 

o Busca intensa por redução de custos; 

o Controle rigoroso dos custos; 

 Estratégia de diferenciação 
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o Desenvolvimento da identidade da marca; 

o Fornecimento de produtos e serviços especializados; 

o Controle de qualidade dos produtos e serviços oferecidos; 

o Fornecimento de excelente atendimento ao cliente; 

o Utilização de publicidade; 

 Estratégia de enfoque 

o Definição de preços competitivos; 

 Estratégia de inovação 

o Aperfeiçoamento dos produtos e serviços existentes; 

o Desenvolvimento de ampla gama de novos produtos e serviços; 

 Estratégia de recursos humanos 

o Supervisão intensa do pessoal da linha de frente 

o Treinamento extensivo do pessoal da linha de frente 

 Estratégia operacional 

o Previsão do crescimento do mercado existente; 

o Melhoria da eficiência operacional; 

o Estabelecimento de parceria com fornecedores. 

 

Outras práticas apresentaram menor relevância, como: 

 

 Redução dos custos de distribuição; 

 Construção de reputação positiva no mercado; 

 Desenvolvimento de produtos e serviços para mercados de preço elevado; 

 Foco em um mercado específico; 

 Inovação em métodos e tecnologias de marketing; 

 Treinamento extensivo do pessoal de marketing; 

 Treinamento extensivo do pessoal da linha de trás; 

 Treinamento intensivo do pessoal de marketing; 

 Previsão do crescimento de novo mercado; 

 Construção de elevada fatia de mercado. 

 

A título de informação, vale ressaltar que Harrington e Ottenbacher (2011), 

citados por Bordean e Borza (2014), identificaram que 27% dos artigos publicados 
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nos principais periódicos de turismo entre 2005 e 2009 eram relacionados à 

estratégia e que os principais tópicos abordados foram: estratégia e organização 

interna, estratégia e incerteza, estratégia global, estratégia competitiva, estratégia 

corporativa, estrutura e governança, processo estratégico, implementação da 

estratégia, conhecimento e inovação, empreendedorismo e estratégia e a prática da 

estratégia. 

Buhalis (2001), em seu artigo, faz uma análise estratégica do turismo na 

Grécia, destacando a interrelação entre a competitividade e prosperidade dos 

destinos turísticos e das pequenas e médias empresas (PME) localizadas na região. 

Para reforçar essa ideia, o autor cita Porter (1990), que argumenta que a 

competitividade de áreas geográficas é diretamente influenciada pelo ambiente de 

negócios externo e pela competência das empresas locais. No artigo, é apresentada 

também a contribuição da atividade turística para a economia grega, além da 

demanda e oferta turísticas do país. É utilizada a análise SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) para avaliar a competitividade do destino e das 

pequenas e médias empresas, e são elencados os principais problemas e desafios. 

O autor, então, propõe uma estratégia norteadora para aumentar a competitividade 

da Grécia e de suas PME e reduzir a sua vulnerabilidade. Buhalis sugere que seja 

adotada a estratégia de diferenciação em detrimento da estratégia de liderança de 

custo. O autor defende que é necessário definir um nicho de mercado para atuar e 

formular produtos/serviços personalizados que gerem valor para os clientes. No 

entanto, destaca-se que a adoção dessa estratégia não deve ser entendida como 

um pretexto para não buscar redução de custos e aumento da eficiência. 

O autor identifica três principais direções estratégicas para estimular a 

competitividade do turismo na Grécia e das PME, a saber: 

 

1. Aumentar a satisfação do turista e encantar o cliente; 

2. Fortalecer a competitividade e a lucratividade a longo prazo; 

3. Desenvolver, sustentavelmente, os destinos gregos e garantir a 

prosperidade da população anfitriã. 

 

A partir destas, foram determinados objetivos e ações estratégicas 

específicas. No quadro 5,  são apresentados apenas os objetivos e ações relativos 
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às duas primeiras direções estratégicas, pois estas estão mais diretamente 

relacionadas à atuação empresarial. 

 

Direções estratégicas Objetivos estratégicos Ações estratégicas 

1. Aumentar a 
satisfação do turista e 
encantar o cliente 

1.1 Melhoria dos serviços a. Padronizar a prestação de serviços  

b. Desenvolver sistemas de controle de 
qualidade 

c. Consistência 

d. Melhorar gerenciamento operacional 

e. Flexibilidade na entrega dos serviços 

f. Melhorar treinamentos e capacitações 

g. Relacionamentos pessoais 

h. Melhorar produto turístico 

i. Gestão da qualidade total 

1.2 Especialização do 
produto turístico 

a. Marketing de nicho 

b. Foco no estilo de vida 

1.3 Custo-benefício a. Qualidade em cada nível de preço 

2. Fortalecer a 
competitividade e a 
lucratividade a longo 
prazo 

2.1 Aumento da receita a. Aumentar volume de turistas 

b. Foco em novos mercados e penetração 
em mercados existentes 

c. Gestão de receitas 

d. Expandir canais de distribuição 

e. Marketing agressivo 

f. Aumentar gasto médio por cliente 

g. Selecionar operadores turísticos de alta 
qualidade 

h. Atrair diferentes tipos de turismo 

g. Uso de canais de distribuição alternativos 

h. Motivar funcionários do front-of-house 

2.2 Controle de custos e 
gestão racional 

a. Padronizar a prestação de serviços 

b. Aumentar produtividade 

c. Reduzir custos de mão-de-obra 

d. Racionalizar a gestão de suprimentos 

e. Capacitação/treinamento para gestores e 
funcionários 

f. Uso de novas tecnologias 

g. Integração da prestação de serviços 
dentro das PME 
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2.3 Gestão de pessoas a. Marketing interno 

b. Empoderamento 

c. Salário e condições de trabalho 
satisfatórios 

d. Relações de longo prazo com 
funcionários 

e. Incentivos e recompensas 

2.4 Apoio de organizações 
públicas de turismo 

a. Desenvolvimento e controle do destino 

b. Políticas de incentivo 

c. Atrair assistência da União Europeia 

d. Atividades promocionais 

e. Fornecer recursos financeiros 

Quadro 5: Direções, objetivos e ações estratégicas 
Fonte: Adaptado de Buhalis (2001) 

 

Claver-Cortez, Molina-Azorin e Pereira-Moliner (2006), por sua vez, 

argumentam que o setor hoteleiro está inserido em um ambiente dinâmico, 

altamente competitivo e cheio de incertezas, sendo essencial buscar informações 

para melhor gerenciar esses empreendimentos e mantê-los competitivos. Os 

autores, portanto, conduziram um estudo empírico junto a 114 hotéis da cidade de 

Alicante, na Espanha, com o intuito de identificar estratégias e fontes de vantagens 

competitivas usadas pelos gestores. As dimensões analisadas no estudo foram 

subdividas em três categorias: 

 

1. Recursos disponíveis para a implementação da estratégia; 

2. Escopo das atividades (mercados-alvo e tipos de produtos e serviços 

oferecidos); e 

3. Nível de desempenho alcançado com a implementação da estratégia. 

 

Para identificar as estratégias competitivas, alguns fatores e variáveis 

relativos às dimensões 1 e 2 foram analisados, a saber: categoria ou estratégia de 

gestão de recursos tangíveis (número de estrelas, equipamentos e serviços, número 

de funcionários por quarto e preço da diária); estratégia de gestão de recursos 

intangíveis (nível de informatização, nível de treinamento da equipe, tecnologias de 

informação e comunicação e tipo de gestão hoteleira); estratégia de melhoria e 
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dimensão do hotel (número de quartos e número de certificados de qualidade e 

ambientais); e estratégia de escopo (grau de segmentação e de intermediação). 

De acordo com as respostas obtidas e após a análise dos autores, os 

estabelecimentos hoteleiros foram organizados em quatro grupos estratégicos: 

hotéis passivos; hotéis que baseiam sua vantagem competitiva nos recursos e 

capacidades que possuem; hotéis que baseiam sua vantagem competitiva em 

especialização; e hotéis que baseiam sua vantagem competitiva em melhoria e 

dimensão. Os hotéis passivos foram aqueles que obtiveram pontuação abaixo da 

média em todas as estratégias. O grupo dos hotéis que baseiam sua vantagem 

competitiva nos recursos e capacidades foi caracterizado por estabelecimentos com 

mais estrelas, com os melhores equipamentos e serviços, preço das diárias mais 

elevado, maior número de funcionários por quarto, alto nível de informatização e 

treinamento da equipe. Em contrapartida, pouca importância foi atribuída à obtenção 

de certificados de qualidade e ambientais. O terceiro e maior grupo, formado por 

hotéis que baseiam sua vantagem competitiva em especialização, atribuiu maior 

relevância à estratégia de escopo. Por outro lado, possuíam menos estrelas, diárias 

mais baratas e equipamentos e serviços piores, embora apresentassem nível de  

informatização acima da média. Por fim, os hotéis que baseavam sua vantagem 

competitiva em melhoria e dimensão compunham o menor grupo. Estes eram os 

maiores hotéis, possuíam mais estrelas, maior quantidade de certificados de 

qualidade e ambientais, nível de informatização e de treinamento da equipe acima 

da média e o mais alto grau de intermediação observado nos quatro grupos. 

Em termos de desempenho, foi verificado que os hotéis pertencentes ao 

terceiro e quarto grupo possuíam taxas de ocupação mais altas. Considerando-se os 

resultados financeiros, observou-se que quanto maior é o tamanho do hotel e o grau 

de intermediação, maior é a chance de aumentar a receita. 

Outro estudo que abordou estratégias competitivas no setor de turismo foi 

realizado por Dimmock (1999). Mais especificamente, o objetivo foi identificar o estilo 

de gestão em alguns empreendimentos e relacioná-lo com as estratégias 

competitivas adotadas. Os resultados, embora não possam ser generalizados, 

apontaram que houve relação entre os dois fatores. Deste estudo, vale destacar os 

focos das estratégias competitivas identificados, tais como: aprimoramento e 

diversificação de produto; desenvolvimento de produto; desenvolvimento incremental 

de produto; desenvolvimento diversificado por meio de segmentação; processos de 
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desenvolvimento emergente; iniciativas diversificadas por meio de avaliação; 

alinhamento de mercado a partir de desenvolvimento de produto; realinhamento 

deliberado de produto e imagem; reposicionamento de produto e imagem; e 

reposicionamento de mercado e imagem. 

No artigo escrito por Ekiyor (2011), é evidenciada a crescente competição nos 

mercados atuais, o aumento da consciência dos consumidores e a necessidade das 

empresas de sobreviverem e de estarem à frente de seus concorrentes. A 

globalização e o desenvolvimento de tecnologias da informação e comunicação 

impactaram, diretamente, o setor de turismo. Além disso, alguns aspectos como 

elasticidade da demanda, simultaneidade entre produção e entrega e 

impossibilidade de estocagem do serviço forçam as empresas a se adaptarem a 

esse novo cenário. 

Para analisar quais fatores eram determinantes para o ganho de 

competitividade nos hotéis-boutique da cidade de Esmirna, na Turquia, uma amostra 

de oito estabelecimentos foi selecionada. A partir dos resultados, foi possível 

observar a relevância atribuída a cada fator, conforme listado a seguir: 

 

1. Condições de entrega do serviço 

2. Confiabilidade 

3. Marca e imagem institucional 

4. Qualidade dos produtos e serviços 

5. Consistência do produto/serviço 

6. Adequação às normas 

7. Qualificação da mão-de-obra 

8. Market share 

9. Serviços pós-venda 

10. Variedade de produto 

11. Análise de produtos concorrentes 

12. Estratégias 

13. Pesquisa e desenvolvimento 

14. Oportunidades de investimento 

15. Tempo de produção 

16. Tecnologia 

17. Flutuação da demanda  
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18. Custo de estoque e produto 

19. Elasticidade da capacidade 

20. Custo 

 

O estudo de Eraqi (2005), por seu turno, ressalta a importância estratégica da 

tecnologia de informação para o aumento da competitividade. Após coletar dados a 

partir de questionários aplicados a empresas do setor de turismo do Egito, o autor 

pôde avaliar a opinião destes e identificar os principais usos citados pelos gestores. 

Entre eles, é válido mencionar: monitoramento das vendas da empresa, banco de 

dados, promoção e oferta de produtos turísticos, comunicação por e-mail, presença 

na internet (website), fornecimento de informações para clientes e potenciais 

clientes, efetuação de reservas e vendas, pagamento online, coleta de informações 

sobre concorrentes e preparação de relatórios. 

Conforme as respostas dos gestores, foi detectado também que a tecnologia 

da informação, por ordem de relevância: garante a sobrevivência da empresa, a 

longo prazo, no mercado global de turismo; contribui para o aumento da eficiência 

operacional das empresas; contribui para atender aos requisitos de marketing 

turístico eficaz; melhora a competitividade da empresa nos mercados turísticos 

internacionais; assegura margens de lucro nas vendas; contribui para a economia 

nos custos operacionais totais; e proporciona às empresas melhores oportunidades 

de obtenção de recursos financeiros. 

Jacob et al. (2003) realizaram um estudo nas Ilhas Baleares, na Espanha, 

com o propósito de buscar evidências de inovações nas empresas de turismo. A 

partir dos resultados encontrados, notou-se que os principais objetivos das 

estratégias de inovação adotadas por essas empresas consistem no atendimento às 

necessidades do consumidor, aumento e manutenção do market share e ganho de 

competitividade, respectivamente. Os pesquisadores verificaram ainda que os 

impactos positivos das estratégias inovativas são sentidos, principalmente, na 

imagem da empresa, lucratividade e satisfação do cliente. 

Em uma pesquisa original, conduzida por Lillestol, Timothy e Goodman 

(2015), sobre as estratégias competitivas de parques temáticos dos Estados Unidos, 

esses autores, baseando-se em estudos anteriores, apresentaram um modelo para 

melhor compreensão da complexidade das estratégias desse segmento. No modelo, 

foram contempladas seis estratégias distintas: 
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 Valor - empresa oferece um produto ou serviço a um custo menor do que 

os seus concorrentes (liderança de custo); 

 Singularidade - empresa oferece algo que outras não oferecem 

(diferenciação); 

 Nicho - empresa satisfaz uma necessidade específica de um grupo de 

pessoas (enfoque); 

 Inovação - caracterizada por avanços tecnológicos; 

 Variedade - empresa oferece o máximo de opções possíveis para 

satisfazer a todos; 

 Qualidade - foco na melhoria dos serviços para aumentar a satisfação do 

cliente e o desempenho da empresa. 

 

Além destas, após a etapa de coleta de dados, outras duas estratégias foram 

acrescentadas: atualidade e conveniência. A primeira diz respeito ao alinhamento 

com o que há de moderno e atual. Já a segunda estratégia se refere à criação de 

um ambiente acessível tanto para clientes individuais quanto para grupos. Para os 

fins do estudo, os autores consideraram que a opção por uma dessas oito 

estratégias excluía a adoção das outras. No entanto, eles salientam que múltiplas 

estratégias podem ser implementadas pelas empresas para gerar vantagens 

competitivas. 

Munteanu et al. (2014), tendo em vista o declínio do setor de turismo no 

entorno do Mar Negro no período de 2009 a 2011, resultante da crise econômica 

mundial, e o crescimento tímido entre 2012 e 2013, decidiram investigar quais 

estratégias competitivas poderiam ser adotadas por gestores de hotéis da Romênia. 

Para tal, eles realizaram uma análise de benchmarking de melhores práticas 

existentes em locais do litoral da França, Itália, Espanha e Turquia. Dentre as 

estratégias recomendadas por eles às empresas, estão: uso extensivo de mídias 

sociais, criação de pacotes de serviços, segmentação de mercado, implementação 

de software de Customer Relationship Management (CRM) e publicidade do hotel 

utilizando as particularidades da região. 

Sobre a primeira estratégia, os autores destacam a crescente importância da 

internet para os negócios de turismo e da manutenção de uma boa reputação online. 
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As diversas mídias sociais, como Twitter, Facebook, Google+, TripAdvisor, Pinterest 

e outras, podem auxiliar as empresas a aumentar sua taxa de ocupação e com 

custos de divulgação mais baixos do que os meios tradicionais. Quanto à estratégia 

pacotes de serviços, foi identificado que os turistas consideraram limitados os 

pacotes oferecidos e gostariam de opções all inclusive, serviços para família e 

crianças e novas atividades de entretenimento para clientes reincidentes. A 

estratégia de segmentação, por sua vez, foi recomendada devido à infraestrutura 

local e ao perfil de turistas que visitavam a região. Percebeu-se também que essa 

estratégia poderia constituir uma oportunidade de aumentar as receitas durante 

períodos de baixa temporada. A quarta estratégia sugerida foi a implementação de 

software de CRM, visto que é fundamental entender as expectativas e experiências 

dos clientes para melhor satisfazê-los. Analisar, portanto, essas informações é 

imprescindível para melhor tomada de decisões. A estratégia de utilizar as 

particularidades da região na publicidade do hotel foi a quinta recomendação. Os 

autores entendem que os estabelecimentos, inseridos no contexto local, devem 

utilizar as características culturais, ambientais, gastronômicas, etc. para vender seus 

serviços e instalações. 

A emergência de um novo tipo de turismo, caracterizado pelo avanços em 

tecnologia, pela maior sensibilidade dos consumidores e pela desregulamentação e 

concentração da indústria, foi apontada por Poon (1994), em seu trabalho intitulado 

“The ‘new tourism’ revolution”. A autora defendeu, então, que o aperfeiçoamento das 

estratégias competitivas seria fundamental para o sucesso das empresas de 

turismo, nesse ambiente. Como sugestão, foram apresentadas as seguintes 

estratégias: colocar o cliente em primeiro lugar; ser líder em qualidade; desenvolver 

inovações radicais; e fortalecer a posição estratégica da empresa dentro da cadeia 

de valor. As empresas capazes de implementar essas estratégias com maior 

eficiência, de acordo com a autora, seriam bem-sucedidas em seus negócios. 

No quadro 6, a seguir, são consolidadas as estratégias e ações estratégicas 

para o setor de turismo, citadas e/ou defendidas pelos autores que compuseram 

essa seção do trabalho. 

 

Autor(es) Estratégias / Ações estratégicas 

Bordean e Borza (2014) Busca intensa por redução de custos 

Controle rigoroso dos custos 
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Desenvolvimento da identidade da marca 

Fornecimento de produtos e serviços especializados 

Controle de qualidade dos produtos e serviços oferecidos 

Fornecimento de excelente atendimento ao cliente 

Utilização de publicidade 

Definição de preços competitivos 

Aperfeiçoamento dos produtos e serviços existentes 

Desenvolvimento de ampla gama de novos produtos e serviços 

Supervisão intensa do pessoal da linha de frente 

Treinamento extensivo do pessoal da linha de frente 

Previsão do crescimento do mercado existente 

Melhoria da eficiência operacional 

Estabelecimento de parceria com fornecedores 

Redução dos custos de distribuição 

Construção de reputação positiva no mercado 

Desenvolvimento de produtos e serviços para mercados de preço elevado 

Foco em um mercado específico 

Inovação em métodos e tecnologias de marketing 

Treinamento extensivo do pessoal de marketing 

Treinamento extensivo do pessoal da linha de trás 

Treinamento intensivo do pessoal de marketing 

Previsão do crescimento de novo mercado 

Construção de elevada fatia de mercado 

Buhalis (2001) Padronizar a prestação de serviços 

Desenvolver sistemas de controle de qualidade 

Consistência 

Melhorar gerenciamento operacional 

Flexibilidade na entrega dos serviços 

Melhorar treinamentos e capacitações 

Relacionamentos pessoais 

Melhorar produto turístico 

Gestão da qualidade total 

Marketing de nicho 

Foco no estilo de vida 

Qualidade em cada nível de preço 

Aumentar volume de turistas 

Foco em novos mercados e penetração em mercados existentes 

Gestão de receitas 
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Expandir canais de distribuição 

Marketing agressivo 

Aumentar gasto médio por cliente 

Selecionar operadores turísticos de alta qualidade 

Atrair diferentes tipos de turismo 

Uso de canais de distribuição alternativos 

Motivar funcionários do front-of-house 

Aumentar produtividade 

Reduzir custos de mão-de-obra 

Racionalizar a gestão de suprimentos 

Capacitação/treinamento para gestores e funcionários 

Uso de novas tecnologias 

Integração da prestação de serviços dentro das PME 

Marketing interno 

Empoderamento 

Salário e condições de trabalho satisfatórios 

Relações de longo prazo com funcionários 

Incentivos e recompensas 

Claver-Cortez, Molina-
Azorin e Pereira-Moliner 
(2006) 

Vantagem competitiva baseada nos recursos e capacidades 

Vantagem competitiva baseada em especialização 

Vantagem competitiva baseada em melhoria e dimensão 

Dimmock (1999) Aprimoramento e diversificação de produto 

Desenvolvimento de produto 

Desenvolvimento incremental de produto 

Desenvolvimento diversificado por meio de segmentação 

Processos de desenvolvimento emergente 

Iniciativas diversificadas por meio de avaliação 

Alinhamento de mercado a partir de desenvolvimento de produto 

Realinhamento deliberado de produto e imagem 

Reposicionamento de produto e imagem 

Reposicionamento de mercado e imagem 

Ekiyor (2011) Condições de entrega do serviço 

Confiabilidade 

Marca e imagem institucional 

Qualidade dos produtos e serviços 

Consistência do produto/serviço 

Adequação às normas 

Qualificação da mão-de-obra 
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Market share 

Serviços pós-venda 

Variedade de produto 

Eraqi (2005) Tecnologia de informação 

Jacob et al. (2003) Inovação 

Lillestol, Timothy e 
Goodman (2015) 

Oferecer produto ou serviço a um custo menor do que os seus 
concorrentes 

Oferecer algo que outras empresas não oferecem 

Satisfazer uma necessidade específica de um grupo de pessoas 

Inovação 

Oferecer o máximo de opções possíveis para satisfazer a todos 

Melhoria dos serviços para aumentar a satisfação do cliente e o 
desempenho da empresa 

Alinhamento com o que há de moderno e atual 

Criação de um ambiente acessível tanto para clientes individuais quanto 
para grupos 

Munteanu et al. (2014) Uso extensivo de mídias sociais 

Criação de pacotes de serviços 

Segmentação de mercado 

Implementação de software de Customer Relationship Management (CRM) 

Publicidade utilizando as particularidades da região 

Poon (1994) Colocar o cliente em primeiro lugar 

Ser líder em qualidade 

Desenvolver inovações radicais 

Fortalecer a posição estratégica da empresa dentro da cadeia de valor 

Quadro 6: Síntese das estratégias e ações estratégicas para o setor de turismo 
Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

2.4 ECONOMIA COMPARTILHADA E CONSUMO COLABORATIVO 

 

Citado pela primeira vez em 2008, pelo professor Lawrence Lessig da 

Universidade de Harvard, o termo “economia compartilhada” se refere ao consumo 

colaborativo realizado nas atividades de compartilhamento, troca ou aluguel de bens 

sem que haja, necessariamente, a aquisição destes. Essa tendência se popularizou, 

nos últimos anos, devido ao compartilhamento de bens individuais ociosos. Vale 

lembrar que tanto bens tangíveis quanto intangíveis passaram a ser compartilhados, 

em negociações consumer-to-consumer (C2C) e business-to-consumer (B2C) (CHOI 

et al., 2014). 
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Um ponto interessante sobre esse nesse novo modelo econômico que 

merece destaque é a priorização do compartilhamento dos bens em detrimento da 

propriedade. Essa característica vai contra a essência do capitalismo, que consiste 

na acumulação de bens (CEROY, 2015). 

Cusumano (2015) ressalta que as startups surgidas na economia 

compartilhada – plataformas online que reúnem indivíduos que possuem ativos 

subutilizados e pessoas interessadas em alugá-los por períodos curtos – constituem 

um novo grupo de concorrentes para as empresas tradicionais. Ele menciona 

também que essas redes P2P podem crescer exponencialmente, tornando-se uma 

ameaça às empresas estabelecidas. 

 Boesler (2013), por seu turno, destaca que, a longo  prazo, os efeitos dessa 

tendência podem ser catastróficos para as indústrias tradicionais, uma vez que esse 

novo padrão de consumo (em que o consumidor não necessariamente compra, mas 

aluga) exigiria mudanças nas vendas, na produção e, até mesmo, na estrutura de 

emprego. Para Cusumano (2015), as empresas tradicionais precisarão oferecer 

serviços mais consistentes, mais confiáveis e mais seguros do que os oferecidos 

pelos seus concorrentes da economia compartilhada. 

Alguns exemplos de negócios que despontaram com essa tendência são 

Uber, Airbnb, Spotify, Neflix e Bliive. A previsão, segundo economistas, é de que 

essa tendência seja responsável por movimentar o equivalente a R$ 1 trilhão nos 

próximos anos (COMPARTILHAR..., 2015). 

 

2.4.1 Economia Compartilhada e Consumo Colaborativo: pesquisa bibliométrica 

 

Para a pesquisa bibliométrica relativa aos temas “economia compartilhada” e 

“consumo colaborativo”, foi acessada a base Scopus, em outubro de 2015, a partir 

do portal da Capes. No campo de busca, foram utilizados os termos “sharing 

economy AND collaborative consumption”, restringindo-se a pesquisa aos títulos, 

resumos e palavras-chave,  o tipo de documento foi limitado a “artigos” e a área do 

conhecimento selecionada foi “Social Sciences & Humanities”. Assim como na 

pesquisa bibliométrica apresentada em seção anterior, optou-se pela restrição da 

pesquisa a essa área por se tratar de um estudo que possui ênfase em gestão 

empresarial e turismo. Após a busca, sete resultados foram encontrados, dos quais 

apenas um possuía aderência ao presente trabalho (quadro 7, a seguir). 
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Autor(es) Título do artigo Periódico 

Belk (2014) 
You are what you can access: Sharing and 
collaborative consumption online 

Journal of Business 
Research 

Quadro 7: Artigos selecionados a partir da base Scopus na primeira busca 
Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Na base Scopus, em uma segunda tentativa de busca, optou-se por pesquisar 

os termos “sharing economy” e “collaborative consumption” em todos os campos, 

retirando-se a restrição da pesquisa a títulos, resumos e palavras-chave. Os demais 

parâmetros foram idênticos ao da primeira busca. Foram encontrados 32 resultados 

e, após a leitura dos títulos e resumos, sete artigos foram pré-selecionados. Após a 

leitura dos mesmos, verificou-se que apenas um artigo era aderente ao tema de 

pesquisa, porém o artigo era o mesmo que havia sido selecionado na busca anterior. 

Observou-se, com a leitura de alguns artigos localizados na primeira e 

segunda tentativas de busca, que havia autores que eram citados, repetidamente, 

em vários deles, entretanto, seus trabalhos não constavam entre os resultados 

encontrados na base Scopus. Optou-se, então, devido à dificuldade para encontrar 

resultados relevantes nas bases citadas anteriormente, por utilizar outras bases 

como a Scielo e o Google Acadêmico. 

Na base Scielo, uma primeira busca pela frase “economia compartilhada AND 

consumo colaborativo” foi realizada, mas nenhum resultado foi encontrado. Em uma 

segunda tentativa de busca, utilizou-se apenas o termo “economia compartilhada” e 

foram encontrados dois resultados. A análise dos títulos e resumos, no entanto, 

revelou que os dois artigos não possuíam aderência ao estudo. 

Foi realizada, então, uma busca pelos termos "sharing economy" e 

"collaborative consumption" no Google Acadêmico. Foi feita a leitura dos títulos dos 

resultados encontrados, mas não foram identificados resultados aderentes ao tema 

da pesquisa. Foi realizada, portanto, uma segunda busca com os termos "sharing" e 

"collaborative consumption". Os resultados encontrados também tiveram os seus 

títulos analisados e, após essa análise, foram selecionados os seguintes trabalhos 

(quadro 8): 
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Autor(es) Título Periódico 

Bardhi e Eckhardt 
(2012) 

Access-based consumption: the case of car 
sharing 

Journal of Consumer 
Research 

Belk (2014) 
You are what you can access: Sharing and 
collaborative consumption online 

Journal of Business 
Research 

Botsman e Rogers 
(2010) 

What's mine is yours: how collaborative 
consumption is changing the way we live 

- 

Quadro 8: Artigos selecionados a partir do Google Acadêmico 
Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Uma nova busca foi realizada no Google Acadêmico, em fevereiro de 2016, 

utilizando-se o termo “sharing economy OR collaborative consumption”. Após análise 

dos títulos e resumos, chegou-se a 19 resultados considerados aderentes ao 

presente estudo. A seguir, no quadro 9, são apresentados os autores e seus 

respectivos trabalhos. É válido ressaltar que os resultados encontrados nas buscas 

anteriores foram localizados também no Google Acadêmico, portanto, estão 

incluídos no quadro. 

 

Autor(es) Título Periódico / Publicação 

Bardhi e Eckhardt 
(2012) 

Access-based consumption: the case of car 
sharing 

Journal of Consumer 
Research 

Belk (2014) 
You are what you can access: sharing and 
collaborative consumption online 

Journal of Business 
Research 

Botsman (2015) 
Defining the sharing economy: what is 
collaborative consumption - and what isn't? 

Fast Company 

Botsman e Rogers 
(2010) 

What's mine is yours: how collaborative 
consumption is changing the way we live 

- 

Cheng (2015) Barriers to growth in the "sharing economy" 
A Vision for the Economy 
of 2040 

Eckhardt e Bardhi 
(2015) 

The sharing economy isn't about sharing at 
all 

Harvard Business Review 

Erving (2014) 
The sharing economy: exploring the 
intersection of collaborative consumption and 
capitalism 

Scripps Senior Theses 

Goel (2014) Capitalism versus the sharing economy 
NYU Stern School of 
Business Research Paper 
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Habibi, Kim e Laroche 
(2013) 

Are we sharing in the sharing economy? A 
cross context investigation 

Journal of Chemical 
Information and Modeling 

Hamari, Sjöklint e 
Ukkonen (2015) 

The sharing economy: why people participate 
in collaborative consumption 

Journal of the Association 
for Information Science 
and Technology 

Henten e Windekilde 
(2016) 

Transaction costs and the sharing economy Info 

Hong et al. (2014) 
Critical success factors for sharing economy 
among SMEs 

Mathematical Methods in 
Engineering and 
Economics 

John (2013) 
Sharing, collaborative consumption and web 
2.0 

Media@LSE Electronic 
Working Paper 

Martin (2015) 
The sharing economy: a pathway to 
sustainability or a nightmarish form of 
neoliberal capitalism? 

Ecological Economics 

Matzler, Veider e 
Kathan (2015) 

Adapting to the sharing economy 
MIT Sloan Management 
Review 

Nguyen (2014) 
Exploring collaborative consumption 
business models - case peer-to-peer digital 
platforms 

- 

Quinson (2015) 
Collaborative consumption through new 
technologies 

- 

Schor (2014) Debating the sharing economy 
A Great Transition Initiative 
Essay 

Teubner (2014) Thoughts on the sharing economy 
Proceedings of the 
International Conference 
on e-Commerce 

Quadro 9: Artigos selecionados a partir do Google Acadêmico 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

A seguir, é apresentado o quadro 10, referente ao ano de publicação dos 

trabalhos expostos no quadro anterior: 

 

Ano de publicação 

2
0
1
0

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

T
o

ta
l 

Quantidade 1 1 2 7 7 1 19 

(%) 5,3 5,3 10,5 36,8 36,8 5,3 100 

Quadro 10: Distribuição dos artigos selecionados por ano de publicação 
Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Conforme observado no quadro 10, verifica-se maior concentração de 

publicações dos anos de 2013 (10,5%), 2014 (36,8%) e 2015 (36,8%), 

 

2.4.1.1 Análise dos Artigos Selecionados 

 

Para a análise dos artigos, apresentada nesta seção, foram considerados o 

tema da pesquisa, seus objetivos, aplicação e resultados. 

 

Bardhi e Eckhardt (2012) ressaltam o fato de que os consumidores querem ter 

acesso a produtos e, ao invés de comprá-los, preferem pagar pela experiência de tê-

los temporariamente. Esses autores defendem a existência de uma forma alternativa 

de consumo (colaborativo), que denominam consumo baseado em acesso, e 

destacam também o surgimento de novos modelos de acesso como os que 

envolvem compartilhamento entre indivíduos (P2P). 

Belk (2014), em seu artigo, examina as diferenças e semelhanças existentes 

entre compartilhamento e consumo colaborativo e busca avaliar em que medida a 

economia compartilhada envolve, de fato, o ato de compartilhar e também as 

implicações para os empreendimentos tradicionais, consumidores e meio ambiente. 

O autor, após analisar algumas definições de consumo colaborativo, apresenta a 

sua própria definição, a saber: “pessoas coordenando a aquisição e distribuição de 

um recurso por uma taxa ou outro tipo de compensação” (BELK, 2014, p. 1597). 

Essa definição compreende troca, comércio e permuta e exclui o ato de presentar, 

uma vez que este envolve a transferência permanente de propriedade. Segundo o 

autor, a base do consumo colaborativo se localiza entre o compartilhamento e a 

troca de mercado e possui elementos dos dois. É ressaltado também que, com a 

popularização do consumo colaborativo e do compartilhamento, diversas indústrias 

sofreram impactos como a de filmes, música, livros, hotéis e restaurantes. 

Botsman (2015) destaca que diferentes termos têm sido utilizados para 

descrever modelos que eliminam intermediários e conectam diretamente 

fornecedores e consumidores por meios digitais. Sharing economy, collaborative 

consumption, collaborative economy, peer economy e on-demand economy são 

alguns desses termos. Segundo a autora, para determinar se uma empresa está 
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realmente inserida na economia compartilhada (isto é, é orientada para a 

colaboração e o compartilhamento), faz-se necessário observar cinco aspectos: 

 O core business está relacionado a promover o acesso a bens 

subutilizados ou não utilizados, seja com ou sem fins lucrativos; 

 Princípios como transparência, autenticidade e humanidade orientam 

decisões estratégicas de curto e longo prazo; 

 A empresa busca valorizar, respeitar e empoderar a oferta e se 

compromete a contribuir para a melhoria social e econômica destes 

fornecedores; 

 Do lado da demanda, os consumidores são beneficiados pela 

possibilidade de pagar para ter acesso a bens e serviços de maneira 

mais eficiente (sem a necessidade de compra). 

 O negócio é construído sob a forma de marketplaces e redes 

descentralizadas de modo que seja criada uma sensação de 

pertencimento, de benefício mútuo e de responsabilidade coletiva. 

Botsman e Rogers (2010), por sua vez, argumentam que o consumo 

colaborativo começou online, impulsionado pelo fenômeno do compartilhamento nas 

comunidades virtuais, porém o ato de compartilhar está cada vez mais presente 

também nos aspectos físicos da vida das pessoas. Segundo esses autores, massa 

crítica, capacidade ociosa, crença no bem comum e confiança entre estranhos são 

os quatro princípios essenciais que norteiam o consumo colaborativo. Além disso, a 

participação no consumo colaborativo pode se dar de duas formas distintas: como 

“par provedor” (ao alugar ou compartilhar bens) ou como “par usuário” (ao consumir 

os serviços e produtos). 

Esses autores destacam também que o consumo passou a ser caracterizado 

por uma dinâmica de doação e colaboração para obtenção do que se deseja, e as 

motivações para participar desse tipo de consumo incluem reunião de pessoas, 

economia de custo, conveniência e o fato de ser socialmente sustentável e 

consciente (ibidem). 

Cheng (2015), em contrapartida, argumenta que as plataformas online P2P 

são rotuladas, erroneamente, como sharing economy (economia compartilhada). Na 

opinião da pesquisadora, a peer economy está inserida na sharing economy, mas 

esses termos não necessariamente devem ser considerados sinônimos. Para ela, 
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peer economy refere-se a um conjunto de marketplaces online e possui algumas 

características, como: 

 São cobradas taxas nas transações realizadas nas plataformas online; 

 As plataformas “sistematizam a confiança” por meio de sistemas de 

avaliação; 

 Politicas de não-anonimato permitem a existência de simetria das 

informações, uma vez que fornecedores e consumidores podem 

conhecer o perfil um do outro, assim como visualizar avaliações 

anteriores; 

 Como as avaliações são vinculadas ao perfil do usuário, ambas as 

partes envolvidas na transação são incentivadas a promover uma boa 

experiência; e 

 A plataforma gerencia as transações financeiras entre a oferta e a 

demanda. 

A autora cita também que a peer economy pode reintegrar ao mercado 

pessoas que estavam fora dele por algum motivo, como aposentados, idosos e 

portadores de necessidades especiais (ibidem). 

Para Eckhardt e Bardhi (2015), a economia compartilhada é, na verdade, a 

economia do acesso. Na visão das autoras, compartilhar é uma forma de troca 

social, sem fins lucrativos. No entanto, quando há a intermediação de uma empresa, 

não se trata de compartilhamento e, sim, de uma troca econômica. Entende-se que, 

ao pagar para ter acesso a um bem ou serviço, os consumidores estão buscando 

valor utilitário e não social. No contexto da economia do acesso, os consumidores 

estão à procura de conveniência e baixo custo em detrimento da criação de 

relacionamentos sociais com a empresa ou outros consumidores. Dois pontos 

merecem destaque: 

1. A competição entre as empresas não será determinada pela interação 

social promovida entre os usuários. De acordo com a pesquisa 

realizada por Eckhardt e Bardhi (2015), os consumidores querem maior 

conveniência e menor preço. As organizações que priorizarem esses 

dois aspectos poderão obter vantagem competitiva no mercado. 

2. A percepção dos consumidores em relação a acesso e propriedade é 

distinta. Em alguns casos, os consumidores adquirem um produto ou 
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serviço de determinada marca porque querem fazer parte de uma 

comunidade. Verifica-se, contudo, que, quando o acesso a diferentes 

marcas é facilitado, o usuário não se conecta às marcas da mesma 

forma. Por esse motivo, dificilmente será bem-sucedida a tentativa de 

criar comunidades de consumidores na economia do acesso. 

A interseção entre o capitalismo e o consumo colaborativo é abordada por 

Erving (2014) em seu trabalho com foco nos Estados Unidos. A autora questiona 

como a economia do país pode melhorar, tendo em vista que as pessoas estão 

preferindo compartilhar o que recursos que já possuem ao invés de adquirir bens e 

serviços. Destaca ainda que os trabalhadores inseridos na economia compartilhada 

(por exemplo, motoristas de táxi e anfitriões) não recebem benefícios nem possuem 

possibilidade de crescimento vertical na organização e, caso mais pessoas venham 

a aderir a esse modelo, estas se transformarão em trabalhadores temporários 

subordinados às empresas de tecnologia (seus “chefes”). A injustiça criada por meio 

da exploração do trabalho sem benefícios é mascarada pelas organizações da 

economia compartilhada, utilizando-se a denominação de “microempreendedores” 

para fazer referência aos prestadores/fornecedores. Além disso, a autora faz uma 

crítica à exclusão promovida por esse modelo econômico, em que, para participar, é 

necessário ter acesso à tecnologia (seja pelo smartphone, computador ou laptop). 

A conveniência também é mencionada por Erving (2014) como sendo um 

elemento que suplanta outros aspectos característicos do consumo colaborativo, 

como o estabelecimento de relações sociais e o benefício ao meio ambiente. É 

apontado ainda, em seu estudo, o fato de que a economia compartilhada é híbrida, 

ocupando um lugar entre o capitalismo e o consumo colaborativo propriamente ditos. 

A relação entre capitalismo e economia compartilhada é comentada também 

pelo pesquisador Goel (2014). Ele argumenta que o capitalismo promoveu padrões 

de vida mais altos, inovação e estrutura para a sociedade. No entanto, foi 

responsável também pelo surgimento de novas ferramentas que contrariam os seus 

princípios, como é o caso da internet, que, embora tenha contribuído diretamente 

para o desenvolvimento econômico, agora se apresenta como uma ameaça a esse 

sistema. 

Com o advento da tecnologia, a economia global foi redefinida e as limitações 

estruturais do capitalismo têm sido desveladas e postas à prova. Para os autores, 

essas circunstâncias reforçam a emergência de uma economia híbrida no futuro. 
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Observa-se também a valorização da colaboração em detrimento da competição e a 

restauração do poder das pessoas (consumidores), que agora podem se conectar 

diretamente a outros indivíduos, dispensando intermediários e evitando as estruturas 

tradicionais de mercado. Restam ao sistema capitalista duas opções frente a essas 

novas tendências tecnológicas e econômicas: reprimir as mudanças ou adaptar-se a 

elas. Até o momento, verifica-se certa resistência das instituições capitalistas  no 

sentido de evitar que ocorram alterações no panorama econômico tradicional. Ao 

mesmo tempo, contudo, nota-se que empresas e governo têm começado a entender 

a força do compartilhamento na economia. Possivelmente, com o passar dos anos, o 

capitalismo se adaptará, fazendo surgir uma economia híbrida (ibidem). 

Já Habibi, Kim e Laroche (2013) conduziram um estudo com o objetivo de 

investigar as motivações para a participação nos diferentes tipos de 

compartilhamento e criar um modelo teórico e empírico a partir dos resultados. Por 

meio da realização de entrevistas, os autores identificaram as motivações 

relacionadas a três diferentes práticas de consumo: compartilhamento puro, 

consumo colaborativo P2P e troca de mercadoria pura. Em seguida, elaboraram um 

sprectum em que um dos extremos correspondia ao compartilhamento puro 

(caracterizado pela não-reciprocidade, pelo vínculo social, irrelevância do dinheiro e 

intransferibilidade) enquanto o outro extremo correspondia à troca de mercadoria 

pura (em que há reciprocidade, troca equilibrada, impessoalidade, transferibilidade, 

monetização e relações quantitativas). Verificou-se que o consumo colaborativo 

P2P, tendo apresentado características dos dois extremos, é uma prática que situa-

se no meio do sprectum. 

As motivações para a participação em atividades de compartilhamento 

também foram estudadas por Hamari, Sjöklint e Ukkonen (2015), as quais foram 

classificadas em quatro categorias: sustentabilidade, divertimento, reputação e 

benefícios econômicos. Foi feita também uma distinção entre as motivações 

consideradas intrínsecas (sustentabilidade e divertimento) e extrínsecas (reputação 

e benefícios econômicos). 

Os resultados do estudo indicaram que as motivações intrínsecas 

influenciaram positivamente a atitude de participar do consumo colaborativo, ao 

passo que as motivações extrínsecas não apresentaram influência positiva. No que 

diz respeito à intenção continuada de participação, verificou-se que motivações 

extrínsecas (benefícios econômicos) tiveram peso significativo, assim como o 
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divertimento causado pela participação. Observou-se também que, embora a 

sustentabilidade percebida provoque uma atitude positiva em relação ao consumo 

colaborativo, os benefícios econômicos figuraram como motivadores mais fortes 

para a intenção de participação (ibidem). 

A discussão apresentada no trabalho de Henten e Windekilde (2016), por sua 

vez, é sobre custos de transação na economia compartilhada. Os pesquisadores 

afirmam que as trocas de bens e serviços entre pessoas foi viabilizada pelo 

surgimento de plataformas digitais, que permitiram a redução dos custos de 

transação. Sem as plataformas, essas trocas não seriam possíveis, pois os custos 

exigidos para a pesquisa, contato e contratação seriam muito mais altos. Nesse 

contexto, novos mercados são criados e surgem novos operadores, que consistem 

em substitutos para as operações de negócios existentes. É importante salientar que 

esses novos mercados e operadores satisfazem necessidades humanas já 

conhecidas (como transporte e acomodação), portanto, pode haver alto grau de 

substituição e, consequentemente, significativa competição entre os novos modelos 

de negócios e os tradicionais. Porém, alguns pontos devem ser observados, como: 

diferenças quanto à proposta de valor oferecida (por um hotel e uma acomodação 

particular, por exemplo), medidas regulatórias em relação aos novos modelos de 

negócios e adaptabilidade dos negócios tradicionais e de suas capacidades 

competitivas. 

O cenário mais provável, segundo os autores, é de que haverá certo grau de 

substituição, mas também de complementaridade, tanto no que se refere à oferta 

quanto à demanda. No lado da oferta, os operadores de mercado já existentes 

podem passar a oferecer seus serviços por meio das novas plataformas, assim 

como, no lado da demanda, consumidores que não contratavam serviços da 

indústria tradicional podem vir a ser atraídos pelos novos operadores (ibidem). 

Os autores mencionam ainda que há um paradoxo quanto aos custos de 

transação na economia compartilhada, pois, ao mesmo tempo em que a sua 

redução proporciona maiores possibilidades de atuação para os pequenos negócios, 

torna possível também a criação de enormes organizações que prosperam em 

virtude dos custos de transação (ibidem). 

Os fatores críticos de sucesso para a introdução das pequenas e médias 

empresas na economia compartilhada é o tema do estudo de Hong et al. (2014). 

Eles argumentam que esse modelo econômico pode possibilitar a troca, entre 
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empresas, de bens e serviços que se tornariam ociosos, caso pertencessem a 

apenas uma organização. 

Na visão dos autores, a economia compartilhada entre empresas pode ser 

dividida em dois tipos: o primeiro é referente ao empréstimo de bens tangíveis ou 

intangíveis (instalações, direitos de propriedade intelectual, equipamentos, etc.) de 

uma empresa para outra; o segundo tipo se refere à posse compartilhada de bens 

adquiridos conjuntamente pelas empresas (compras conjuntas, desenvolvimento de 

produtos e marcas em conjunto, compartilhamento de recursos de marketing e de 

capacitação, etc.). A partir de uma pesquisa sobre esses dois tipos, foram 

levantados os fatores críticos de sucesso para cada um. Os ganhos econômicos 

figuraram como o fator mais relevante para ambos os tipos. Confiança e 

compartilhamento de informações sobre os recursos ociosos foram fatores 

considerados importantes para o primeiro tipo, enquanto apoio do governo e 

empenho das empresas apareceram como fatores críticos para o segundo (ibidem). 

John (2013) argumenta que economias compartilhadas de consumo 

consistem em uma forma de consumo que tem como características a ênfase na 

comunidade e nas relações interpessoais, prudência financeira e preocupação com 

o meio ambiente. Em seu estudo, esse autor investiga a conexão entre a tecnologia 

e o consumo colaborativo a partir da análise do conteúdo de 63 artigos de jornal 

sobre o tema. Os resultados encontrados evidenciaram a existência de duas 

principais compreensões quanto a essa relação, a saber: tecnologia como 

viabilizadora do consumo colaborativo e tecnologia como impulsionadora do 

consumo colaborativo. 

No primeiro caso, verificou-se que os artigos tendiam a apresentar a narrativa 

de que a tecnologia tornava viáveis processos motivados por questões financeiras e 

ambientais ou que manifestam comportamentos considerados tribais, antigos ou 

inatamente humanos. O segundo caso, em que a tecnologia aparece como 

impulsionadora do consumo colaborativo, o argumento defendido nos artigos foi o de 

que as pessoas estão “aprendendo a compartilhar”, levando para situações off-line 

comportamentos pró-sociais que praticam online. O autor destaca ainda que as 

metáforas e outras terminologias utilizadas nos artigos são derivadas do mundo das 

startups de tecnologia, o que gera a percepção do consumo colaborativo como um 

fenômeno tecnológico (ibidem). 



57 

 

Martin (2015) também baseou o seu trabalho na análise de artigos da internet, 

escritos por críticos, comentaristas e defensores da economia compartilhada. Foi 

possível verificar que o discurso relativo à economia compartilhada se apresenta de 

maneiras contraditórias. Enquanto alguns a consideram um caminho potencial para 

a sustentabilidade, outros defendem que constitui uma forma particularmente 

corrosiva de economia neoliberal insustentável. 

Dentre as narrativas identificadas, três fortaleciam esse modelo econômico, 

enquadrando-o como: oportunidade econômica; nova forma de consumo; e caminho 

para uma nova economia. Para essas narrativas, o prognóstico é de que haverá 

oportunidade comercial, microempreendedores, monetização da capacidade ociosa, 

plataformas P2P, inovação disruptiva, consumo baseado no acesso, confiança, 

descentralização da economia, inovação digital e inovação social (ibidem). 

Outras três narrativas apresentaram resistência e crítica à economia 

compartilhada, declarando-a como: rede de marketplaces não regulamentados; 

fortalecimento do neoliberalismo; e campo de inovação incoerente.  O prognóstico 

defendido por essas narrativas inclui regulamentação da economia compartilhada, 

uma verdadeira (libertária) economia compartilhada, uma sociedade 

(socialdemocrata) de compartilhamento, movimento econômico coerente e 

processos e estruturas de nicho (ibidem). 

Matzler, Veider e Kathan (2015) mencionam, em seu artigo na MIT Sloan 

Management Review, que os sistemas de compartilhamento têm se expandido de tal 

maneira que podem representar uma ameaça às indústrias estabelecidas. Com a 

internet, o compartilhamento se tornou mais simples e esse modo de consumo tem o 

potencial de promover benefícios aos consumidores, como conveniência, redução 

de custo e consciência ambiental. Logo, faz-se necessário que as empresas 

compreendam esse sistema emergente para que possam, então, vislumbrar formas 

de se adaptar e de gerar novas fontes de receita. 

Algumas formas, identificadas pelos pesquisadores, para que as empresas 

respondam a essa tendência são: 

1. Vender o uso do produto e não o produto em si – embora a fórmula 

convencional de lucrar nos negócios seja fundamentada na venda de 

produtos, é importante explorar as oportunidades de geração de receita 

trazidas pela economia compartilhada;  
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2. Auxiliar os consumidores nas suas tentativas de revenda – comumente, 

os consumidores têm o desejo de revender produtos que adquiriram; 

reconhecer e auxiliar os consumidores nesse processo pode ser uma 

forma de as empresas se inserirem na economia compartilhada; 

3. Aproveitar-se de recursos e capacidades não usados – uma estratégia 

para as empresas lucrarem na economia compartilhada pode ser  o 

compartilhamento seus ativos inutilizados; 

4. Fornecer serviços de reparo e manutenção – quanto mais um produto 

for compartilhado, maior será o seu uso e, consequentemente, maior 

será a necessidade de reparo e manutenção; essa pode ser uma 

oportunidade para as empresas que possuem esse tipo de expertise; 

5. Alinhar-se ao consumo colaborativo para captar novos clientes – as 

empresas podem alinhar-se ao compartilhamento P2P como um meio 

para promoção de seus serviços e produtos para consumidores 

potenciais; e 

6. Buscar novos modelos de negócios baseados na economia 

compartilhada – as cinco abordagens anteriores expuseram as 

oportunidades de adaptação à economia compartilhada para as 

empresas tradicionais; no entanto,  o desenvolvimento de um modelo 

de negócios completamente novo pode também ser uma opção a ser 

considerada. 

A partir de um estudo de múltiplos casos, Nguyen (2014), examinou os 

modelos de negócio de cinco plataformas P2P pioneiras e/ou líderes de mercado em 

seus respectivos segmentos, a saber: Airbnb (acomodação), Etsy (comércio de 

produtos artesanais), Uber (transporte), TaskRabbit (terceirização de serviços) e 

Kickstarter (crowd-funding para projetos criativos). A análise de cada modelo de 

negócio possibilitou a identificação de elementos comuns às plataformas, mas 

também de estratégias distintas. 

Uma das principais descobertas do estudo está relacionada à proposta de 

valor apresentada por essas organizações, que foi subdividida pelos autor em dois 

grupos: o grupo da experiência e o grupo da paixão. O primeiro se refere às 

propostas de valor que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da 

utilização de recursos ociosos. Já o segundo grupo tem o propósito de conectar 

indivíduos que compartilham as mesmas paixões e interesses. Entender essas 
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propostas de valor é importante, pois são elas que orientam a maior parte das 

decisões e estratégias da gestão (ibidem). 

Vale citar também alguns outros pontos identificados no estudo. Crescimento, 

segurança, confiança e adesão dos consumidores foram apontados como questões 

centrais a esses negócios. Verificou-se que todas as organizações investem no 

treinamento da oferta de modo a promover maior apelo junto à demanda. O principal 

canal para estimular a adesão às plataformas é o boca-a-boca e o desenvolvimento 

de comunidades é crucial para reter os usuários. Além disso, todas elas dedicam 

boa parte de seus recursos e atividades para assegurar a segurança e confiança 

nas transações realizadas na plataforma (ibidem). 

Quinson (2015) argumenta que o consumo colaborativo está em seu estágio 

inicial e que a economia compartilhada pode ser uma alternativa para questões 

relacionadas à escassez de recursos, crise econômica e aquecimento global. 

Ressalta também que as mudanças decorrentes do consumo colaborativo não se 

referem ao que é consumido, mas à forma como se consome. O avanço da 

tecnologia tem impulsionado esse novo modelo econômico e acredita-se que ele 

será responsável por redefinir comportamentos, organizações e sociedade. A autora 

salienta ainda que o sistema legal não está preparado para as novas mudanças. 

Schor (2014) lembra que o discurso a favor da economia compartilhada 

ignora o lado negativo dessa tendência. Percebe-se que há potencial para o 

desenvolvimento de novos negócios que são mais democraticamente organizados, 

que geram valor de forma mais justa, que contribuem para a redução da pegada 

ecológica e que podem promover a aproximação de pessoas de novos jeitos. 

Acredita-se, inclusive, que as plataformas P2P podem originar um novo modelo 

familiar, em que as pessoas têm maior possibilidade de diversificar seu acesso à 

renda, produtos e serviços, sendo assim menos dependentes de empregadores. No 

entanto, espera-se que, com a eventual incorporação das plataformas à economia 

de negócios usual, a boa vontade destas se dissipe. 

Para Teubner (2014), ainda há muitas questões em aberto quanto à 

econômica compartilhada e seus aspectos comportamentais, legais e econômicos. 

Com o rápido desenvolvimento desse campo da economia, as normas sociais ainda 

não puderam ser inteiramente estabelecidas e adaptadas a essa realidade em 

transição. Apesar disso, o número de usuários participantes da economia 

compartilhada é crescente e sugere que as plataformas P2P se consolidarão a longo 
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prazo, não sendo, portanto, um fenômeno temporário. O autor defende que, embora 

o momento atual ainda seja de muita experimentação no âmbito da economia 

compartilhada, os benefícios são evidentes e é responsabilidade dos governantes 

apoiar, ativamente, o progresso desse tipo de economia. 

 

2.4.2 Consumo Colaborativo no Segmento de Hospedagem 

 

Possivelmente, a primeira plataforma online a ganhar destaque com o modelo 

de negócios voltado para o consumo colaborativo de hospedagens foi a HomeAway. 

Após vislumbrarem a oportunidade de criar um marketplace online para atender à 

indústria de aluguéis por temporada, Brian Sharples e Carl Shepherd fundaram a 

empresa, em fevereiro de 2005. Atualmente, a sede está localizada em Austin (EUA) 

e outros quinze escritórios estão espalhados pelo mundo (HOMEAWAY, 2015). 

Ao longo dos anos, muitas plataformas semelhantes foram adquiridas pela 

HomeAway, a saber: CyberRentals.com, GreatRentals.com, A1Vacations.com, 

TripHomes.com, Holiday-Rentals.co.uk, Abritel.fr, EscapeHomes.com, 

Homelidays.com, BedandBreakfast.com e RealHolidays.com.au. Em 2010, foi 

realizada a aquisição do AlugueTemporada, plataforma brasileira fundada em 2001 

com o objetivo de auxiliar os viajantes na busca por imóveis para finais de semana, 

períodos de férias e feriados (ibidem). 

Com anúncios de mais de um milhão de imóveis em 190 países, esse grupo 

americano se apresenta, em seu site, como o líder mundial em anúncios de imóveis 

para temporada e representa um concorrente direto do Airbnb (descrito a seguir). 

Somente no Brasil, são cerca de 20 mil imóveis anunciados e os acessos ao site 

ultrapassam os 20 milhões por ano (ALUGUE TEMPORADA, 2015; ibidem). 

O Airbnb, por sua vez, foi idealizado por Joe Gebbia, Brian Chesky, e Nathan 

Blecharczyk, no ano de 2007. Devido à realização de uma grande conferência de 

design na cidade de São Francisco (EUA), os hotéis ficaram lotados e o trio decidiu, 

então, oferecer hospedagem e café da manhã, na própria casa, aos turistas que 

estavam interessados em participar do evento. No ano seguinte, a ideia se tornou 

um negócio, de fato, e, embora não tivesse tanto apelo para executivos e turistas 

mais abastados, começou a se popularizar entre os viajantes de perfil aventureiro e 

descolado, que buscavam economia em suas viagens e valorizavam a experiência 

de conhecer a rotina dos anfitriões (AIRBNB..., 2011). 
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O Airbnb, que funciona como um marketplace online, se autodefine como um 

“website social que conecta pessoas que têm espaços sobrando às que estão 

procurando um lugar para ficar” (tradução livre) (AIRBNB, 2015). Basicamente, 

potenciais anfitriões inscrevem seus imóveis na plataforma digital, definem o valor 

das diárias e, então, oferecem aos hóspedes (ZERVAS et al., 2015). O cadastro na 

plataforma é gratuito para os anunciantes. Em contrapartida, quando a reserva é 

efetivada, o Airbnb retém uma parcela dos valores envolvidos (AIRBNB..., 2011). Os 

hóspedes pagam uma taxa de serviço que varia de 9 a 12% para cada reserva 

efetuada e os anfitriões, por sua vez, pagam uma taxa de 3% referente ao custos 

dos processos de pagamento (ZERVAS et al., 2015). 

A plataforma teve rápido crescimento desde o seu lançamento em 2008 e, até 

o final de 2014, cerca de 30 milhões de usuários utilizaram seus serviços, sendo 

mais da metade (18 milhões) apenas no ano de 2013 (ZERVAS et al., 2015). Em 

abril de 2012, a empresa abriu um escritório no Brasil e colocou no ar a versão em 

português do site, uma vez que foi verificado aumento de mais de dez vezes nas 

receitas do Airbnb no país (AIRBNB..., 2013). Atualmente, o Airbnb está presente 

em 192 países e possui imóveis cadastrados em mais de 34 mil cidades, totalizando 

uma oferta de acomodações que ultrapassa um milhão de unidades (AIRBNB, 

2015). Vale citar também que, desde seu início, a empresa captou US$826 milhões 

em capital de risco e possui valor de mercado de US$ 10 bilhões – o que 

corresponde a 40 vezes a receita de US$ 250 milhões estimada para o ano de 2013 

(CUSUMANO, 2015). 

A título de comparação, é importante salientar que as maiores redes de hotéis 

do mundo apresentam taxas de crescimento menores, valor de mercado 

relativamente menor comparado às suas receitas e quantidade de quartos também 

menor  que o Airbnb. A rede de hotéis Marriott, por exemplo, possui cerca de 675 mil 

quartos em 74 países, obteve receita de US$ 12,7 bilhões, em 2013, e seu valor de 

mercado, em setembro de 2014, era de US$ 20 bilhões. A rede Hilton, por sua vez, 

possui aproximadamente 679 mil quartos em 91 países, obteve receita de US$ 9,7 

bilhões, no ano de 2013, e seu valor de mercado em torno de US$ 25 bilhões. Um 

terceiro exemplo é o grupo InterContinental que, com 674 quartos em 100 países, 

obteve receita de US$ 1,9 bilhão, em 2013, e valor de mercado equivalente a US$ 9 

bilhões (ibidem). 
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Na maior parte dos destinos, o modelo de negócios do Airbnb opera sem 

grandes entraves regulatórios, o que facilita e aumenta as chances de fechamento 

de reservas. Além disso, para aumentar a confiança dos usuários e manter a boa 

reputação, o website conta com um sistema de avaliação pós-estadia, em que é 

incentivada a publicação de reviews pelos hóspedes, que classificam diferentes 

aspectos da hospedagem, como limpeza e localização (ZERVAS et al., 2015). 

Mais recentemente, em 2014, o Hotel Urbano entrou no mercado de aluguel 

por temporada, lançando um portal chamado Voltem (www.voltem.com). O objetivo é 

similar ao das plataformas citadas anteriormente: conectar viajantes interessados 

em locar apartamentos, casas ou quartos por períodos curtos aos proprietários de 

imóveis. As taxas cobradas pelo serviço de intermediação são de 4,5% sobre o valor 

da locação para os proprietários e de 5,5% para os hóspedes. O portal oferece 

também a possibilidade de localizar opções de hospedagem em períodos de 

grandes eventos, como Rock in Rio, Formula 1 e Festa do Peão de Barretos. 

Segundo o fundador e CEO do Voltem, Eduardo Serrado, a expectativa é que a 

plataforma se consolide como a principal de aluguel por temporada do Brasil e da 

América Latina (HOTEL…, 2014). 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Nessa seção, é apresentado o detalhamento da metodologia utilizada nesta 

pesquisa, contemplando a sua classificação, suas etapas, universo e amostra, 

instrumento de coleta de dados e análise e tratamento dos dados. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente estudo é de natureza exploratória e tem caráter qualitativo. De 

acordo com Gray (2012, p. 36), os estudos exploratórios “são especialmente úteis 

quando não se sabe o suficiente sobre um fenômeno”. O método qualitativo foi 

escolhido por se tratar de uma pesquisa altamente contextual, cujos dados podem 

contribuir para que se tenha relativamente maior conhecimento sobre determinadas 

questões (ibidem). 

A realização deste estudo foi composta por quatro etapas, descritas a seguir. 

 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

O presente estudo é constituído de quatro etapas: 

 

1. Revisão de literatura; 

2. Definição do universo e amostra; 

3. Definição e construção de instrumento de coleta de dados; 

4. Análise e tratamento dos dados. 

 

A primeira etapa do estudo, referente à revisão de literatura sobre conceitos 

correlatos ao tema principal, é apresentada na seção 2. A segunda etapa, por seu 

turno, compreende a definição do universo e amostra. Na terceira etapa, foi 

realizada uma pesquisa de campo do tipo survey para coleta de dados junto à 

amostra. Esse tipo de pesquisa de levantamento descritiva foi selecionada por 

permitir investigar a percepção dos gestores de meios de hospedagem e foi 

considerada a mais adequada, nesse caso, pois, conforme defendido por Gray 
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(2012), possibilita a verificação dos valores, opiniões e atitudes. Por fim, a quarta 

etapa consistiu na análise e tratamento dos dados coletados. 

 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

A amostra (por conveniência, não-probabilística) foi composta por gestores de 

empreendimentos do segmento de hospedagem localizados em cinco municípios do 

Estado do Rio de Janeiro. Foi tomado como referência o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) para determinar os tipos de 

meios de hospedagem, a saber: hotel, resort, hotel fazenda, cama e café, hotel 

histórico, pousada e flat/apart. 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O instrumento de coleta de dados é composto por questões fechadas 

(maioria), mas também por questões abertas, e está estruturado em três seções: 1) 

caracterização do respondente e do estabelecimento; 2) percepção quanto às 

plataformas online de aluguel por temporada; e 3) percepção sobre estratégias mais 

importantes para manutenção da competitividade. 

Na primeira seção do questionário, buscou-se obter informações sobre os 

respondentes e o estabelecimento que representam. Para isso, foram incluídas 

questões relacionadas à localização do estabelecimento, tipo de hospedagem, 

tempo de existência e porte da empresa e quantidade de leitos. 

Na segunda seção, foram delineadas questões de modo a identificar a 

percepção dos mesmos quanto às plataformas online de aluguel por temporada, ao 

consumo colaborativo e a economia compartilhada. Para isso, foi utilizada uma 

pergunta de escala ou classificação, mais especificamente a escala Likert de cinco 

pontos (conforme apresentado no quadro 11, a seguir), que permitiu aos 

respondentes indicarem a intensidade com que concordam ou discordam de 

determinada declaração (GRAY, 2012). 
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Grau Concordância 

1 Discordo plenamente 

2 Discordo 

3 Indiferente 

4 Concordo 

5 Concordo plenamente 

Quadro 11: Grau de concordância na escala Likert de cinco pontos 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Para fundamentar as afirmações contidas no questionário, foi elaborado o 

quadro 12, a seguir, a partir da seção 2.4.1 do trabalho. 

 

Autor(es) Afirmações 

Bardhi e Eckhardt (2012) 

Botsman (2015) 

Ceroy (2015) 

Os consumidores preferem pagar para ter acesso a produtos e 
serviços temporariamente (sem a necessidade de comprá-los). 

Belk (2014) 

Boesler (2013) 

Cusumano (2015) 

Matzler, Veider e Kathan (2015) 

As plataformas representam uma ameaça às empresas já 
estabelecidas. 

Eckhardt e Bardhi (2015) 
As plataformas beneficiam os consumidores que estão à 
procura de maior conveniência e menor preço. 

Goel (2014) 
Os consumidores agora podem dispensar os produtos e 
serviços das empresas tradicionais. 

Hamari, Sjöklint e Ukkonen (2015) 
Os benefícios econômicos são a principal motivação para a 
participação em atividades de compartilhamento de bens e 
serviços. 

Henten e Windekilde (2016) 
Existe competição entre as plataformas e os negócios 
tradicionais. 

Matzler, Veider e Kathan (2015) 
As empresas precisam se adaptar às mudanças do mercado e 
pensar em novas formas de gerar receita. 

Quinson (2015) 
As plataformas podem contribuir para melhorar a crise 
econômica e aquecimento global. 

Teubner (2014) 
Os governantes devem apoiar o progresso de plataformas 
desse tipo. 

Quadro 12: Fundamentação das afirmações apresentadas no questionário 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Por fim, a terceira seção teve o propósito de identificar quais estratégias são 

consideradas mais importantes para que os estabelecimentos se mantenham 

competitivos nessa nova conjuntura. Vale citar que as afirmações contidas nesta 

seção do questionário foram baseadas na seção 2.3.1 deste trabalho. No quadro 13, 
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a seguir, são apresentadas as estratégias/ações estratégias incluídas nesta seção 

do questionário da pesquisa: 

 

Estratégias / Ações estratégicas Autor(es) 

Busca por redução de custos 
Bordean e Borza (2014) 

Buhalis (2001) 

Controle da qualidade dos produtos e serviços oferecidos 

Bordean e Borza (2014) 

Buhalis (2001) 

Ekiyor (2011) 

Poon (1994) 

Controle rigoroso de custos Bordean e Borza (2014) 

Desenvolvimento da identidade da marca 

Bordean e Borza (2014) 

Dimmock (1999) 

Ekiyor (2011) 

Desenvolvimento de novos serviços e produtos 
Bordean e Borza (2014) 

Dimmock (1999) 

Diversificação dos produtos e  serviços existentes 

Buhalis (2001) 

Ekiyor (2011) 

Munteanu et al. (2014) 

Lillestol; Timothy; Goodman (2015) 

Estabelecimento de parcerias 
Bordean e Borza (2014) 

Buhalis (2001) 

Estabelecimento de preços competitivos 
Bordean e Borza (2014) 

Buhalis (2001) 

Foco em novos mercados Buhalis (2001) 

Fornecimento de produtos e serviços especializados 

Bordean e Borza (2014) 

Buhalis (2001) 

Claver-Cortés; Molina-Azorín; 
Pereira-Moliner (2006) 

Lillestol; Timothy; Goodman (2015) 

Implementação de software de Customer Relationship 
Management (CRM) 

Bordean e Borza (2014) 

Munteanu et al. (2014) 

Melhoria no atendimento ao cliente 
Bordean e Borza (2014) 

Poon (1994) 

Oferta de preços mais baixos que os concorrentes Lillestol; Timothy; Goodman (2015) 

Oferta de serviços pós-venda Ekiyor (2011) 

Padronização dos serviços Buhalis (2001) 

Qualificação da mão-de-obra 

Bordean e Borza (2014) 

Buhalis (2001) 

Ekiyor (2011) 

Segmentação de mercado 
Bordean e Borza (2014) 

Buhalis (2001) 
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Dimmock (1999) 

Munteanu et al. (2014) 

Lillestol; Timothy; Goodman (2015) 

Uso de mídias sociais 
Eraqi (2005) 

Munteanu et al. (2014) 

Investimento em marketing e publicidade 

Bordean e Borza (2014) 

Buhalis (2001) 

Munteanu et al. (2014) 

Quadro 13: Consolidação das estratégias do setor de turismo com foco no tema da 
pesquisa 

Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Cada item exposto anteriormente foi transformado em uma afirmação, que foi 

avaliada pelos respondentes do questionário (Apêndice A). 

 

3.5 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A análise e tratamento dos dados foram realizados com base nas respostas 

obtidas por meio de questionário eletrônico e coletadas na terceira etapa descrita na 

metodologia. As questões de múltipla escolha (fechadas) foram analisadas de 

acordo com a frequência observada. Para as questões que apresentaram escala 

Likert de cinco pontos, foi identificada a moda para cada opção. Para as questões 

abertas, por sua vez, foi utilizada análise de texto. 

A análise estatística e os resultados obtidos são apresentados a seguir, neste 

estudo, em forma de textos e gráficos. 
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4 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A coleta dos dados consistiu no envio do questionário de pesquisa, por meio 

da plataforma SurveyMonkey, para um total 506 e-mails relativos aos 

empreendimentos do segmento de hospedagem dos municípios de Angra dos Reis, 

Armação dos Búzios, Cabo Frio, Paraty e Rio de Janeiro. Estes e-mails foram 

disponibilizados pelo Ministério do Turismo, mediante solicitação, no dia 13 de 

novembro de 2015. 

Os convites para resposta ao questionário foram enviados para os e-mails no 

dia 29 de fevereiro de 2016. Após este primeiro disparo, foram enviados outros dois 

lembretes, nos dias 8 e 15 de março, somente para os e-mails cujas respostas não 

tinham sido obtidas. Além dos convites por e-mail, foram contatadas 11 entidades de 

classe (associações, sindicatos e secretarias) relacionadas ao segmento de 

hospedagem dos municípios citados, informando sobre a pesquisa e solicitando 

auxílio na divulgação do link do questionário. 

Os contatos por e-mail resultaram em 46 respostas do questionário enquanto 

outras 28 respostas foram obtidas a partir do link enviado às entidades de classe. Do 

total de 74 respostas, 41 corresponderam a respostas completas, das quais 37 

foram respostas de pessoas com cargo de gestão nos empreendimentos de 

hospedagem. Tendo em vista o foco do presente trabalho, apenas essas 37 

respostas foram consideradas para análise. O questionário de pesquisa esteve 

disponível para preenchimento entre os dias 29 de fevereiro e 24 de março de 2016. 

 

4.1 SEÇÃO 1: CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE E DO 

ESTABELECIMENTO 

 

A primeira questão da seção 1 teve por objetivo identificar o município em que 

o empreendimento está localizado. Conforme apresentado no gráfico 1, a seguir, 

verificou-se que a maior parte dos respondentes representam meios de hospedagem 

da cidade do Rio de Janeiro e de Paraty, contabilizando, respectivamente, 40,5% e 

37,8% do total. As cidades de Armação dos Búzios e Angra dos Reis somaram 8,1% 

cada uma e a cidade de Cabo Frio obteve menor representação, com 5,4%. 
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Gráfico 1: Localização do estabelecimento 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

No gráfico 2, por sua vez, é apresentada a classificação dos meios de 

hospedagem. Nota-se que 37,8% são pousadas, 29,7% são albergues/hostels e 

21,6% são hotéis. Do total de estabelecimentos, 5,4% são do tipo cama & café 

enquanto flat/apart hotel e outros representam, cada um, 2,7%. As classificações 

hotel fazenda, hotel histórico e resort não foram observadas. 

 

 

Gráfico 2: Classificação do estabelecimento 
Fonte: Elaboração própria (2016) 
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O tempo de existência foi o abordado na terceira questão do questionário, em 

que foi possível verificar que a maioria dos empreendimentos havia sido iniciado 

entre 4 e 6 anos (27,0%); outros 24,6% tinham tempo de existência maior do que 20 

anos; 21,6%, entre 1 e 3 anos; 13,5%, entre 10 e 15 anos; e 13,5%, entre 15 e 20 

anos (gráfico 3). Não foram observados empreendimentos com tempo menor do que 

1 ano e entre 7 e 9 anos. É válido ressaltar que mais da metade dos 

estabelecimentos representados (51,3%) iniciaram suas atividades há mais de 10 

anos. 

 

 

Gráfico 3: Tempo de existência do estabelecimento 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

O porte do estabelecimento constitui outro ponto considerado importante para 

a pesquisa e foi, portanto, contemplado na quarta questão. A partir das respostas 

obtidas (consolidadas no gráfico 4), foi possível verificar que 48,6% dos 

respondentes eram gestores de microempresas e 35,1%, de empresas de pequeno 

porte. Os microempreendedores individuais contabilizaram 13,5% ao passo que 

médias empresas corresponderam a apenas 2,7% do total. Nenhuma resposta foi 

referente a grandes empresas. É importante destacar que essa configuração em que 

predominam os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas 

de pequeno porte reflete uma característica essencial do setor de turismo, que é, em 

sua maior parte, composto por empreendimentos de porte menor. 
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Gráfico 4: Porte do estabelecimento 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

As questões 5 e 6 do questionário de pesquisa tiveram por objetivo conhecer 

o número de unidades habitacionais (UH) e de leitos nos meios de hospedagem. No 

gráficos 5, a seguir, é possível observar que 37,8% dos empreendimentos possuem 

de 11 a 30 UH, 35,1% possuem até 10 UH e 24,4%, de 31 a 50 UH. Apenas 2,7% 

possuem mais de 101 UH. 

 

Gráfico 5: Quantidade de UH 
Fonte: Elaboração própria (2016) 
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A quantidade de leitos é apresentada no gráfico 6, em que verifica-se a 

predominância de meios de hospedagem com número de leitos entre 31 e 50 leitos 

e entre 51 e 100 leitos (32,4% cada). Empreendimentos com até 10 leitos 

representaram 5,4%; mais de 101 leitos, 8,1%; e 11 a 30 leitos, 21,6%. 

 

 

Gráfico 6: Quantidade de leitos 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

A respeito dos gráficos 5 e 6, é interessante observar que a quantidade de UH 

e de leitos verificada é coerente com o porte dos estabelecimentos, identificado no 

gráfico 4. Como a maior parte dos respondentes representam meios de hospedagem 

de porte pequeno, é natural que, em sua maior parte, a quantidade de UH dos 

empreendimentos seja de até 50 e que a quantidade de leitos, consequentemente, 

seja de até 100. 

Quanto à sétima questão, vale mencionar que esta foi utilizada como filtro, 

uma vez que o presente estudo teve o intuito de avaliar apenas a percepção dos 

gestores de meios de hospedagem. Conforme mencionado na seção 4 deste 

trabalho, do total de 41 respostas completas, foram consideradas somente aquelas 

referentes a gestores de meios de hospedagem (n = 37). 
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4.2 SEÇÃO 2: PERCEPÇÃO SOBRE CONSUMO COLABORATIVO, ECONOMIA 

COMPARTILHADA E PLATAFORMAS ONLINE DE ALUGUEL POR TEMPORADA 

 

As questões da seção 2 do questionário de pesquisa buscaram avaliar a 

percepção dos gestores de meios de hospedagem sobre consumo colaborativo, 

economia compartilhada e plataformas online de aluguel por temporada. 

Quando perguntados sobre se conheciam alguma plataforma de aluguel por 

temporada, 25 gestores (67,5%) responderam sim e 12 responderam não (32,4%), 

conforme exposto no gráfico 7. 

 

 

Gráfico 7: Conhecimento sobre plataformas online de aluguel por temporada 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Os gestores que responderam positivamente à questão 7, indicaram, na 

questão seguinte, pelo menos, uma plataforma da qual tinham conhecimento. Foi 

observado que um gestor citou quatro plataformas, dez gestores citaram três 

plataformas, sete citaram duas e os oito restantes citaram apenas uma. 

Dentre as 53 citações, as plataformas Airbnb (28,3%), Booking.com (20,8%) e 

AlugueTemporada (18,9%) foram lembradas com maior frequência pelos 

respondentes (gráfico 8). Outras plataformas também foram mencionadas, como: 

TripAdvisor (9,4%), Decolar.com (7,5%), HostelWorld (5,7%), Expedia (1,9%), 

FlipKey (1,9%), HomeAway (1,9%), Trivago (1,9%) e Villas.com (1,9%). 
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Gráfico 8: Plataformas citadas pelos respondentes 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Com o intuito de examinar a percepção dos respondentes a respeito da 

economia compartilhada, do consumo colaborativo e das plataformas online de 

aluguel por temporada, estes foram convidados a avaliar nove afirmações na décima 

questão. Para tal, foi utilizada a escala Likert de cinco pontos: 1, 2, 3, 4 e 5 

correspondem, respectivamente, às opções “discordo plenamente”, “discordo”, 

“indiferente”, “concordo” e “concordo plenamente”. Essas afirmações foram 

identificadas por letras (de A a I) para facilitar a interpretação dos dados. 

A - Os governantes devem apoiar o progresso de plataformas desse tipo. 

B - As plataformas podem contribuir para melhorar a crise econômica e 

aquecimento global. 

C - As empresas precisam se adaptar às mudanças do mercado e pensar 

em novas formas de gerar receita. 

D - Os consumidores agora podem dispensar os produtos e serviços das 

empresas tradicionais. 

E - Os benefícios econômicos são a principal motivação para a 

participação em atividades de compartilhamento de bens e serviços. 

F - As plataformas representam uma ameaça às empresas já 

estabelecidas. 
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G - Os consumidores preferem pagar para ter acesso a produtos e serviços 

temporariamente (sem a necessidade de comprá-los). 

H - Existe competição entre as plataformas e os negócios tradicionais. 

I - As plataformas beneficiam os consumidores que estão à procura de 

maior conveniência e menor preço. 

 

O gráfico 9 apresenta as frequências das respostas sobre a avaliação das 

nove afirmações ( de A até I), ilustrando o percentual referente aos cinco valores da 

escala Likert. Conforme exposto no gráfico 9, verificou-se, por exemplo, que um 

número maior de  gestores concordou plenamente (moda = 5) com a afirmação C 

(37,8%). Concordaram  (moda = 4) com a afirmação E, por sua vez, 67,6% dos 

respondentes. Observou-se também que 43,2% dos gestores de meios de 

hospedagem se mostraram indiferentes  (moda = 3) à afirmação A. Maior 

discordância (moda = 2) foi verificada em relação à afirmação D (40,5%) e 

discordaram plenamente  (moda = 1) da afirmação B 21,6% dos gestores. 
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Gráfico 9: Avaliação de afirmações sobre economia compartilhada, consumo 
colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

O gráfico 10 apresenta a moda correspondente a cada afirmação citada na 

décima questão, que representa o valor que ocorre com maior frequência. Observa-

se que a maioria dos respondentes concorda (moda = 4) com cinco afirmações (C, 

E, G, H e I); foram indiferentes (moda = 3) em quatro (A,B, F e G); e discordaram 

(moda = 2) apenas em uma (D). É importante salientar que a afirmação “Os 

consumidores preferem pagar para ter acesso a produtos e serviços 
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temporariamente (sem a necessidade de comprá-los)” é bimodal e, por essa razão, 

é representada duas vezes no gráfico. 

 

 

Gráfico 10: Modas referentes às afirmações sobre economia compartilhada, 
consumo colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Os resultados relativos aos municípios estudados - Angra dos Reis, Armação 

dos Búzios, Cabo Frio, Paraty e Rio de Janeiro - são apresentados nos gráficos que 

seguem. 

 

 

Gráfico 11: Avaliação de afirmações sobre economia compartilhada, consumo 
colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada - Angra dos Reis 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Para o município de Angra dos Reis (gráfico 11), verificou-se que nenhum dos 

respondentes discordou plenamente das afirmações. Em contrapartida, 66,7% 

concordaram plenamente (moda = 5) com a afirmação C. Observou-se que 100% 

dos gestores de Angra dos Reis foram indiferentes (moda = 3) às afirmações D e F. 

Concordaram (moda = 4) com a afirmação E 66,7% dos respondentes enquanto 

33,3% discordaram (moda = 2) das afirmações A e E. 

As modas correspondentes a cada afirmação avaliada pelos gestores de 

meios de hospedagem de Angra dos Reis constam no gráfico 12. As afirmações que 

aparecem mais de uma vez no gráfico são aquelas cujo caráter é bimodal ou 

multimodal. 

 

 

Gráfico 12: Modas referentes às afirmações sobre economia compartilhada, 
consumo colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada - Angra dos Reis 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

A avaliação dos gestores de Armação dos Búzios foi a base para elaboração 

do gráfico 13. É possível observar que 100% respondentes deste município 

concordaram plenamente (moda = 5) com afirmação E e concordaram (moda = 4) 

com a afirmação H. Quanto à afirmação F, 66,7% dos gestores discordaram (moda = 

2). Outros 66,7% discordaram plenamente (moda = 1) das afirmações A e B. 
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Gráfico 13: Avaliação de afirmações sobre economia compartilhada, consumo 
colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada - Armação dos Búzios 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

O gráfico 14 apresenta as modas referentes às afirmações, de acordo com a 

avaliação dos gestores de Armação dos Búzios. 

 

 

Gráfico 14: Modas referentes às afirmações sobre economia compartilhada, 
consumo colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada - Armação dos Búzios 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

No que diz respeito ao município de Cabo Frio, devido à quantidade reduzida 

de respondentes e aparentes divergências na avaliação das afirmações, estas 

apresentaram caráter bimodal, conforme gráfico 15. Foi verificada discordância 

(moda = 2) por parte de 50% dos gestores no que se refere às afirmações A, B e D. 
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Foi possível notar que 50% dos gestores mostraram-se indiferentes (moda = 3) a 

todas as afirmações, exceto à afirmação I. Metade dos respondentes concordou 

(moda = 4) com as afirmações E, F, G, H e I, enquanto outros 50% concordaram 

plenamente (moda = 5) com as afirmações C e I. 

A moda de cada afirmação consta no gráfico 16. 

 

 

Gráfico 15: Avaliação de afirmações sobre economia compartilhada, consumo 
colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada - Cabo Frio 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

 

Gráfico 16: Modas referentes às afirmações sobre economia compartilhada, 
consumo colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada - Cabo Frio 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Quanto aos resultados das avaliações dos gestores da cidade de Paraty, 

mostrados no gráfico 17, nota-se que 28,6% destes concordaram plenamente (moda 

= 5) com a afirmação H. Em relação à afirmação C, 71,4% concordaram (moda = 4) 

que as empresas precisam se adaptar às mudanças do mercado. Por outro lado, 

50% dos respondentes foram indiferentes (moda = 3) à afirmação G e outros 64,3% 

discordaram (moda = 2) da afirmação D. 

 

 

Gráfico 17: Avaliação de afirmações sobre economia compartilhada, consumo 
colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada - Paraty 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Constam, no gráfico 18, a seguir, as afirmações avaliadas pelos gestores de 

meios de hospedagem localizados na cidade de Paraty e suas respectivas modas. 

 

Gráfico 18: Modas referentes às afirmações sobre economia compartilhada, 
consumo colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada - Paraty 

Fonte: Elaboração própria (2016) 



82 

 

 

Sobre o município do Rio de Janeiro, foi elaborado o gráfico 19, em que pode-

se verificar que grande parte dos gestores (53,3%) concordaram plenamente (moda 

= 5) com a afirmação C. Quanto aos benefícios econômicos serem a principal 

motivação para a participação em atividades de compartilhamento, 66,7% dos 

respondentes concordaram (moda = 4). A respeito do apoio do governo ao 

progresso das plataformas, 53,3% dos gestores se mostraram indiferentes (moda = 

3). Outros 26,7% discordaram (moda = 2) da afirmação D enquanto 20,0% 

discordaram plenamente (moda = 1) das afirmações B e D. 

 

 

Gráfico 19: Avaliação de afirmações sobre economia compartilhada, consumo 
colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada - Rio de Janeiro 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Com base na avaliação dos gestores da cidade do Rio de Janeiro, são 

apresentadas, a seguir, as modas referentes a cada afirmação (gráfico 20). 
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Gráfico 20: Modas referentes às afirmações sobre economia compartilhada, 
consumo colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada - Rio de Janeiro 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Considerando-se para a análise dos resultados o porte das empresas 

representadas pelos gestores, observou-se que 20,0% dos microempreendedores 

individuais concordaram plenamente (moda = 5) com a afirmação C, que menciona a 

adaptação das empresas às mudanças mercadológicas (gráfico 21). Um número 

maior de respondentes (80,0%) concordou (moda = 4) com a afirmação E. 

Ainda de acordo com a avaliação desses empreendedores, notou-se 

indiferença (moda = 3), principalmente, em relação  à afirmação A. Discordaram 

(moda = 2) da afirmação D, 60,0% dos gestores e, por fim, 40,0% discordaram 

plenamente (moda = 1) da afirmação B, que cita a questão da contribuição das 

plataformas para a crise econômica e o aquecimento global. 
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Gráfico 21: Avaliação de afirmações sobre economia compartilhada, consumo 
colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada - Microempreendedor individual 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

A seguir, podem ser observadas as modas relativas às afirmações avaliadas 

pelos gestores dos empreendimentos enquadrados no perfil de microempreendedor 

individual (gráfico 22). 

 

 

Gráfico 22: Modas referentes às afirmações sobre economia compartilhada, 
consumo colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada - Microempreendedor 
individual 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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As respostas de gestores de microempresas também foram examinadas e 

sua consolidação é apresentada no gráfico 23. Nota-se que 38,9% dos 

respondentes concordaram plenamente (moda = 5) com a afirmação C. Outros 

61,1% das respostas indicaram que os gestores concordam (moda = 4) que a 

principal motivação para participação em atividades de compartilhamento são os 

benefícios econômicos. Verificou-se também que 44,4% foram indiferentes (moda = 

3) às afirmações B e G. 

Ainda com base nas respostas dos gestores de microempresas, foi possível 

verificar que 38,9% destes discordaram (moda = 2) das afirmações D e F, enquanto 

outros 27,8% dos gestores discordaram plenamente (moda = 1) da afirmação D. 

 

 

Gráfico 23: Avaliação de afirmações sobre economia compartilhada, consumo 
colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada – Microempresa 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

No gráfico 24, são expostas as modas identificadas a partir da avaliação dos 

gestores dos meios de hospedagem formalizados como microempresas. 
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Gráfico 24: Modas referentes às afirmações sobre economia compartilhada, 
consumo colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada - Microempresa 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Quanto às empresas de pequeno porte, é possível observar, no gráfico 25, 

que as respostas dos gestores revelaram que 46,3% deles concordam plenamente 

(moda = 5) com a afirmação C. Em contrapartida, 23,1% discordaram plenamente 

(moda = 1) da afirmação B. O equivalente a 69,2% dos respondentes concordaram 

(moda = 4) com a afirmação E ao passo que 38,5% discordaram da D. Vale 

mencionar também que 38,5% dos gestores foram indiferentes (moda = 3) às 

afirmações A e H, que tratam, respectivamente, do apoio do governo às plataformas 

e da competição entre as plataformas e as empresas tradicionais. 

 

Gráfico 25: Avaliação de afirmações sobre economia compartilhada, consumo 
colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada – Empresa de pequeno porte 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Calculadas a partir da avalição dos gestores de empresas de pequeno porte, 

as modas referentes à cada afirmação são apresentadas no gráfico 26, a seguir. 

 

 

Gráfico 26: Modas referentes às afirmações sobre economia compartilhada, 
consumo colaborativo e plataformas online de aluguel por temporada - Empresa de pequeno 
porte 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

4.3 SEÇÃO 3: PERCEPÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS MAIS IMPORTANTES 

PARA MANUTENÇÃO DA COMPETITIVIDADE 

 

Tendo em vista as mudanças no cenário econômico provocadas pela 

emergência da economia compartilhada e do consumo colaborativo, a última seção 

do questionário teve por objetivo avaliar a percepção dos gestores de meios de 

hospedagem quanto às estratégias competitivas consideradas mais importantes 

para a manutenção da competitividade dos empreendimentos frente às plataformas 

de aluguel por temporada. 

No gráfico 27, é possível observar as modas identificadas para cada 

estratégia a partir de todas as respostas obtidas na pesquisa. Nota-se que, para 

todos os itens, os gestores concordaram plenamente (moda = 5) ou concordaram 

(moda = 4), o que demonstra que há um alinhamento da visão dos gestores com o 

que é encontrado na literatura. 
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Gráfico 27: Modas referentes às estratégias competitivas 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

As repostas por município foram analisadas e são apresentadas nos gráficos 

28, 29, 30, 31 e 32. 

No gráfico 28, referente ao município de Angra dos Reis, vale destacar que os 

gestores do município de Angra dos Reis avaliaram como indiferentes para a 

manutenção da competitividade as estratégias de controle rigoroso de custos, 

diversificação dos produtos e serviços existentes, fornecimento de produtos e 

serviços especializados e segmentação de mercado. 

 

 

Gráfico 28: Modas referentes às estratégias competitivas - Angra dos Reis 
Fonte: Elaboração própria (2016) 
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No que diz respeito ao município de Armação dos Búzios , vale ressaltar que 

foi observada discordância (moda = 2) por parte dos gestores quanto à estratégia de 

busca por redução de custos (gráfico 29). Essa é uma revelação inusitada a respeito 

da opinião dos gestores deste município, pois entende-se que as empresas, uma 

vez que estão inseridas em um sistema capitalista, buscam a maximização de seus 

lucros e, por essa razão, a busca por redução de custos poderia ser considerada 

como uma estratégia relevante para alcançar esse fim. 

Discrepâncias foram observadas também na opinião de gestores do mesmo 

município. Na avaliação dos respondentes de Armação dos Búzios, a estratégia de 

oferta de preços mais baixos que os concorrentes foi avaliada com concordância 

(moda = 4), indiferença (moda = 3) e discordância (moda = 2) pelos gestores 

(multimodal). 

 

 

Gráfico 29: Modas referentes às estratégias competitivas - Armação dos Búzios 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Quanto às respostas de gestores da cidade de Cabo Frio, conforme gráfico 

30, é válido destacar que a estratégia de oferta de preços mais baixos que os 

concorrentes foi avaliada de forma, aparentemente, contraditória, uma vez alguns 

gestores concordaram (moda = 4) com essa estratégia enquanto outros discordaram 

(moda = 2). 
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Gráfico 30: Modas referentes às estratégias competitivas - Cabo Frio 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

O gráfico 31, elaborado com base na avaliação dos gestores da cidade de 

Paraty, é bastante similar ao resultado consolidado e demonstra alto grau de 

concordância por parte dos respondentes quanto à maioria das estratégias 

mencionadas. Apenas a estratégias de implementação de software CRM foi avaliada 

de maneira indiferente (moda = 3). 

 

 

Gráfico 31: Modas referentes às estratégias competitivas - Paraty 
Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Para os respondentes da cidade do Rio de Janeiro (gráfico 32), sete foram as 

estratégias com as quais a maioria concordou plenamente (moda = 5), sendo, 

portanto, avaliadas como importantes para a manutenção da competitividade dos 

negócios. São elas: controle da qualidade dos produtos e serviços oferecidos, 

controle rigoroso de custos, desenvolvimento da identidade da marca, 

estabelecimento de parcerias, melhoria no atendimento ao  cliente (bimodal), 

padronização dos serviços e uso de mídias sociais. 

 

 

Gráfico 32: Modas referentes às estratégias competitivas - Rio de Janeiro 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Os gráficos 33, 34 e 35, a seguir, apresentam um comparativo da avaliação 

dos gestores dos cinco municípios quanto às estratégias competitivas. 

É possível observar que os gestores dos municípios concordaram plenamente 

(moda = 5) ou concordaram (moda = 4) que as seis estratégias apresentadas no 

gráfico 33 contribuem para a manutenção da competitividade de seus 

empreendimentos. Apenas quanto ao município de Armação dos Búzios, houve 

discordância (moda = 2) dos gestores em relação à estratégia de busca de redução 

de custos. 
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Gráfico 33: Comparativo da avaliação das estratégias competitivas 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Já no gráfico 34, fica evidenciado que os gestores concordaram plenamente 

(moda = 5) ou concordaram (moda = 4) com as estratégias, na maior parte das 

vezes. Não foi observada discordância (moda = 1 ou 2) por parte dos respondentes, 

embora tenha sido verificado certo grau de indiferença quanto a algumas 

estratégias. 
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Gráfico 34: Comparativo da avaliação das estratégias competitivas (continuação) 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Quanto ao gráfico 35, por sua vez, é importante ressaltar que as estratégias 

de oferta de serviços pós-venda e de oferta de preços mais baratos que os 

concorrentes foram as únicas que apresentam discordância dos gestores. Observa-

se que, assim como nos gráficos anteriores, a maior parte das estratégias foram 

avaliadas como importantes pelos gestores frente às plataformas online de aluguel 

por temporada. 
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Gráfico 35: Comparativo da avaliação das estratégias competitivas (continuação) 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Ao filtrar os resultados por porte de empresa, verifica-se também que, para os 

microempreendedores individuais (gráfico 36), apenas duas estratégias 

despontaram como as mais importantes para manutenção da competitividade dos 

meios de hospedagem, a saber: controle rigoroso de custos e qualificação da mão-

de-obra (ambas bimodais). 
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Gráfico 36: Modas referentes às estratégias competitivas - Microempreendedor 
individual 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Na avaliação dos gestores de empreendimentos formalizados como 

microempresas (gráfico 37), foram identificadas sete principais estratégias: busca 

por redução de custos, controle da qualidade dos produtos e serviços oferecidos, 

controle rigoroso de custos, desenvolvimento da identidade da marca, 

estabelecimento de parcerias, uso de mídias sociais e investimento em marketing e 

publicidade. 

 

Gráfico 37: Modas referentes às estratégias competitivas - Microempresa 
Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Observou-se também que, de acordo com a opinião dos gestores de 

empresas de pequeno porte (gráfico 38), as estratégias de controle da qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos, controle rigoroso de custos, desenvolvimento da 

identidade da marca, desenvolvimento de novos serviços e produtos, diversificação 

dos produtos e  serviços existentes, estabelecimento de parcerias, estabelecimento 

de preços competitivos e melhoria no atendimento ao  cliente foram consideradas as 

mais relevantes dado o contexto econômico. 

Vale mencionar que a estratégia de segmentação de mercado foi avaliada 

com indiferença, na opinião destes gestores. 

 

 

Gráfico 38: Modas referentes às estratégias competitivas - Empresa de pequeno 
porte 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Tendo em vista que o questionário de pesquisa foi respondido por apenas um 

gestor de média empresa, não foi realizada análise específica para esse porte de 

empresa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fenômeno recente da economia compartilhada trouxe significativas 

mudanças mercadológicas, especialmente no que diz respeito ao comportamento 

dos consumidores. Com a emergência de novas tecnologias, tornou-se mais fácil o 

compartilhamento de bens individuais ociosos e observou-se o surgimento de 

diversas plataformas digitais criadas com o intuito de promover o consumo 

colaborativo. 

Diferentes setores foram impactados por esse novo padrão de consumo, 

caracterizado pela priorização do compartilhamento de bens em detrimento da 

propriedade. No setor de turismo, verificou-se que novos modelos de negócios 

surgiram nesse contexto, como as plataformas online de aluguel por temporada, que 

conectam anfitriões e potenciais hóspedes, podendo representar uma ameaça aos 

meios de hospedagem tradicionais. 

Tendo em vista que essas plataformas podem não somente apresentar 

vantagem competitiva frente aos empreendimentos já existentes, mas também 

modificar a lógica da competição no setor, no presente trabalho, buscou-se 

investigar como o consumo colaborativo de hospedagem é percebido pelos gestores 

de meios de hospedagem de cinco municípios do Estado do Rio de Janeiro e 

também identificar as estratégias consideradas mais importantes para manutenção 

da competitividade das empresas desse segmento. Desse modo, definiu-se que a 

questão da pesquisa que orientaria o trabalho seria: A emergência de plataformas 

online de aluguel por temporada, no contexto da economia compartilhada e do 

consumo colaborativo, afeta a competitividade de meios de hospedagem do Estado 

do Rio de Janeiro, de acordo com a percepção dos gestores? 

Os resultados obtidos a partir da  aplicação de um questionário de pesquisa 

permitiram mapear o entendimento dos gestores quanto ao fenômeno da economia 

compartilhada, do consumo colaborativo e das plataformas online de aluguel por 

temporada. Verificou-se que a necessidade de adaptação das empresas às 

mudanças do mercado foi apontada como a afirmação que obteve maior grau de 

concordância por parte dos gestores, seguida pela afirmação que cita os benefícios 

econômicos como a principal motivação para a participação em atividades de 

compartilhamento de bens e serviços. 
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Tendo como base as modas identificadas, observou-se que, dentre as nove 

afirmações citadas no questionário, cinco foram validadas pelos gestores que 

responderam. Foram elas: 

 As plataformas beneficiam os consumidores que estão à procura de 

maior conveniência e menor preço; 

 Existe competição entre as plataformas e os negócios tradicionais; 

 Os consumidores preferem pagar para ter acesso a produtos e serviços 

temporariamente (sem a necessidade de comprá-los); 

 Os benefícios econômicos são a principal motivação para a 

participação em atividades de compartilhamento de bens e serviços; e 

 As empresas precisam se adaptar às mudanças do mercado e pensar 

em novas formas de gerar receita. 

 

É válido salientar que três das afirmações com as quais os gestores 

concordaram fazem alusão a questões econômico-financeiras, que, conforme 

avaliação dos mesmos, representam um aspecto relevante quanto às plataformas 

online e ao contexto da economia compartilhada e do consumo colaborativo. 

Merece destaque também a afirmação que trata da competição entre as 

plataformas e os negócios tradicionais, especialmente porque a amostra deste 

trabalho foi composta, predominantemente, por micro e pequenos 

empreendimentos. A avaliação dos gestores, ao revelar que as plataformas online 

são percebidas como uma ameaça à competitividade dos seus negócios, pode 

indicar que, nestes empreendimentos, as estratégias de segmentação ou de 

diferenciação não estão bem definidas ou são inexistentes. Consequentemente, 

estes não conseguem gerar valor superior ao que é oferecido pelos proprietários de 

imóveis nas plataformas e, portanto, passam concorrer com estes novos entrantes. 

As demais afirmações foram avaliadas de forma indiferente ou não 

apresentaram nenhum grau de concordância por parte dos gestores. Tendo em vista 

que as afirmações contidas no questionários são provenientes da revisão de 

literatura sobre o tema, esse resultado pode revelar dois fatos distintos. O primeiro 

refere-se ao entendimento parcial dos respondentes quanto à economia 

compartilhada, consumo colaborativo e plataformas online de aluguel por 

temporada. Por outro lado, este mesmo resultado pode também indicar que apenas 
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parte do que é reportado na literatura foi percebido pelos gestores de meios de 

hospedagem. 

Outro ponto que merece citação diz respeito à percepção dos gestores quanto 

às estratégias mais importantes para manutenção da competitividade de seus 

empreendimentos nesse novo cenário econômico. Com base nas avalições 

realizadas na terceira seção do questionário de pesquisa, na visão geral dos 

gestores, verificou-se que os gestores de meios de hospedagem concordaram ou 

concordaram plenamente com todas as estratégias mencionadas. Destas, no 

entanto, seis estratégias se destacaram por apresentarem grau de concordância 

maior, a saber: 

 Controle da qualidade dos produtos e serviços oferecidos; 

 Controle rigoroso de custos; 

 Desenvolvimento da identidade da marca; 

 Desenvolvimento de novos serviços e produtos; 

 Estabelecimento de parcerias; e 

 Uso de mídias sociais. 

 

É relevante salientar a preocupação dos respondentes quanto ao controle dos 

custos, essencial para a viabilidade do negócio, assim como quanto à diferenciação, 

que pode ser viabilizada por meio de estratégias de controle de qualidade, 

desenvolvimento da identidade da marca e de novos produtos. A estratégia de 

estabelecimento de parcerias, por seu turno, figura como uma importante estratégia 

operacional para fortalecimento das empresas. E, por fim, o uso de mídias sociais 

revela que os gestores percebem como importante o alinhamento das empresas às 

novidades e tendências tecnológicas que caracterizam o cenário atual. 

É necessário lembrar que o presente estudo possui limitações que não 

permitem o mapeamento pleno dos efeitos sentidos no segmento de hospedagem 

do Estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, da percepção dos gestores 

envolvidos. Não obstante, buscou-se contribuir para um maior entendimento sobre o 

fenômeno recente da economia compartilhada e do consumo colaborativo e também 

para a identificação das estratégicas consideradas mais importantes para os 

estabelecimentos nessa nova conjuntura econômica. 
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Recomenda-se que outros estudos sejam conduzidos, futuramente, não 

apenas sobre os temas abordados neste, mas também sobre temáticas relacionadas 

como, por exemplo, o perfil dos consumidores que optam por contratar serviços de 

hospedagem por meios das plataformas online em detrimento dos meios de 

hospedagem tradicionais, os impactos econômicos experimentados pelos destinos 

turísticos em que as plataformas de aluguel por temporada possuem maior mercado 

consumidor, os benefícios à sustentabilidade promovidos pelo compartilhamento de 

bens ociosos, entre outros. Desse modo, haverá maior clareza quanto às mudanças 

sentidas no setor de turismo como um todo e maior será a possibilidade de as 

empresas encontrarem alternativas para enfrentar os desafios dos novos tempos. 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO 

 

Caro empresário / gestor, 
 
O seu contato foi disponibilizado pelo Ministério do Turismo, visto que o seu meio de hospedagem 
está registrado no Cadastur. 
 
Esta pesquisa tem o objetivo de mapear a percepção dos gestores de meios de hospedagem do 

Estado do RJ sobre as plataformas online de aluguel por temporada, além de identificar as 

estratégias consideradas mais importantes para manutenção da competitividade dos 
empreendimentos. 
 
O tempo médio de preenchimento é de apenas 05 (cinco) minutos. Será garantido o anonimato do 
entrevistado e da empresa. 
 
Sua participação é muito importante! 
Obrigada desde já! 
 
Karolina Matias Ferreira 
Pesquisadora do LATEC/UFF, Turismóloga e Analista de Negócios do SEBRAE/RJ. 
karolinamatias@gmail.com 
 

Seção 1: Caracterização do respondente e do estabelecimento 

 

1. Em qual município está localizado o seu estabelecimento? 

[  ] Angra dos Reis [  ] Armação dos Búzios  [  ] Cabo Frio 

[  ] Paraty  [  ] Rio de Janeiro  [  ] Outros (especifique) 

 

2. De acordo com as opções a seguir, indique a classificação do seu estabelecimento: 

[  ] Albergue/Hostel  [  ] Cama & Café [  ] Flat/Apart Hotel  [  ] Hotel 

[  ] Hotel fazenda  [  ] Hotel histórico [  ] Pousada  [  ] Resort 

[  ] Outro (especifique) 

 

3. Indique o tempo de existência do estabelecimento: 

[  ] Menos de 1 ano [  ] Entre 1 e 3 anos [  ] Entre 4 e 6 anos [  ] Entre 7 e 9 anos 

[  ] Entre 10 e 15 anos [  ] Entre 15 e 20 anos [  ] Mais de 20 anos 

 

4.Qual é o porte do seu estabelecimento? 

[  ] Microempreendedor individual – faturamento anual de até R$ 60 mil 

[  ] Microempresa – faturamento anual de até R$ 360 mil 

[  ] Empresa de pequeno porte – faturamento anual de R$ 360 mil a R$ 3,6 milhões 

[  ] Média empresa – considerar faturamento anual de R$ 3,6 milhões a R$ 90 milhões 

[  ] Grande empresa – considerar faturamento anual superior a R$ 90 milhões 

 

5. Quantas unidades habitacionais (UH) seu estabelecimento possui?______________________ 

6. Quantos leitos seu estabelecimento possui?________________________________________ 

7. Você possui cargo de gestão/gerência no estabelecimento? 
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[  ] Sim   [  ] Não 

 

Seção 2: Percepção sobre consumo colaborativo, economia compartilhada e plataformas 
online de aluguel por temporada 

 

8. Conhece alguma plataforma online de aluguel por temporada? 

[  ] Sim   [  ] Não 

 

9. Quais plataformas online de aluguel por temporada você conhece? Cite, pelo menos, 1. 

1ª: 

2ª: 

3ª: 

 

10. Avalie as afirmações abaixo: 
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As plataformas beneficiam os consumidores que estão à 
procura de maior conveniência e menor preço. 

     

Existe competição entre as plataformas e os negócios 
tradicionais. 

     

Os consumidores preferem pagar para ter acesso a 
produtos e serviços temporariamente (sem a necessidade 
de comprá-los). 

     

As plataformas representam uma ameaça às empresas já 
estabelecidas. 

     

Os benefícios econômicos são a principal motivação para 
a participação em atividades de compartilhamento de bens 
e serviços. 

     

Os consumidores agora podem dispensar os produtos e 
serviços das empresas tradicionais. 

     

As empresas precisam se adaptar às mudanças do 
mercado e pensar em novas formas de gerar receita. 

     

As plataformas podem contribuir para melhorar a crise 
econômica e aquecimento global. 

     

Os governantes devem apoiar o progresso de plataformas 
desse tipo. 

     

 

Seção 3: Percepção sobre estratégias mais importantes para manutenção da competitividade 
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11. Você concorda que as estratégias a seguir são importantes para a manutenção da 

competividade do seu empreendimento frente às plataformas de aluguel por temporada? 

Avalie as opções abaixo. 
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Busca por redução de custos      

Controle da qualidade dos produtos e serviços oferecidos      

Controle rigoroso de custos      

Desenvolvimento da identidade da marca      

Desenvolvimento de novos serviços e produtos      

Diversificação dos produtos e  serviços existentes      

Estabelecimento de parcerias      

Estabelecimento de preços competitivos      

Foco em novos mercados      

Fornecimento de produtos e serviços especializados      

Implementação de software de Customer Relationship 
Management (CRM) 

     

Melhoria no atendimento ao  cliente      

Oferta de preços mais baixos que os concorrentes      

Oferta de serviços pós-venda      

Padronização dos serviços      

Qualificação da mão-de-obra      

Segmentação de mercado      

Uso de mídias sociais      

Investimento em marketing e publicidade      

 
Caso tenha interesse em receber os resultados desta pesquisa, após publicada, deixe aqui o 
seu e-mail de contato: ______________________________________________________________ 


