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Resumo 

 

Este artigo é resultado de uma pesquisa acerca do Marketing de 
Relacionamento na hotelaria e suas influências no processo de decisão de compra, 
propondo a adoção práticas e de ferramentas que melhorem o desempenho no 
atendimento e a qualidade dos serviços, de modo que se consiga alcançar novos 
clientes e torná-los fiéis à marca ou à empresa. Para melhor compreender os fatores 
que influenciam a decisão de compra; identificar os fatores que levam a satisfação e 
fidelização de clientes nos hotéis, compreendendo a influência das OTAS nesses 
processos, foi realizada uma pesquisa quantitativa com 105 respondentes 
brasileiros. O questionário foi baseado nos indicadores mais relevantes nas 
pesquisas de Marketing de Relacionamento e explicitam que, embora boa parte dos 
respondentes afirme se sentir motivados a comprar em função de benefícios que as 
empresas dizem oferecer, ainda são poucos àqueles que de fato participam dos 
programas de fidelidade. 

Palavras-chave: Marketing de Relacionamento, Comportamento do consumidor, 
Marketing Hoteleiro. 

 

Abstract 

This article is the result of research about Relationship Marketing in hospitality 
and its influences on the purchasing decision process, proposing the adoption of 
practices and tools that improve service performance and quality of services, to 
attract new clients and make them loyal to the brand or the company. To better 
understand the factors that influence the purchase decision; identifying the factors 
that lead to customer satisfaction and loyalty in hotels, including the influence of 
OTAS in these processes, a quantitative survey was carried out with 105 Brazilian 
respondents. The questionnaire was based on the most relevant indicators in the 
Relationship Marketing researches and explain that, although a good part of the 
respondents affirm that they feel motivated to buy based on the benefits that the 
companies claim to offer, there are only a few of those who actually participate in 
loyalty programs.  

Keywords: Relationship Marketing, Consumer Behavior, Hotel Marketing. 
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Introdução 

 Devido à grande concorrência e a facilidade de acesso à informação nos dias 

atuais, os consumidores têm se tornado cada vez mais exigentes quando se trata de 

adquirir produtos e serviços que atendam suas necessidades. Seja a busca pelo 

melhor hotel, a menor cotação do dólar, ou o pacote turístico mais vantajoso, tudo 

está a apenas alguns cliques de distância. 

Através de sites e aplicativos relacionados a viagens e hotéis, como o 

TripAdvisor ou Booking.com, um possível cliente tem acesso a informações como 

valor de diárias ou pacotes, localização, serviços agregados, e outras como 

avaliações dos serviços, atendimento, limpeza e comentários sobre as experiências 

de pessoas que já estiveram naquele hotel ou destino. 

Existem diversas variáveis psicológicas e mercadológicas que podem 

influenciar na decisão de compra do cliente, sendo de suma importância para as 

empresas que se entenda o comportamento do consumidor e que se conheça o seu 

público, possibilitando assim a oferta de serviços que se adequem da melhor forma 

às necessidades do mesmo. Ao mesmo tempo, é preciso investir em uma vantagem 

competitiva para se destacar e se firmar no mercado. 

Enquanto até meados dos anos 1990 o foco das empresas era captar o maior 

número possível de clientes, atualmente foi comprovado que clientes fiéis, ou seja, 

que tem um relacionamento com a empresa ou marca, rendem muito mais a longo 

prazo. Especialmente considerando a grande divergência entre os custos para 

captação de novos clientes e a manutenção dos clientes atuais. Porém, uma 

questão aponta: O que leva um cliente novo a se tornar um cliente habitué? 

 Já não é o bastante apenas atender as expectativas dos clientes, é preciso 

superá-las. Na hotelaria, existirão diversos momentos da verdade, onde o hóspede 

decidirá se suas experiências correspondem às suas expectativas e, a partir disso, 

poderá formar uma opinião positiva ou negativa sobre o hotel.
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 Ainda assim, mesmo que o hóspede tenha tido uma experiência negativa que 

tenha afetado a imagem que tinha do hotel, existe a possibilidade de resgatá-lo e 

reconquistá-lo, recomeçando o ciclo que leva a fidelização.  

O Marketing de Relacionamento propõe mais do que somente a relação 

compra-venda entre a empresa e o cliente. Propõe estabelecer uma relação onde o 

cliente é o foco e a empresa se empenha para prover atendimento de qualidade e 

um serviço cada vez mais personalizado (tailor made), resultando em uma relação 

vantajosa para ambos.  

A importância deste trabalho se reflete na apresentação de práticas que 

reforcem a relevância da qualidade de serviços e de ações que visam surpreender e 

exceder as expectativas dos clientes em um empreendimento hoteleiro, com foco no 

contexto virtual, e em como o marketing de relacionamento pode influenciar a 

decisão de compra do hóspede em meio ao grande crescimento das agências online 

(em inglês, online travel agencys), chamadas de OTAs. Assim, é realizada uma 

pesquisa ao longo do mês de outubro de 2017, com 105 respondentes brasileiros, 

que procurou identificar as motivações no processo de compra e os fatores que 

levam a fidelização. Ao longo deste trabalho é abordada a qualidade de serviços, os 

processos de compra, o marketing de relacionamento aplicado à hotelaria e por fim, 

o contexto dos hotéis frente às OTAs.  

 Este trabalhou visou responder a seguinte pergunta: Como o Marketing de 

Relacionamento pode contribuir para a captação, conquista e fidelização de clientes 

em empreendimentos hoteleiros no Brasil na era digital? 

 O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo acerca do Marketing de 

Relacionamento na hotelaria e suas influências no processo de decisão de compra, 

propondo a adoção práticas e de ferramentas que melhorem o desempenho no 

atendimento e a qualidade dos serviços, de modo que se consiga alcançar novos 

clientes, conquistá-los e torná-los fiéis à marca ou à empresa. 

Os objetivos específicos são: entender os fatores que influenciam a decisão de 

compra; identificar os fatores que levam a satisfação e fidelização de clientes nos 

hotéis e realizar uma pesquisa sobre fatores que influenciam nos processos de 
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compra (desde a captação à fidelização) compreendendo a influência das OTAS 

nesses processos.  

1. A Hospitalidade E Seus Domínios 

Segundo Lashley (2004) pode-se dividir a Hospitalidade em três domínios: o 

primeiro é o social, que considera os cenários sociais em que a hospitalidade e os 

atos que levam à hospitalidade ocorrem juntamente com os impactos de forças 

sociais sobre a produção e o consumo de alimentos, bebidas e acomodação. O 

segundo é o privado, que leva em consideração a relação anfitrião-hóspede e 

considera a oferta da “trindade” (hospedagem, alimentação e entretenimento) no lar. 

O terceiro domínio é o comercial, que se refere à oferta de hospitalidade como 

atividade econômica, incluindo as atividades dos setores público e privado, onde se 

encontram os estudos dos fenômenos turístico e hoteleiro. 

A respeito da hospitalidade no domínio comercial, Lashley (2004, p.19) sugere 

que “a oferta de hospitalidade comercial depende da reciprocidade com base na 

troca monetária e dos limites da concessão de satisfação aos hóspedes” e que o 

anfitrião possui o desejo de cumprir com exatidão a quantidade necessária de 

hospitalidade para que aquele hóspede se sinta satisfeito, o desejo de diminuir o 

número de reclamações e, esperançosamente, o desejo de gerar uma visita de volta 

enquanto se apura os lucros (LASHLEY; MORRISON, 2004). 

Guerrier citado por Lashley (2004), afirma que os hóspedes podem fazer uso 

das instalações do hotel sem ter, necessariamente, a obrigação mútua em relação 

ao hospedeiro, além da exigida pelo comportamento mercadológico, ou seja, pagar 

a conta. 

Carper (apud LASHLEY; MORRISON, 2004) avalia que no setor da hotelaria, o 

custo para captação de novos clientes custa cerca de sete vezes mais do que reter 

os existentes. E que, igualmente, a resposta do cliente às falhas do serviço, pode 

ser muito custosa, quando o mesmo age em um contexto de não-mutualidade e não 

lealdade.  

Para Beni (2003), o hotel é uma empresa de prestação de serviços que se 

diferencia totalmente de outros estabelecimentos industriais e comerciais. Enquanto 

na indústria é possível planejar o número certo de equipamentos, instalações e 
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pessoal para um determinado tipo de produção, o mesmo não acontece na hotelaria, 

que depende dos clientes para que seu esquema operacional funcione. O produto 

hoteleiro é estático. O consumidor deve se dirigir até ele, enquanto as empresas 

industriais ou comerciais fazem o produto chegar ao cliente. A empresa hoteleira 

tem menos tendência à automação, visto que o tratamento pessoal, o calor humano 

são cruciais na prestação de serviços hoteleiros. 

2. O Marketing De Relacionamento  

No caso específico de empresas que prestam serviços, e que envolvem de certa 

forma um contato maior com o cliente, o marketing de massa deixou de ser tão 

interessante, dando lugar ao marketing de relacionamento, que é mais 

personalizado, tem foco no cliente, prioriza a qualidade nos serviços e produtos e 

buscar a fidelização. Segundo Vavra (1993, p.97): 

O marketing de relacionamento representa uma nova postura na 
interação entre uma empresa e seus clientes. Até a metade dos anos 
90, a maioria das organizações concentrava seus esforços no sentido 
de colocar no mercado, mais rápido e amplamente, os seus produtos 
e serviços, auferindo com isso mais lucros. Concretizando o negócio, 
dava as costas para seus clientes, já que a sua preocupação era 
sempre buscar novos consumidores e não preservar, 
necessariamente, os que já havia conquistado. 

 

Para Madruga (2004, p. 20): 

Assim como o marketing de massa foi a solução no século passado 
para levar o maior número imaginável de clientes, o marketing de 
relacionamento na atualidade privilegia a interação com o seu cliente, 
com o objetivo de desenvolver, especialmente para ele, um conjunto 
de valores que levarão a satisfação e longevidade do seu 
relacionamento com a empresa. 

 

Gordon (2001) define o marketing de relacionamento como um processo 

contínuo onde há uma identificação de valores para o cliente e o compartilhamento 

dos benefícios decorrentes durante todo o longo período de parceria. 

Várias empresas já se utilizam de ferramentas tecnológicas que ajudam a 

promover um melhor relacionamento com clientes, como o Database Marketing e o 

CRM (Custom Relationship Marketing). Para Kotler e Keller (2006) um banco de 
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dados de cliente ideal deve conter informações sobre compras anteriores, dados 

demográficos como idade, renda, membros da família, datas de aniversário; dados 

psicográficos (atividades, interesses e opiniões), dados sobre mídia (preferência de 

mídia) e outras informações relevantes.  

 Sobre o Database Marketing, afirmam: “É o processo de construir, manter e 

usar os bancos de dados de clientes e outros registros (produtos, fornecedores, 

revendedores) para efetuar contatos e transações e para construir relacionamentos” 

(KOTLER; KELLER, 2006, p. 160).  

Para Granero (2008) o objetivo do CRM é proporcionar à empresa, meios 

eficazes e integrados para atender, reconhecer e cuidar do cliente. Ainda segundo a 

autora, o CRM engloba a capacidade de uma empresa para descobrir, conhecer e 

manter comunicação com os clientes e garantir que recebam o que necessitam e 

desejam, tanto em aspecto de produto como em cada detalhe acerca da forma como 

a organização se relaciona com eles. 

Hoje, as empresas buscam cada vez mais desenvolver programas de 

fidelidade para atrair clientes e retê-los, podendo oferecer benefícios e construir 

valor e satisfação, seja por meio de cartões de fidelidade e/ou programa de pontos. 

Para aumentar seus vínculos com o cliente, a empresa também pode atrelar o 

benefício social ao benefício financeiro, de maneira que se consiga descobrir as 

necessidades e desejos do cliente para oferecer produtos e serviços personalizados 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

De acordo com Kuazaque (2000): 

Muitas empresas estão procurando um alto retorno dos recursos 
investidos por meio da manutenção e de seus clientes, pela 
possibilidade de torná-los fiéis. O marketing de relacionamento 
complementa o marketing interno ou endomarketing, que visa otimizar 
e integrar o público interno e, de maneira sequencial, melhorar as 
relações comerciais entre público interno e o externo. (Kuazaque, 
2000, p.190) 

 

Granero (2008) acredita que marketing de relacionamento está mais 

preocupado com o estabelecimento de um entendimento próximo com o cliente que 

resultará em negócios repetidos e oportunidades para um adicional desenvolvimento 

comercial. É o processo contínuo de identificação de novos valores com clientes 
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individuais e o compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de 

parceria.  

Segundo Kotler (2000), o êxito é alcançado ao “proporcionar valor e 

satisfação ao comprador-alvo. O comprador escolhe entre diferentes ofertas com 

base naquilo que parece proporcionar o maior valor.” (KOTLER, 2000, p.33) Ele 

define valor como a razão entre o que o cliente recebe e o que ele dá. O cliente 

recebe benefícios e assume custos. Os benefícios incluem benefícios funcionais e 

emocionais. Os custos incluem custos monetários, de tempo, de energia e 

psicológicos. 

A satisfação consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante 

da comparação do desempenho (ou do resultado) percebido de um produto em 

relação às expectativas do comprador (KOTLER, KELLER, 2006). A satisfação do 

cliente é um objetivo e, também, um fator dominante no seu sucesso. Kotler e 

Armstrong (2003) lembram que clientes satisfeitos são menos suscetíveis a preço e 

tendem a permanecer clientes por mais tempo, compram produtos adicionais à 

medida que a empresa lança produtos vinculados ou acrescenta melhoramentos e 

falam de modo favorável da empresa e dos produtos para outras pessoas. 

Quase tão importante quanto captar novos clientes é manter os clientes 

atuais. Hoffman (2001) sugere que uma empresa concentre os esforços de 

marketing para a base existente de clientes; mantenha a perspectiva integrada; 

lembre dos clientes entre as vendas; construa relações de confiança; monitore a 

qualidade dos produtos e o processo de prestação de serviços; foque em 

instalações e treinamentos adequados; esteja disponível quando for mais necessário 

ao cliente e imprima esforço extra além do simples dever.  

Muitas vezes ocorrerão desafios que podem influenciar negativamente na 

experiência de compra ou de hospedagem de um cliente. Swarbrooke e Horner 

(2002) reforçam a importância de resolver problemas de forma eficaz: 

O turista não espera perfeição, mas uma ação imediata em 
caso de algum problema. Na, verdade, o lidar de maneira 
eficaz com dificuldades e reclamações pode aumentar 
incrivelmente a satisfação do turista. Se tudo nas férias vai de 
acordo com o planejado, os turistas tendem a não perceber. 
Mas se algo sai errado, sendo porém prontamente 
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contornada a situação, a empresa tem sua imagem otimizada 
junto ao turista (SWARBROOKE; HORNER, 2002, p.312). 

É possível perceber então o quanto a maneira de resolver desafios pode 

determinar a maneira como o cliente vê a empresa, mesmo após uma quebra de 

expectativa. 

Uma ferramenta atual e bastante utilizada é o site Reclame Aqui, que 

possibilita que pessoas façam uma reclamação sobre qualquer empresa e obtenham 

respostas da mesma, em alguns casos, até solucionando o problema relatado. O 

site permite encontrar as empresas com as melhores ou piores avaliações e 

visualizar sua taxa e tempo de resposta, a taxa de resolução dos problemas e até a 

porcentagem dos clientes que voltariam a fazer negócio com aquela empresa. Esse 

site representa uma excelente alternativa para que os hotéis possam ouvir seus 

clientes e encontrar maneiras de diminuir a impressão negativa causada durante a 

estadia do hóspede, algumas vezes, através de descontos em próximas diárias ou, 

simplesmente, de um pedido de desculpas seguido de um pedido de mais 

informações para averiguar o caso e um convite para voltar ao hotel em uma 

próxima oportunidade. Dependendo da competência e presteza ao responder o 

cliente, é possível recuperá-lo e motivá-lo a voltar novamente. 

A respeito da fidelização de novos clientes, Kotler (2003) reitera a importância 

de se fazer a discriminação de clientes para a construção da fidelidade, não no 

sentido de segregação racial, religiosa ou de gênero, mas entre clientes lucrativos e 

não lucrativos. Segundo ele, não se deve esperar que a empresa dedique a mesma 

atenção aos clientes lucrativos e aos não-lucrativos. As empresas inteligentes 

definem os tipos de clientes que mais se beneficiarão com suas ofertas; esses são 

mais propensos a ser fiéis. 

No intuito de aumentar a fidelidade em relação a uma marca de produto, 

serviço ou varejo, as organizações têm implementado uma variedade de programas 

de fidelidade ou recompensa, que por definição reconhecem e recompensam os 

consumidores pelo seu “bom comportamento”- nesse caso, se comportando como a 

organização deseja que se comportem (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

Um estudo divulgado em 2012 pelas empresas de marketing LoyaltyOne e 

Episolon International mostrou que 27% dos brasileiros que fazem parte de 
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programas de recompensa se sentem motivados a voltar a comprar naquela 

empresa. 

De acordo com o mesmo estudo, quase 40% dos brasileiros esperam que os 

prêmios sejam algo que somente conseguiriam com muito esforço, tendo assim o 

status de um sonho. 

 A pesquisa Tourism Megatrends realizada pela Horwath HTL em 2015 aponta 

que mudanças são necessárias nos programas de fidelidade tradicionais, onde os 

pontos obtidos são trocados por prêmios.  

 A pesquisa afirma que pode ocorrer incompatibilidade pela falta de facilidade 

na concessão dos pontos de recompensa. Às vezes, é complicado para os 

consumidores entenderem o que devem fazer para receber os pontos e quais 

atitudes devem tomar para transformar aqueles pontos em benefícios reais. Uma 

discrepância mais profunda fica evidente com as métricas inadequadas usadas nos 

programas de fidelidade. Algumas dessas métricas são obsoletas, inconsistentes ou 

simplesmente difíceis de serem entendidas pelos consumidores. 

Uma possibilidade para evitar confusão, segundo a pesquisa, seria integrar os 

programas de fidelidade com toda a experiência turística do cliente. A fidelidade 

pode encontrar seu propósito em todo o processo, começando pelo planejamento, 

acomodação, atividades, experiências no hotel e no destino, e em toda de viagem. A 

integração também é necessária entre vários stakeholders no trade turístico 

(transportadoras, hotéis, placas turísticas etc). Para alcançar essa integração mais 

facilmente, esse processo precisa ter seu lugar no ambiente digital. O ambiente 

digital em programas de fidelidade requer novas soluções tecnológicas e 

aperfeiçoamentos. Os programas de fidelidade já estão mudando do cartão de 

fidelidade físico para a forma digital (aplicativos para celular, portais online etc). 
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Figura 1: Programas de fidelidade tradicionais versus Novas soluções de 

fidelidade. 

 

Fonte: Pesquisa Tourism Megatrends, 2015. 

A Figura 1 mostra que a forma tradicional de fidelizar clientes fazendo com que 

ganhem prêmios de acordo com o que gastam e os pontos que colecionam pode ser 

substituída por novas soluções como a oferta de benefícios vantajosos para os 

hóspedes e para a empresa, por exemplo, oferecer amenities especiais para check-

ins feitos em horário menos movimentado, tours de aventura para os hóspedes que 

utilizam as facilidades do hotel e descontos em próximas reservas para os hóspedes 

que escrevem sobre sua experiência no hotel online.  Todos os exemplos são 

extremamente acessíveis para os hotéis e trazem vantagens que o hóspede 

normalmente não espera. Dessa forma, se torna bem mais fácil surpreender o 

hóspede e ambas as partes são beneficiadas. 

3. Qualidade Em Serviços Com Foco Na Hotelaria 

Swarbrooke e Horner definem a qualidade como “a palavra de ordem em 

todas as indústrias modernas, sendo de crucial importância para a satisfação do 

consumidor” (SWARBROOKE; HORNER, 2002, p.305). 

Para Kuazaque (2000), a oferta hoteleira se enquadra na categoria de 

serviços, visto que é executada por pessoas. Os serviços possuem as seguintes 

características, que os tornam únicos perante os produtos: 
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a) Intangibilidade: Os serviços, diferentemente dos produtos, não são tangíveis, ou 

seja, não possuem forma física. Portanto prevalecem em sua comercialização, por 

meio de folders, fotos e indicações de terceiros. 

b) Perecibilidade: Os produtos possuem vida útil apenas enquanto são 

confeccionados, uma vez que não podem ser estocados. 

c) Variabilidade: os serviços variam em qualidade, mesmo com processos que 

visam manter uma padronização. 

d) Inseparabilidade: Os resultados dos serviços são estreitamente ligados aos que 

os executam. Dois profissionais diferentes dificilmente terão a mesma qualidade 

técnica e funcional. 

 

Com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços oferecidas pelas 

organizações, foi desenvolvida em 1985 a escala ServQual, por Parasuraman, 

Zeithaml e Berry. Eles buscavam desenvolver um instrumento para medir a 

qualidade de serviço de diversas indústrias do ramo de serviços. Baseava-se em 

algumas pesquisas empíricas, embora não fossem exatamente focadas na indústria 

de turismo. (SWARBROOKE; HORNER, 2002). 

Figura 1: Determinantes da qualidade de serviços 

 
Fonte: Adaptado de Parasuraman et al (1985). 

Conforme a Figura 2, a qualidade percebida é o resultado da discrepância 

entre a expectativa de serviço e o serviço percebido, e ambos são influenciados 

pelas variáveis determinantes de qualidade do serviço, como acessibilidade, 

competência, segurança, entre outros. Enquanto a expectativa de serviço tem a 

influência da comunicação boca-a-boca, necessidades pessoais e experiências 

passadas.  
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Para Parasuraman et al (1985), são cinco as diretrizes para a qualidade dos 

serviços que podem ser observadas e um destino turístico ou meio de hospedagem. 

Estas foram agrupadas conforme suas diretrizes, na Tabela 1 abaixo, para melhor 

visualização e entendimento.  

Tabela 1 – Diretrizes para a qualidade dos serviços 

Diretrizes para a qualidade dos serviços em um destino turístico ou hotel 

Diretriz Descrição 

CONFIABILIDADE Habilidade em transmitir confiança e rigor 
naquilo que foi prometido ao turista/hóspede. 

COMPROMISSO Conhecimento, competência e cortesia dos 
funcionários das organizações e demais 
provedores de serviços aos turistas/hóspedes 
em transmitir a verdade. 

TANGIBILIDADE Infraestrutura, atrativos, equipamentos, 
limpeza pública, paisagismo e apresentação 
pessoal dos funcionários e demais 
prestadores de serviços. 

EMPATIA Grau de cuidado e atenção com os 
turistas/hóspedes 

RESPONSIVIDADE Disposição em ajudar na prestação de serviço 
ao turista/hóspede 

Fonte: Adaptado de Parasuraman et al (1985) por Petrocci (2004). 

Fica evidenciado, observando a tabela acima, que não basta haver 

compromisso por parte do meio de hospedagem ou dos funcionários em bem-

receber os hóspedes daquele meio de hospedagem, é necessário também empatia, 

responsividade e outros aspectos que influenciarão diretamente na percepção da 

qualidade do serviço do hóspede. 

Visto que a oferta hoteleira é uma prestação de serviços, uma vez que é 

realizada por pessoas, entender a influência do mercado interno (funcionários de um 

hotel, por exemplo, que irão efetivamente se relacionar com o hóspede no intuito de 

entregar um serviço de qualidade), se torna essencial. Segundo Kuazaqui (2000), a 

qualidade depende imensamente da interação entre o comprador e o vendedor. A 

qualidade de um produto não depende da forma como ele é comprado, mas a 

qualidade dos serviços está extremamente ligada a quem os executa.  

Las Casas (2004), afirma que, geralmente, os serviços são prestados quando 

vendedor e comprador estão frente a frente. Por isso uma capacidade de prestação 

de serviço antecipada é necessária. 



14 
 

  

“O treinamento de funcionários e gerentes, baseado 
nos valores e nas condições da hospitalidade, pode ser útil 
para a superação da impressão imposta comercialmente 
quanto à hospedagem calculista. A identificação, 
recrutamento, o treinamento e a capacitação dos indivíduos 
para serem hospitaleiros serão fundamentais no 
estabelecimento de uma base consistente de clientes fiéis” 
(LASHLEY; MORRISON, 2004, p.20). 

4. O Comportamento Do Consumidor e o Processo de Compra 

Para que saibamos o impacto e influência da qualidade dos serviços, é 

preciso que entendamos o comportamento do consumidor e como funciona o 

processo de compra. 

Para Cordeiro (2006) o Marketing é definido como a análise do 

comportamento do consumidor para buscar satisfazer seus desejos e necessidades 

através de ações, produtos e serviços que os faça se encantarem induzindo-os ao 

consumo. 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2005), o comportamento do consumidor é 

uma ciência que utiliza o conhecimento da Economia, Psicologia, Antropologia e 

outras disciplinas. Essas referências servem de suporte para o conhecimento de 

cultura, valores, crenças e desejos, tudo aquilo que influencia o processo de decisão 

de compra. Portanto, uma vez que o propósito do marketing tem como foco atender 

e satisfazer às necessidades e aos desejos dos consumidores, torna-se fundamental 

conhecer o seu comportamento de compra. (Kotler e Keller, 2006) 

Richers (1984) caracteriza o comportamento do consumidor de acordo com 

as atividades mentais e emocionais devido ao uso dos produtos e serviços para a 

satisfação das necessidades e desejos. 

Para Sigmund Freud (apud KOTLER E KELLER, 2006) as forças psicológicas 

que formam o comportamento dos indivíduos são basicamente inconscientes e 

ninguém chega a atender por completo as próprias motivações. Quando uma 

pessoa avalia marcas, ela reage não apenas às possibilidades declaradas dessas 

marcas, mas também a outros sinais menos conscientes. 

O processo de decisão de compra de um consumidor sempre girará em torno 

de suas expectativas versus suas necessidades, desde o processo de 



15 
 

  

reconhecimento de uma necessidade até o momento pós-compra, onde o 

consumidor avaliará se aquele produto ou serviço valeu a pena. 

Para Lovelock e Wright (2002) as expectativas são padrões internos que os 

clientes usam para julgar a qualidade de uma experiência de serviço. Portanto, a 

hora da verdade será um momento crucial que definirá se os serviços oferecidos 

pelo hotel correspondem às expectativas do cliente. Basta um pequeno deslize para 

que o cliente se decepcione e tenha sua experiência prejudicada, já que os clientes 

avaliam a qualidade de um produto e/ou serviço. 

Para que a realidade corresponda às expectativas do cliente ou, até mesmo, 

as exceda, é preciso oferecer um serviço impecável que seja percebido por ele, 

desde o atendimento, até estrutura, qualidade dos produtos/serviços ofertados, 

limpeza, e muito mais, gerando uma oferta de valor. Segundo Las Casas (2007) o 

processo da oferta de valor é o grande diferencial percebido pelos clientes não 

ficando somente concentrado no produto ou serviço ofertado. E esta percepção cada 

vez mais apurada dos clientes em relação ao valor e satisfação, cria consumidores 

com maior conhecimento dos produtos e serviços. 

De acordo com Samara e Morsch (2005) a decisão de compra é um processo 

que envolve o sequenciamento de seis etapas. São elas: 

Figura 3: Processo sequencial de decisão de compra.

 

Fonte: SAMARA; MORSCH (2005) 
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O reconhecimento da necessidade é a primeira etapa do processo de 

tomada de decisão, e é determinante para que o cliente decida se vai ou não 

adquirir um produto ou serviço. Para Blackwell, Miniard e Engel, essa etapa é 

definida como “a percepção da diferença entre o estado desejado das coisas e o 

estado real, suficiente para estimular e ativar o processo de decisão”. (BLACKWELL; 

MINIARD;ENGEL, 2005, p.76).  

Dependendo do grau de envolvimento, a busca de informações pode ser 

desde nula até muito intensa. O consumidor pode busca as informações em duas 

fontes diferentes: interna e externa. As fontes de informações internas são baseadas 

em experiências passadas e informações úteis que o consumidor armazenou ao 

longo do tempo e com suas experiências de compra. As experiências anteriores com 

marcas proporcionam ao consumidor os primeiros dados relativos à capacidade de 

um produto ou serviço de satisfazer suas necessidades. Se as informações internas 

não resultarem em alternativas claras o suficiente para o consumidor tomar uma 

decisão que o satisfaça, o mesmo irá em busca de outras fontes de informação 

externa, como amigos, parentes, mídias, avaliações de produtos em guias e 

revistas, propagandas, jornais entre outros. (SAMARA; MORSCH, 2005). 

As expectativas sobre os produtos e serviços são mais influenciadas por 

experiências anteriores como clientes. Porém, se não possuírem experiência 

pessoal relevante, os clientes podem basear suas expectativas pré-compra em 

fatores como a comunicação boca a boca e a propaganda. (Lovelock e Wright, 

2001).  

A terceira etapa é a avaliação de alternativas de produtos (podendo ser 

bens ou serviços), de acordo com suas proposições de valor e solução específica de 

suas necessidade.  Segundo SEMENIK e BAMOSSY (Apud SAMARA e MORSCH, 

2005): “De acordo os tipos de satisfação procurados pelos consumidores, estes 

podem avaliar as alternativas de produto usando três critérios gerais: características 

funcionais do produto, satisfação emocional percebida em cada produto e benefícios 

que podem resultar de sua posse e uso” (SEMENIK e BAMOSSY, 1996 apud 

SAMARA e MORSCH 2005, p. 32).  

Embora muitos autores utilizem as etapas de Avaliação de Alternativas de 

Produto e de Consumo juntas, como uma única etapa, para Samara e Morsch 
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(2005), essas etapas devem ser divididas, já que a etapa de avaliação do produto 

considera características específicas dos bens ou serviços em questão, enquanto a 

etapa de avaliação de alternativas de compra engloba os meios de acesso para 

obtenção do produto, considerando suas vantagens e os benefícios. 

 “Uma decisão final é tomada para satisfazer uma necessidade, e essa 

decisão inclui a seleção do tipo de produto, a marca, a loja e a forma de 

pagamento”. (SAMARA e MORSCH, 2005, p. 35). 

O último estágio, o pós-compra, abrange identificar se o cliente ficou 

satisfeito ou insatisfeito, o que é muito importante para avaliar as expectativas do 

consumidor e o desempenho percebido do produto. Se o produto atender as 

expectativas, o cliente fica satisfeito; se não, fica insatisfeito, e, se exceder as 

expectativas, ele fica encantado (KOTLER, 2000). 

 A extensão do quanto as expectativas da experiência de consumo de um 

cliente são atendidas ou não, possui uma influência poderosa nas avaliações dos 

consumidores sobre o consumo do produto (Blackwell, Miniard e Engel, 2005). A 

discrepância entre a expectativa e realidade definirá se houve satisfação ou ou 

insatisfação do cliente e será crucial quando este mesmo cliente pensar se voltará  a 

comprar o produto, e o que ele falará sobre o produto para as outras pessoas. 

5. A Internet e as Agências de Turismo Online 

Com a facilidade de acesso às informações através da internet, hoje existe a 

possibilidade de conhecer um destino antes mesmo de chegar lá. O mesmo 

acontece com hotéis. Os próprios sites dos hotéis e sites de compra de hospedagem 

online fornecem fotos, vídeos, informações sobre infra-estrutura, localização com 

direito a mapa, opções de locais para visitar e comer por perto e diversas outras 

informações que fazem com que o cliente em potencial tenha uma amostra da 

experiência antes mesmo de efetuar a compra.  

Os clientes estão exigindo cada vez mais qualidade e serviço superiores, 

além de alguma customização. Eles percebem menos diferenças reais entre 

produtos e mostram menos fidelidade a marcas. Eles também podem obter muitas 

informações sobre produtos por meio da Internet e de outras fontes, o que permite 

que comprem de maneira mais racional. Os clientes estão mostrando maior 
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sensibilidade em relação ao preço em sua busca por valor (KOTLER, KELLER, 

2006). 

“OTAs (Online Travel Agencies), OTCs (Online Travel Companies), Third-

Parties (ou 3rd Parties), Agências Virtuais, Agências Online e tantos outros nomes 

são, na verdade, denominações do mesmo tipo de negócio: venda de viagens 

“online” através de um intermediário” (OTTO, 2010). 

O cliente que compra pelas agências online está mais preocupado com o 

preço do que com a qualidade do serviço, nem busca um produto diferenciado ou 

inovador, uma vez que o preço é o principal foco das OTAs. O cliente compra uma 

“commodity”, desta forma, o ganho depende do grande volume de vendas (POGGI, 

2012). 

De acordo com o estudo Channel Surfing: Where Consumers Shop for Travel 

Online  realizado pela Phocuswright e Expedia, pelo menos 61% dos compradores 

de viagens utilizam uma OTA para compra de hospedagens (esse número pode 

chegar a 91%, como no caso da Austrália). No Brasil, o índice é de 75%. Na 

comparação, a porcentagem de quem acessa o site próprio de um hotel está entre 

15% e 44%, no caso do Brasil, 21%. A métrica utilizada para o estudo foram os 

viajantes de lazer de oito mercados – Alemanha, Austrália, Brasil, China, Estados 

Unidos, França, Reino Unido e Rússia.  

Figura 2- Compra em hotéis x Compras em OTAs. 

 

Fonte: Panrotas, 2016. 
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  A pesquisa indica que em 2014, mais de 70% dos brasileiros adquiriram 

algum tipo de hospedagem paga ao menos uma vez em agências on-line. Isso inclui 

hotéis, outro tipo de produto noturno, timeshare ou aluguel para férias. O mesmo 

índice é válido para australianos, chineses e norte-americanos. 

Mas porque as OTAs são tão atraentes para os consumidores? Sobre a razão 

do uso das OTAs para compra de hospedagem foram obtidos os seguintes 

resultados. 

Figura 5- Motivos para a escolha de OTAs.  

 
 

Fonte: Panrotas, 2016. 

Mas afinal, as OTAs representam uma ameaça ou uma oportunidade para os 

hotéis? 

Para Márcio Silveira, diretor da agência de viagens FalaTurista: “A parceria 

que as OTA’s fazem com os hoteleiros surge como um negócio lucrativo e 

equilibrado. No entanto, com o passar do tempo pode se tornar uma relação 

abusiva se o hoteleiro não souber administrar e distribuir corretamente seu 

inventário.” Para ele um dos pontos mais atraentes para os hotéis ao anunciar 

dentro desses portais é a enorme visibilidade que eles têm na internet, com milhões 

de visitantes e altas taxas de reservas, condições especiais e competitividade.  
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Em contrapartida, as agências online têm dificultado essa parceria, exigindo o 

pagamento de comissões altíssimas e ameaçando os hotéis com a retirada de 

dentro da OTA. Por medo, alguns acabam cedendo e entregando-se à essa prática, 

que não permite que o hotel cresça com outras possibilidades de vendas, mas 

que fique sempre preso à determinados “parceiros”, afirma Márcio em um artigo em 

seu blog. 

Segundo Alfredo Lopes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) e do Rio Convention & Visitor Bureau (Rio CVB), 

“A hotelaria do Rio é completamente dependente das OTAs. Eles são o grande 

motor de vendas para nós hoje”. No entanto, ele vê nesta relação, “um peso e lucro 

desproporcionais para a maior agência on-line da América Latina”, em relação ao 

aumento de comissionamento de mais de 20% para os hotéis. 

6. Pesquisa 

Para atingir os objetivos deste estudo, foi realizada uma pesquisa qualitativa 

com questões fechadas, que tornam a análise dos dados mais simples e pelo uso 

eficiente do tempo para atingir maiores números da amostra. Além disso, por ter sido 

aplicada em um meio online, opções livres de resposta poderiam causar 

desinteresse na participação da pesquisa.  

A pesquisa foi aplicada a uma amostra de 105 indivíduos brasileiros, usuários 

de redes sociais e internet, estratificada por idade, classe social e localização. O 

instrumento de pesquisa escolhido foi um questionário disposto na plataforma online 

de formulários de pesquisa Google Forms, com perguntas estruturadas, que pré-

especificam o conjunto de respostas e o formato da resposta, podendo ser de 

múltipla escolha, dicotômicas ou escalonadas (MALHOTRA, 2001).  

O instrumento de coleta ficou no ar por 10 dias no período de 11/10 a 21/10 e 

foi divulgado por meio de redes sociais. O questionário foi dividido em três blocos: o 

primeiro, para identificar o perfil dos respondentes, o segundo, a respeito da 

influência das agências de viagem online no processo de decisão de compra dos 

respondentes, e a terceira, sobre seu interesse e participação em programas de 

fidelidade. 
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A primeira parte da pesquisa teve como objetivo identificar o perfil dos 

pesquisados. Na segunda parte, suas motivações e influências no processo de 

compra por meio de OTAs. Na terceira e última parte da pesquisa, o intuito foi 

descobrir o quanto os pesquisados se sentem motivados a voltar a comprar após 

ganharem recompensas por realizar compras, seu interesse em programas de 

fidelidade e quantos deles efetivamente faz parte de um. 

A seguir, serão apresentados os dados fundamentais que ajudam a retratar o 

perfil dos pesquisados. O primeiro item apresenta a localidade dos entrevistados. 

Figura 6 - Localidade de moradia 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Figura 7: Faixa Etária 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

58,1% dos entrevistados têm idades entre 18 e 24 anos, 31,4% de 25 a 34 

anos e os outros 10,5% tem de 35 a 64 anos.  
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Figura 8: Renda bruta mensal 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

44,8% dos entrevistados tem renda mensal bruta (individual) de até dois 

salários mínimos por mês, 21% possui renda de 2 a 4 salários mínimos 

mensalmente, 17,1% de 4 a 10 salários mínimos, enquanto os 17,1 restantes 

possuem renda mensal de 10 a 20 salários mínimos ou mais. 

 

Figura 9: Frequência e Motivação de Viagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

41% dos entrevistados viaja ao menos uma vez ao ano, 50,5% viaja duas ou 

mais vezes ao ano, enquanto 8,6% não costuma viajar. 

 

Figura 10: Fatores de motivação de viagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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A respeito das motivações de viagem, quase 63% viaja buscando lazer. Já 

15,2%, para visitar parentes e amigos, 7,6% por fatores culturais, 4,8 por fins 

acadêmicos.  

Figura 11: Fatores que influenciam na decisão de compra de hospedagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

A respeito dos fatores que influenciam na decisão de escolha do melhor hotel 

ou destino, o Custo-benefício ficou em primeiro lugar com 76,2%, logo abaixo (61%) 

as Avaliações de outras pessoas que já estiverem no hotel ou destino. Já o preço, 

55,2%, é o terceiro fator que  mais motiva na escolha do hotel ou destino. 

Figura 12: Influência de avaliações negativas na escolha de um hotel ou destino 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Quase 90% dos entrevistados respondeu que já deixou de escolher um hotel 

ou destino após ler alguma avaliação negativa sobre o mesmo. 
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Figura 13: Influência de avaliações positivas na escolha de um hotel ou destino 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Enquanto 74,3% deles afirma que já optou por algum destino ou hotel 

(mesmo que não tenha sido o escolhido inicialmente) após ler avaliações positivas a 

respeito do mesmo. 

Figura 14: Meios de Compra de Hospedagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

A respeito dos meios que utilizam para compra de passagens, pacotes e/ou 

para realizar reservas em hotéis, 67,6% dos entrevistados afirma utilizar as OTAS 

(online travel agencies). 
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Figura 15: Principais Sites de Compra e Avaliação de Hospedagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Nesta pergunta de múltiplas opções de escolha, 63,8% dos entrevistados 

afirmou utilizar o site Booking.com para pesquisar e escolher hotéis. Logo abaixo 

estão Decolar.com, Trip Advisor com 60% a 61% cada. Seguidos por Trivago, Hotel 

Urbano, Submarino e Expedia. Já 11,4% dos respondentes afirmam não utilizar 

nenhum meio de reserva de hospedagem online ou site de turismo para pesquisa ou 

compra.  

Figura 16: Nível de Motivação com prêmios e benefícios 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

35,2% dos respondentes afirmam se sentir extremamente motivados a 

comprar de novo em uma empresa ao receber algum mimo ou benefício, 21,4% 

muito motivados e 24,8% se sentem apenas motivados. 6,7% pouco motivados e 

1,9% se sentem indiferentes. 
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Figura 17: Interesse em participar de Programas de Fidelidade 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Quando perguntados sobre o interesse em participar de programas de 

fidelidade que oferecessem vantagens, tais como descontos em diárias, café da 

manhã gratuito, wi-fi gratuito entre outros, 72,4% respondeu que tem interesse, 

enquanto 18,1% talvez tenha interesse. 

Figura 18: Participação Efetiva em Programas de Fidelidade 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
No entanto, a maioria (81%) não participa de nenhum programa de fidelidade 

de reservas de hospedagem. 

7 Resultado 

Ficou claro o grande crescimento das OTAs no Market Share1 do público 

brasileiro e sua influência no processo de compra dos respondentes. Essas 

plataformas são usadas tanto para compra quando para pesquisa de destinos e 

hotéis, embora ainda haja uma parcela considerável que prefira efetuar a compra 

diretamente com hotéis e empresas de turismo. 

Foi possível avaliar também os fatores que motivam os objetos de pesquisa a 

escolher um determinado hotel ou destino, e os fatores que os levam a voltar aos 

                                                             
1
Market Share: é a participação de uma determinada empresa no mercado em que ela está inserida. 
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mesmos. Notou-se que as avaliações online de outros viajantes exercem grande 

influência no processo pré-compra da amostra, fazendo com que a maioria possa 

até desistir de se hospedar em determinado hotel por ler avaliações negativas a 

respeito dele e optar por outro que tenha avaliações mais positivas. Apesar disso, o 

custo-benefício continua sendo o fator principal considerado no momento de decisão 

de compra. 

Notou-se também que, apesar do grande interesse dos respondentes em 

receber benefícios através de programas de fidelidade (tangíveis ou não), e sua 

motivação a voltar a comprar em decorrência disso, a grande maioria nem sequer 

participa de um.  
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8  Considerações Finais 

O presente trabalho buscou, através das pesquisas realizadas, entender 

como o Marketing de Relacionamento pode contribuir para a captação, conquista e 

fidelização de clientes em empreendimentos hoteleiros no Brasil no contexto da era 

digital. Para tanto, foram apresentados os conceitos de Marketing de 

Relacionamento e as principais estratégias e ferramentas para gerenciar as 

informações dos hóspedes, tornando possível a análise dos dados dos mesmos 

para fornecer uma resposta rápida às suas necessidades.  

Também foram apresentados os modelos tradicionais de Programas de 

Fidelidade e a proposta de novos modelos de fidelização mais vantajosos para 

hóspedes e hotéis. Além disso, foram abordados os fatores que levam à satisfação 

dos clientes, que estão extremamente ligados com a qualidade dos serviços. Por 

isso, foi abordada a qualidade de serviços aplicada ao setor turístico e hoteleiro e 

como a mesma pode influenciar na percepção de valor dos hóspedes, não deixando 

de evidenciar a importância do mercado interno (funcionários) na qualidade dos 

serviços oferecidos pelo hotel. 

Para melhorar a experiência do hóspede e consequentemente, fidelizá-lo, 

considera-se fundamental para os hotéis que se entenda o processo de decisão de 

compra de seus clientes para que sejam capazes de alcançá-los desde o princípio 

do processo. Com esse intuito, foram apresentadas as etapas do processo de 

decisão de compra aplicadas ao setor de serviços, e como a internet e, 

especialmente, as agências de viagem online (OTAs) influenciam nesse processo. 

Foram citadas matérias que questionam se as OTAs representam uma 

ameaça aos hotéis, ou se são, na verdade, uma oportunidade. Percebeu-se que 

ambas procedem, uma vez que as OTAs apresentam como ponto positivo a enorme 

visibilidade dos hotéis em seus sites, mas em contraponto exigem aumentos nas 

comissões considerados absurdos pelos hotéis. E identificou-se que cabe a cada 

hotel saber administrar e distribuir seu inventário da maneira correta, para não ter 

prejuízos e aproveitar melhor a parceria com as agências online. 

Por fim, foi realizada uma pesquisa com 105 respondentes brasileiros que 

indicou a crescente preferência pelas agências de turismo online (OTAs) em 
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detrimento da compra direta com os hotéis. Através da pesquisa, foi possível 

observar os fatores que motivam os respondentes a realizarem uma compra de 

hospedagem, sendo os principais: Custo-benefício, avaliações de outros 

compradores que já estiverem no hotel ou destino, e o preço. 

A mesma pesquisa indicou que, apesar de a maioria dos respondentes 

demonstrar interesse em receber benefícios dos hotéis que escolhem e em 

participar de programas de fidelidade, a fim de receber esses benefícios, poucos 

efetivamente fazem parte de um. 

A relevância deste trabalho se reflete na abordagem de um tema pertinente 

em um contexto bastante atual, que apresenta conceitos, práticas e soluções para 

que se eleve o nível da qualidade de serviços na hotelaria, desenvolvendo um 

relacionamento duradouro com o cliente com o objetivo de torná-lo fiel, através do 

marketing de relacionamento, a fim de aumentar o número de clientes que compram 

diretamente com os hotéis. 

Este artigo não busca esgotar as pesquisas acerca do marketing de 

relacionamento na hotelaria ou da influência das novas plataformas de compra de 

hospedagem online no processo de decisão de compra, mas sim instigar mais 

pesquisas na área que venham a acrescentar e a enriquecer as informações 

relacionadas a essa temática. Mais do que isso, busca encontrar continuidade em 

próximos trabalhos da autora, a fim de se obter mais profundidade e 

substancialidade ao conteúdo proposto. 
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