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RESUMO

A evolução dos meios de comunicação e a inserção das empresas no ambiente
virtual forçaram o marketing a se adequar aos avanços tecnológicos, sobretudo no
turismo, aonde vem sendo marcado pela alta competitividade. Os novos
consumidores, conhecidos como cibercliente, têm acesso a toda e qualquer
informação de forma rápida e eficiente e uma gama de possibilidades de compra na
internet. Por isso, um setor que vem se atualizando para suprir as necessidades
desse consumidor é o setor hoteleiro. Para contribuir com essa nova fase da
hotelaria, a empresa Bematech CMNet em parceria com a FBooking, lançou no
Brasil o Sistema LikeHotels, uma plataforma de reservas online totalmente integrada
ao Facebook. Para tanto, o presente trabalho tem a finalidade de analisar na
hotelaria, por meio da visão da geração Y, se há a necessidade de adequar às
mudanças do mercado e dos novos consumidores, aderindo ao marketing digital em
mídias sociais canal de vendas. Para atingir esse objetivo foi feita uma pesquisa
survey, exploratória quantitativa, com 181 nativos digitais, a fim de saber se esses
novos consumidores já estão habituados a essa ferramenta do marketing. A partir de
então mensuramos as respostas e analisamos os resultados, chegando à conclusão
que o processo de adaptação é lento, mas promissor, visto que ainda enxergam as
redes sociais como canal de relacionamento pessoal, porém se mostram abertos a
novas formas de consumo.

Palavras-Chave: Hotelaria. Marketing digital. Mídia social. Facebook. Canal de
Reserva.

ABSTRACT

The evolution of the media and the insertion of the media companies on the virtual
environment forced marketing to adapt to technological advances, particularly on
tourism, which has been marked by high competitiveness. New consumers, known
as cyberclients have access to any information quickly and efficiently, and a range of
purchasing opportunities on the Internet. Therefore, a sector that has been updating
to reach the needs of the consumer is the hotel industry. To support this new stage in
hospitality, the company Bematech CMNet in partnership with FBooking, launched in
Brazil the LikeHotels System, a platform of online reservations fully integrated with
Facebook. This study aims to analyze the hotel industry, through Generation Y’s
point of view, if there is the need to adapt it to the market changes and to these new
consumers, by adhering to digital marketing in social media, as a sales channel. In
order to achieve this goal, an exploratory quantitative survey research was made,
with 181 digital natives, so that we could find out whether these new consumers are
already used to this marketing tool. Since then, we measured the answers and
analyzed the results, coming to the conclusion that the process of adaptation is slow,
but promising, they still see social networks only as a channel of personal
relationship but they are open to new forms of consumption.

KEY WORDS: Hospitality. Digital marketing. Social media. Facebook. Booking.
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1 INTRODUÇÃO
A evolução dos meios de comunicação e a inserção das empresas no
ambiente virtual forçaram os modelos de negócios a se adequarem aos novos
mercados e aos novos consumidores. Por isso, o marketing digital está cada vez
mais sendo estudado e utilizado pelas empresas para vencer a concorrência,
aumentar a visibilidade do negócio e se manter no mercado (KENDZERSKI,2009). E
são nas mídias sociais que as empresas enxergaram o potencial para propagar seus
serviços na internet. No caso do turismo não seria diferente. As empresas
relacionadas à atividade turística também perceberam que é no marketing digital que
se encontra a maneira mais rápida, barata e eficiente para promover seu serviço,
atrair o turista e fidelizar seu cliente. Assim, a hotelaria e o marketing digital estão
interagindo de modo a utilizar as mídias sociais como canal de vendas na hotelaria.
Para contribuir com essa nova fase do turismo, bem como do setor hoteleiro,
a empresa Bematech CMNet em parceria com a FBooking, lançou no Brasil o
Sistema LikeHotels, uma plataforma de reservas online integrada ao Facebook.
Algumas redes hoteleiras aderiam esse canal de vendas e estão elegendo o social
commerce como tendência do mercado.
Entendido isso, vê-se a necessidade de uma pesquisa aprofundada sobre o
assunto, com foco mercado, pois até o momento a utilização das mídias sociais, por
exemplo, o Facebook como canal de vendas na hotelaria, tem ocorrido de modo
esporádico. Além de ser pouco explorado e reconhecido como importante
ferramenta de reserva de hospedagem no Brasil. As poucas redes hoteleiras que
aderiram à rede social como canal de vendas, já as utilizam as mídias sociais como
canal de relacionamento e promoção, porém o sistema LikeHotels ainda é pouco
explorado.
O objetivo do estudo é analisar se há necessidade da hotelaria de se adequar
ás mudanças do mercado e aos novos consumidores, aderindo o marketing digital e
mídias sociais, como o Facebook canal de reservas, aliado ao marketing tradicional
nos canais de vendas. Isso será possível por meio da mensuração dos dados
obtidos na pesquisa e da análise descritiva dos resultados.
Para analisar se essa estratégia é importante para o setor hoteleiro, foi
realizada uma pesquisa survey de caráter exploratório e quantitativo. Com a
utilização dos recursos da plataforma Qualtrics (http://www.qualtrics.com/)foi
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elaborado um questionário estruturado, aplicado à geração Y (conhecida como
nativa digital, dos nascidos entre 1982 a 2000), por se adequarem ao perfil dos
neoconsumidores.
Essa pesquisa tem uma importante relevância para o setor do turismo devido
ao fato de ser uma estratégia de marketing digital de fácil manuseio e que chega ao
consumidor de forma rápida, acessível e interativa, seguindo as principais palavraschave

desse

modelo:

Segmentação,

Mobilidade

e

Interatividade

(KENDZERSKI,2009). Outro fator que contribui com a relevância do tema é o fato do
Facebook

apresentar

um

rápido

crescimento

de

usuários

no

Brasil

(IG

TECNOLOGIA, 2012) e da estimativa do crescimento na venda de smartphones no
país, alcançando a 4ª posição entre os maiores mercados de smartphones em 2016
(G1, 2012).
O tema proposto foi inspirado pela disciplina Gestão de Empresas Turísticas,
onde foi proposto um trabalho sobre tendências no turismo. Mas o início desse
estudo foi baseado em um artigo que foi desenvolvido para a disciplina
Comportamento do Consumidor em Turismo no início de 2013, em parceria com
uma colega de classe Juliana Pacheco, sobre Marketing digital em mídias sociais na
hotelaria. Esse artigo motivou a elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso e
espera contribuir para futuros trabalhos acadêmicos sobre o assunto.
O presente trabalho está divido em sete capítulos. O primeiro capítulo,
composto por esta introdução, tem a função de reunir informações fundamentais
para a compreensão do tema em questão.
O segundo capítulo direciona-se ao referencial teórico. Este capítulo propõe a
abordagem do tema Marketing Turístico, apresentando um breve histórico do
marketing frente às recentes transformações das tecnologias de comunicação no
turismo. Para tanto, os temas Marketing, Marketing Turístico e Internet são
discutidos no texto e discorre sobre suas origens e evoluções.
O terceiro capítulo introduz o conceito de marketing digital, refletindo sobre
suas definições e conceitos, seu principal ator, a geração Y, e suas novas
ferramentas: as mídias sociais e o mobile marketing. O capítulo subsequente discute
sobre os efeitos dessas ferramentas no comércio virtual, onde o e-commerce evoluiu
para o social commerce e está sendo inserido em vários mercados, sobretudo no
turismo. Este capítulo aborda ainda sobre a situação atual e as tendências do social
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commerce na hotelaria, bem como a rede social Facebook como novo canal de
vendas no setor.
No quinto capítulo é descrita a metodologia utilizada na pesquisa e são
apresentados o instrumento de pesquisa e coleta de dados e a apresentação do
estudo, com a visão da geração Y, sobre a utilização do marketing digital em mídias
sociais como canal de vendas na hotelaria. Em seguida, no capítulo seguinte, são
feitas as análises dos resultados obtidos na pesquisa survey.
No sétimo e último capítulo são apresentadas as considerações finais, onde
se comparam as ideias principais a respeito do tema do estudo com as análises
discutidas no capítulo anterior, buscando solucionar a questão-problema do presente
trabalho.
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2 BREVE EVOLUÇÃO DO MARKETING TURÍSTICO
O marketing, numa visão sintética, é o processo que incrementa as atividades
junto ao mercado. Esse processo é importante para todos os setores do mercado,
principalmente os caracterizados pela competição, em que a empresa apresentará
seu produto/serviço e o consumidor efetivará a sua opção diante das diversas
alternativas apresentadas. O setor do turismo, ao longo do tempo, vem sendo
marcado por uma alta competitividade entre os destinos turísticos, diante disso se
fez necessário promover ações para incrementar suas atividades turísticas no
mercado, ou seja, surgiu o marketing turístico.
No marketing, como em todas as áreas, a internet tem se transformado em
uma importante ferramenta de comunicação e está apoiando o turismo, no sentido
de auxiliar o setor no desenvolvimento do marketing. Sendo assim, para a
compreensão desse processo, as seções seguintes abordarão sobre uma breve
perspectiva evolutiva do marketing turístico.

2.1 O MARKETING: ORIGEM E EVOLUÇÃO
O processo de troca é inerente ao homem, onde uma pessoa oferece algo de
valor a outra, com o objetivo de suprir desejos e necessidades. E essa primeira
relação humana centrada em otimizar transações pode ser considerada a essência
do marketing. Esse pensamento foi traduzido por Kotler (apud GABRIEL, 2010, p.28)
na sua definição do conceito de marketing: “Marketing é atividade humana dirigida
para satisfazer necessidades e desejos por meio de troca”.
A comercialização propriamente dita, envolvendo troca monetária, ocorre
desde a antiga Roma, chamado mercare em latim, onde tudo que era vendido era
produzido e não havia necessidade de uma política de vendas elaborada. Até
meados de 1925 a preocupação dos fornecedores era somente com a qualidade dos
produtos, sendo assim ainda não se ouvia falar em vendas ou marketing. Esse
período conhecido com Era da produção sobreviveu até o momento em que ocorreu
a necessidade de escoar a produção, pois esta técnica já era dominada, menos a de
vendas.
Sendo assim, surgi a Era da venda, entre 1925 e a década de 50, onde o
objetivo dos fabricantes era encontrar compradores para seus produtos. Além de
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produtos de qualidade, passou a ser prioridade o papel dos vendedores em
convencer os compradores dos benefícios dos seus produtos. Nesse período, em
meio à crise de 1929, e em contrapartida à sofisticação dos produtos, a renda
pessoal e a demanda por mercadorias caíram, e os consumidores resistiam a
comprar produtos que não julgassem essenciais. Com isso, a força de vendas
sobrepôs a produção e as análises dos mercados, em conjunto com o planejamento
dos produtos, passou a ser parte do processo.
Com o avanço da industrialização mundial do pós-guerra e os resquícios da
pós-crise, as empresas se tornaram mais competitivas, a disputa pelo mercado
aumentou e os clientes passaram a ter um maior poder de escolha. Assim surgiu o
marketing, onde o ato de só comercializar produtos não era mais o suficiente e
surgiu a necessidade da criação, do desenvolvimento de técnicas de vendas e de
propaganda. Esse período, conhecido como Era do marketing, foi o momento em
que meio à depressão, a prioridade era observar os anseios do mercado e produzir o
que os clientes queriam.
Outra visão da evolução do marketing foi elaborada pelo Kotler (2010),
afirmando que ao longo dos anos o marketing evoluiu passando por três fases,
chamadas Marketing 1.0, Marketing 2.0 e Marketing 3.0 (Figura 1).
A Era da produção durante a era industrial se refere ao Marketing 1.0 - foco
no produto, onde o importante era vendar os produtos da fábrica a todos que
quisessem comprar, ou seja, direcionado ao mercado de massa. Já a “Era da
informação” se refere ao Marketing 2.0 - foco no consumidor, no qual os
consumidores são bem informados e são capazes de comparar várias ofertas de
produtos. Assim o marketing necessita segmentar o mercado e desenvolver um
produto superior para um público-alvo específico. Por fim, chega o Marketing 3.0 foco no ser humano, a nova era do marketing, onde a função deste é chegar ao
coração e a mente do cliente, satisfazendo os desejos por meio das suas
necessidades de justiça social, ambiental e econômica.
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Figura 1: Comparação entre Marketing 1.0,2.0 e 3.0.
Fonte: KOTLER, 2010, p.6.

O marketing evolui dentre os contextos de pressões econômicas no Brasil e
no mundo, exigindo um enfoque maior para a adoção de estratégias capazes de
satisfazer as necessidades dos consumidores. Tal fator é resumido por Kotler
(2012), onde defende a ideia de que a definição do marketing está construída em
cima dos conceitos de vontade, necessidade, demanda e satisfação dos indivíduos.
Segundo o autor, o marketing nada mais é que “um processo social pelo qual os
indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da
oferta e da livre troca de produtos de valor entre si.” (KOTLER, 2012, p. 4).
Outros autores definem o marketing de forma diferenciada, porém os
objetivos centrais visualizados por Philip Kotler permanecem os mesmos, como o
foco em vendas, na satisfação do cliente e no relacionamento entre empresa e
consumidor.
Com uma visão mais próxima do Kotler, Druker (apud KOTLER, 2012, p.4)
apresenta o marketing do ponto de vista gerencial, onde afirma que o objetivo do
marketing é conhecer e entender o cliente de modo que o produto se adéque a ele e
se venda sozinho. Sendo assim, o mais importante do marketing não é vender, e sim
resultar em um cliente disposto a comprar.
Seguindo o mesmo caminho do autor supracitado, Kotler afirma que a função
do marketing é “proporcionar um padrão de vida melhor” (KOTLER,2012, p.3),

18

transformando as necessidades dos consumidores em desejos, a fim de conduzir os
clientes a produtos específicos que possam satisfazê-los.Com uma visão mais
empresarial do marketing e seguindo o mesmo conceito, Middeton (2002) traz a
definição do British Chartered Institute of Marketing, onde o conceitua como um
processo que define, antecipa e satisfaz as necessidades dos clientes, de maneira
lucrativa, a fim de atender os objetivos das organizações. Para complementar essa
visão, Kotler (2012, p.3) traz a definição de marketing descrita pela American
Marketing Association, onde “marketing é a atividade, o conjunto de conhecimentos
e os processos de criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para
consumidores, clientes, parceiros e sociedade como um todo.”
A fim de buscar uma definição mais didática, segundo Samara e Barros
(1997, p. 1 apud MARTINS; MEIRELES E MIRANDA, 2012, p.2), o marketing pode
ser compreendido de uma maneira mais abrangente como o:

Conjunto de atividades humanas destinado a atender aos desejos e
necessidades dos consumidores por meio dos processos de troca,
utilizando “ferramentas” específicas, como a propaganda, a promoção de
vendas, a pesquisa de marketing, a concepção de produtos e a logística
entre outras.

Ao analisar as definições comentadas acima, se constatam semelhanças em
relação aos temas centrais e ao compará-las, conclui-se que os autores consideram
o marketing como processo gerencial, no qual é planejado como um canal do
marketing que une a organização com seu mercado e converte o poder de compra
dos consumidores em demanda efetiva1.
Á luz dos conceitos apresentados nesse trabalho, pode-se definir marketing
como o processo gerencial que por meio da troca é capaz de suprir as necessidades
dos consumidores e atender os objetivos do mercado.
Entendido sobre alguns dos principais conceitos do marketing, para colocá-lo
em prática, é necessário compreender o mix de marketing proposto por McCarthy
(1960) e atualizado pelo Kotler (2012). McCarthy (1960) o denominou como os
quatros Ps do marketing: Produto “aquilo que satisfaz a necessidade ou desejo”,
Preço “fator que estabelece as condições da troca”, Praça “local que possibilita que

1

Demanda efetiva é a parte da demanda agregada que de fato se realiza na aquisição de bens e
serviços, e não a procura em potencial por esse bem ou serviço.

19

a troca aconteça” e Promoção “forma de comunicar ao público-alvo sobre o produto,
preço e praça, estimulando a troca” (GABRIEL, 2010, p. 42).
A atualização dos quatro Ps propostas pelo Kotler traz uma visão mais
abrangente, mais complexa e mais holística do marketing, onde afirma que esses Ps
de McCarthy (1960) já não representam mais todo o cenário. Para tanto, propôs
quatros novos Ps: Pessoas (o marketing interno vendo os consumidores como
pessoas), Processos (empresas instaurando processos criativos e estruturados a fim
de orientar a administração do marketing), Programas (todas as atividades ligadas
aos consumidores, onde engloba os quatro Ps de McCarthy (1960) e novas visões
do marketing) e Performance (desempenho da empresa que tenham implicações
financeiras e não-financeiras). Com isso, os novos Ps se aplicam a todos os setores
dentro das empresas e tornam a comunicação interna mais eficiente.
Portanto, segundo Gabriel (2010), é por meio do mix do marketing que as
empresas oferecem o produto ao mercado, torna-o conhecido aos clientes potenciais
e o influencia a dar preferência à compra do seu produto.
2.2 MARKETING TURÍSTICO
O turismo tornou-se uma atividade extremamente importante para o mundo, a
nível econômico, e o impacto que atinge nas economias, nos ambientes e na
sociedade é bastante significativo, a ponto do marketing passar a ser adotado pelas
empresas ligadas ao turismo a fim de diminuir a distância entre as empresas e o
consumidor, e também para entender as necessidades destes.
A Organização Mundial do turismo (OMT, 2001 p. 38) elaborou uma definição
do turismo que passou a ser referência no meio acadêmico, a qual define turismo
como:
Turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas
viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um
período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou
outras.

Segundo Beni (2003), o crescimento econômico promoveu o aumento do
turismo de negócios e de famílias que poupam dinheiro para viajar pelo mundo,
advindos dos avanços tecnológicos nos transportes e nas comunicações que
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possibilitaram viagens com tarifas mais reduzidas e, assim, mais acessíveis ao
público.
O Ministério do Turismo completa definindo turismo segundo o Instituto
Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) como:
É uma atividade econômica representada pelo conjunto de transações
compra e venda de serviços turísticos efetuadas entre os agentes
econômicos do turismo. É gerado pelo deslocamento voluntário e
temporário de pessoas para fora dos limites da área ou região em que têm
residência física, por qualquer motivo, excetuando-se de exercer alguma
atividade remunerada no local que visita. (EMBRATUR, 1992)

A importância do marketing para o turismo se deu com esse crescimento
econômico, pelo qual melhorou o padrão de vida, foi precursor do aumento da
população e coexistiu com o aumento do tempo livre ocasionado com as revoluções
trabalhistas.
Sendo assim surgiu o marketing turístico, esse marketing envolve as ações no
mercado turístico a fim de atender com produtos turísticos — transportes,
hospedagem, alimentação, atrações — as necessidades dos turistas. Para Beni
(2003), o marketing turístico é um processo administrativo pelo qual as empresas e
organizações do turismo identificam seus turistas, reais e potenciais, para então
formular e adaptar seus produtos às necessidades e desejos do público-alvo. Com
isso, o marketing dos destinos turísticos busca influenciar as motivações deste
público para assim alcançarem a demanda ótima do local em questão.
As fases da evolução do marketing foram reproduzidas por Petrocchi (2004)
para os destinos turísticos e caracterizam as mudanças ocorridas também no
turismo, e consequentemente no marketing turístico.
Na primeira fase, a industrialização do turismo se preocupou em tornar o
produto disponível, onde se deu início a comercialização do turismo. Na segunda
fase já se consolidou a atividade turística e os produtos turísticos já existiam, sendo
assim os produtores focaram na venda. Por fim, na terceira fase, com o aumento da
concorrência decorrente dos turistas mais bem informados e exigentes, os
produtores precisaram identificar as necessidades dos consumidores, a fim de
satisfazê-los mais que a concorrência.
Na visão da evolução do marketing, segundo Kotler (2010), o Marketing 3.0 marketing voltado para valores - pode ser comparado com o marketing social
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abordado por Cooper (2011), onde o marketing é feito de modo a garantir o bemestar do consumidor e da sociedade. Sendo assim, atualmente vivemos uma
possível quarta fase da evolução do marketing para destinos turísticos, com turistas
mais preocupados com aspectos sociais e ambientais.
Para pôr em prática o marketing proposto pelos autores supracitados, o mix
de marketing da McCarthy (1960), atualizado por Kotler (2012), pode ser
interpretado

também

para

destinos

turísticos,

auxiliando

as

empresas

e

organizações ligadas ao turismo a administrar o marketing turístico. Para tanto,
entende-se que os quatro Ps relacionados a indústria do turismo possuem
peculiaridades que precisam ser levadas em consideração.
Os Produtos turísticos são intangíveis e oferecidos por pessoas, sendo assim
não há como estabelecer padrões para eles. A questão do Preço é influenciada por
fatores externos, como interferências políticas, econômicas e cambiais, as quais
dificultam a percepção de valor do consumidor. E com relação à Promoção, cabe as
empresas dosarem a divulgação para não extrapolarem a capacidade de oferta da
cidade e, para isso, conseguirem identificar o público-alvo e direcionar a
propaganda. Já a Praça, como consequência dos outros Ps, necessita compreender
que a distribuição na indústria do turismo apresenta vários intermediários, como
agências, hotéis, empreendimento turísticos, etc., até o produto final, o destino.
Compreendido as questões do planejamento de marketing ligado aos destinos
turísticos, se faz necessário abordar o ambiente de marketing contemporâneo para o
turismo, pois esse setor está caminhando para mudanças fundamentais no modo
com que os produtos turísticos são divulgados e comercializados.
Segundo Cooper (2011), o mercado turístico contemporâneo é definido pelo
pós-turista, onde esses viajantes estão cada vez mais exigentes e informados sobre
a indústria do turismo, a fim de levar vantagem em destinos e nos preços. Esse
grupo, em consequência do mercado globalizado, dispõe de pouco tempo e exige
entrega imediata de produtos e serviços turísticos de alta qualidade. Para tanto, o
desenvolvimento de novas tecnologias de telecomunicações, principalmente na
internet, tornou possível a dinamização de negócios e a troca de informações em
escala global.
O ambiente do marketing turístico na atualidade é caracterizado pela
necessidade das organizações em formar alianças e parceiras, a fim de entregar o
serviço completo, no prazo estipulado e com o padrão de qualidade prometido. O
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turismo

é

o

mais

expressivo

setor

econômico

que

utiliza

as

redes

interorganizacionais nas cadeias e destinos turísticos, visto que a realidade global
influencia o crescimento das empresas, bem como a expansão dos mercados e o
fluxo de recursos. Com isso o mercado do turismo está se fundindo em outras
indústrias, como na internet por meio de sites de reservas de hotéis e aviões, por
exemplo, visando uma vantagem competitiva.

2.3 MARKETING TURÍSTICO E A INTERNET
A era digital vem influenciando o mercado de comercialização de produtos, e
sem dúvidas a internet está dominando o mercado turístico. Cada vez mais o trade
turístico 2 está utilizando-o como ferramenta de comercialização de produtos e/ou
serviços e como canal de relacionamento com o cliente. A internet vem
representando o principal canal de vendas de roteiros e viagens, de reservas de
hospedagem e voos e de comunicação, influenciado pela mudança cultural dos
hábitos de compra do consumidor pós-moderno.
A internet — conjunto de redes de computadores mundial — é uma tecnologia
que surgiu em 1960, desenvolvida por cientistas americanos, onde o objetivo foi criar
uma rede privada de computadores que permitisse que diferentes sistemas de
computadores se comunicassem entre si. Primeiramente foi utilizada apenas por
governadores e universidades na década de 80 e posteriormente se popularizou
quando as empresas pressionaram os organizadores, a fim de abrirem para fins
comerciais. A partir daí essa mídia virtual propiciou a conexão entre os países,
fornecendo a todos a possibilidade de se conectar a sites e utilizar seus serviços em
escala mundial. As conexões para acessar a internet evoluíram muito com o passar
dos anos e hoje está cada vez mais rápida e prática.
A banda larga de internet permitiu a mudança de estar conectado para o ser
conectado. O estar significa entrar na internet eventualmente, como no caso da
conexão discada da década de 90. Já o ser significa viver em simbiose com a rede,
fato este proporcionado pelo barateamento da banda larga. Segundo GABRIEL
(2010, p.74), "Esse estado de se viver constantemente em trânsito entre as redes on
e off, possibilitado pelo estado de ser conectado, é denominado de cibridismo".
2

Trade turístico é o conjunto de prestadores de serviços turísticos, tais como hoteleiros, agentes,
operadores e outros.
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Tal cibridismo foi o principal catalisador da crescente participação do
consumidor no atual cenário do marketing, onde este na internet opina, escolhe,
consome e influência de acordo com sua vontade. O acesso a informação antes
levava algumas horas e até um dia para os meios de comunicação (jornal impresso,
televisão e rádio) transmitirem as notícias consideradas frescas aos telespectadores.
Hoje esse acesso encontra-se disponível na palma das mãos. A distância do tempo
em que algo acontece e isso ser noticiado leva minutos para ser propagado.
Do início da internet comercial aos dias de hoje ocorreram mudanças
significativas na web. Nessa transformação da web e do consumidor nela,
alavancado pelas tecnologias digitais, a O'Reilly Media classificou essas mudanças
em Web 1.0, Web 2.0 e Web 3.0. (GABRIEL, 2010). Esses termos estão
relacionados às mudanças comportamentais dos usuários na web, indiretamente
relacionadas às mudanças tecnológicas. A Web 1.0 é a web estática, onde as
pessoas navegam e consomem informações. A Web 2.0 é a da participação, onde
as pessoas a utilizam para fins de interação, como por exemplo, blogs, vídeos,
aplicativos e redes sociais. Já a Web 3.0 é a web semântica, onde o volume de
informações que está sendo acrescentado na internet precisara de um novo
paradigma de busca e organização de informações.
Na Web 3.0, além das informações, o contexto e as ligações referentes a elas
são cruciais para encontrar um significado que auxilie o uso da internet. Para tanto é
imprescindível que as empresas estejam atentas a gerir as tecnologias digitais em
conjunto, a fim de utilizar a seu favor os fatores que levam o ambiente do marketing
a uma era onde os protagonistas são a busca, as redes sociais, a mobilidade, a
geolocalização e o tempo real. Atento a esse processo de evolução das tecnologias
digitais interativas, com o consumidor teoricamente no poder, o ambiente de
marketing vem sendo impactado e se modificado. O fenômeno da redução de tempo
e espaço na propagação da informação influenciou os profissionais de marketing a
se adequarem ao novo cenário digital.
A mudança na dinâmica do mercado para o mundo online, com o consumidor
no centro das atenções, é quando começa o processo de inversão do vetor de
marketing. Esse processo é um dos efeitos das tecnologias digitais neste. Antes no
marketing tradicional as ações de promoção e relacionamento aconteciam no
sentido da empresa e da marca para o consumidor, já hoje o consumidor que busca
a empresa, a marca; do modo, local e momento que desejar. Em consequência
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disto, o paraíso para proliferação de dados que o ambiente digital se tornou, auxiliou
o ambiente do marketing a reunir informações pessoais que os indivíduos fornecem
em suas atividades diárias. Os fragmentos de informações retiradas da web são
analisados a fim de conhecer seus hábitos e preferências. Com isso o marketing
pode mensurar os dados, direcionando suas estratégias ao público-alvo escolhido,
da maneira rápida e eficiente. (GABRIEL, 2010)
Vaz (2011, p. 76) complementa:
Na internet qualquer companhia pode trazer uma campanha mundial e
monitorar todos os resultados país a país, cidade a cidade. No Google
Analytics, por exemplo, o anunciante pode saber de quais estados do Brasil
e do mundo vieram os acessos que seu site teve durante o período que
escolher, além de outras centenas de informações necessárias para
entender o comportamento desse novo consumidor. A internet é um meio
com ampla riqueza de informações, o que facilita qualquer ação de
planejamento, pesquisa e levantamento de dados. Utilizando-se
adequadamente da rede, é possível fazer um levantamento das
necessidades dos clientes de maneira precisa e inequívoca.

Outros fatores positivos gerados pela inserção da internet no ambiente do
marketing são observados por meio dos fatores presentes na transformação do
cenário. O marketing se apropriou da computação ubíqua3, onde prédios, roupas e
objetos inteligentes, interfaces gestuais e tags 4 em qualquer produto, e sinais de
trânsito em rede, auxiliam na propagação do conteúdo; mobilidade propiciada pela
banda larga móvel, onde o consumidor recebe informações da marca, produto ou
serviço de qualquer lugar; da geolocalização móvel, onde o profissional recebe a
dimensão da localização do seu cliente ou do cliente em potencial; do tempo real
facilitado pelas redes sociais, onde as relações de vendas e relacionamento ocorrem
em qualquer momento e simultaneamente; e finalmente da Web 2.0, onde ambos
têm facilidades de compartilhar e publicar conteúdos.
Catalani (2004 apud MARTINS, MIRANDA E MEIRELES 2012, p.5) completa
dizendo que “A internet está transformando as práticas empresarias, e com uso
adequado torna-se uma fonte decisiva de produtividade e competitividade para todos
os tipos de negócios.”
3

Computação ubíqua é o nome que se dá ao modelo de interação homem-computador no qual o
processamento está totalmente integrado às atividades e aos objetos do cotidiano, em oposição ao
uso do computador desktop, como dispositivo computacional isolado. (GABRIEL, 2010, p.73)
4 Em inglês significa etiqueta. São etiquetas que não aparecem na tela do computador e que servem
para orientar alguém. Esse alguém construiu um programa que vai a uma página da web e recolhe as
informações contidas nessas etiquetas.
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Em relação a essas mudanças comportamentais dos consumidores e
consequentemente do mercado, o turismo também foi totalmente influenciado. O
turismo é o setor da economia que vem incorporando as tecnologias digitais, tal fator
é mencionado Guimarães e Borges (2008, p.51) onde afirmam que:
Nos últimos anos, a distribuição de produtos turísticos tem sofrido profundas
alterações, fruto da melhoria dos meios de comunicação e da globalização.
O maior ícone dessas transformações é a internet, que além de poder
atingir milhões de pessoas a um baixo custo, possui recursos que são
altamente eficientes para vender turismo [...]

O turismo está inserido no setor de serviços dentro da economia e apresenta
consumidores e empresas que movem o mundo financeiro, gerando atividades
econômicas em uma região. Visto que estes consumidores, turistas em potencial,
estão imersos no cenário digital, as empresas do ramo turístico estão se modificando
e adequando a esse novo perfil de consumidor. Os negócios turísticos são
precursores

de

experiência

e

para

isso,

aliados as tecnologias digitais,

principalmente a internet, os seus gestores perceberam que o turismo e a internet
são grandes parceiros. O turista ao planejar a viagem compra um serviço
consideravelmente caro e sem nenhum conhecimento prévio dos produtos turísticos
escolhidos. Com a internet, o acesso as informações relevantes aos destinos e a
comercialização e a distribuição dos produtos, forneceu aos clientes uma maior
confiabilidade e rapidez à prestação de serviço.
Segundo Vaz (2011, p.67), estamos na Era da economia digital e diante
disso,
A informação aumenta o valor de um produto ou serviço. Quanto mais
informação o consumidor tem sobre o que é vendido, mais seguro ele fica,
maior valor ele dá ao produto e maior a probabilidade de ele efetuar a
compra. O valor aumenta juntamente com a margem de lucro. Por isso,
cuide muito bem de toda informação que passa para o consumidor.

O consumidor turístico passa por um processo de tomada de decisão que se
inicia no desejo de viajar, passa pela busca de informações relevantes aos destinos
e pela avaliação destes, chega à decisão e, por fim, gera sua avaliação pessoal. A
internet atualmente faz parte de todo o processo de decisão e é uma importante
tecnologia para o setor, que aliada às estratégias de marketing pode influenciar,
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manipular e controlar seus consumidores em potencial e também fidelizar seus
clientes.
No ambiente de marketing do setor de turismo, que é o foco, podem-se
observar inúmeras páginas digitais, tecnologias mobile, plataformas digitais de redes
sociais, games e entretenimento digital, vídeos interativos, entre outros (descritos e
apresentados no próximo capítulo), que confirmam a transformação do cenário do
marketing turístico tradicional para o marketing turístico digital. Não se deve afirmar
que essa mudança será radical, mas essas estratégicas digitais de marketing devem
ser aliadas as tradicionais a fim de adequar o mercado aos novos consumidores.
Clientes estes que, na sua maioria, fazem parte da geração Y e são os atuais
geradores de renda do setor.
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3 MARKETING DIGITAL
Ao longo das últimas duas décadas, o marketing tradicional precisou se
modificar para alcançar as mudanças de comportamento da sociedade, do mercado
e do consumidor, devido as transformações catalisadas pelo meio digital, as
ferramentas e plataformas de ação se tornam disponíveis e à área de marketing das
organizações. Gabriel (2010, p. 105) completa que "A proliferação de tecnologias e
plataformas digitais oferece um cenário fértil para as mais diversificadas ações de
marketing". Portanto, pode-se afirmar que na definição de marketing proposta por
Kotler (2012) apresentada no primeiro capítulo "atividade humana dirigida para
satisfação de necessidades e desejos por meio de processos de troca" que os
componentes de uma estratégia de marketing podem usar das tecnologias e
plataformas digitais para esse fim. Para Gabriel (2010) o marketing digital é usado
como sendo o marketing tradicional que utiliza algum componente digital,
tecnologias e plataformas digitais, no seu marketing mix (produto, preço, praça e
promoção).
Rublescki (2009, p. 3) define:
No mundo contemporâneo em que vivemos, de cibercultura, o marketing
eletrônico – cuja função básica é gerar negócios on e off-line – assume
inúmeras denominações em função do ambiente onde ocorre, como
cibermarketing, marketing digital, comunicação e marketing online,
webmarketing, marketing na Internet e Marketing Interativo.

Já Martins, Meireles e Miranda (2012, p. 2) simplificam dizendo que o
marketing eletrônico é o processo de promover ações on-line a fim de alcançar
clientes por meio de ferramentas baseadas na internet. E Kendzerski (2009, p. 23)
complementa: “Marketing digital são todas as ações planejadas pelas empresas
visando ampliar os negócios de forma sustentada.”
Limeira (2007, p.7 apud DAVIES et al,2012, p. 92) apresenta uma definição
mais completa:
O Marketing digital, também conhecido como marketing eletrônico ou emarketing, conceito que expressa o conjunto de ações de marketing
intermediadas por canais eletrônicos, por exemplo, a Internet, em que o
cliente controla a quantidade e o tipo de informação recebida, é considerada
uma possível estratégia competitiva, primordial e amplamente adotada pelas
empresas.
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As estratégias de marketing são planejadas com base nos 4Ps propostos por
Mc Carthy, onde marketing mix hoje pode se apropriar do cenário atual e ser
baseado em tecnologias digitais. Porém, em consequência da complexidade do uso
das plataformas e tecnologias digitais, Vaz (2011) propôs os 8Ps do marketing
digital. O processo dos 8Ps não é uma mistura ou evolução dos 4Ps do marketing
tradicional e sim uma metodologia criada para o processo passo a passo das
estratégias de marketing no ambiente digital.
Esse método é um processo circular que se inicia no consumidor e termina no
consumidor, mas não se finaliza. A proposta dessa metodologia é ser cíclica, de
modo que a empresa aprenda sobre o mercado que está inserido e melhore seu
desempenho a cada nova ação. Na explicação desse processo contínuo, Vaz (2011)
faz um analogia ao símbolo leminiscata, o próprio 8 na horizontal, onde significa
infinito e representa a renovação de si mesmo.
Os 8Ps do marketing digital fazem com que a empresa mantenha o foco no
método, no conceito e no próximo passo. O ideal é entender o conceito de cada P e,
quando chegar a hora dele, observar no mercado quais serão as ferramentas
disponíveis que se adaptem à sua meta. As empresas precisam estar atentas às
mudanças das ferramentas digitais e de suas novas funcionalidades, para tanto,
seguir a metodologia proposta pelos 8Ps auxilia as empresas a descobrirem suas
próprias verdades, como menciona Vaz (2011). Com isso, a empresa descobre
como age seu consumidor, o que dá certo ou errado em cada mercado específico e
aprendem sobre o marketing digital na sua área de atuação.
Para que o processo ocorra de maneira sequencial e contínua, as empresas
precisam entender o que há por trás das ferramentas que aparecem a cada dia. A
metodologia dos 8Ps ajuda a compreender as suas prioridades com base em fatos,
não em opiniões. Para tanto, é necessário aprender profundamente os conceitos de
cada P apresentado e segui-los corretamente. Os 8Ps do marketing digital (Figura 2)
compreendem a Pesquisa, Planejamento, Produção, Publicação, Promoção,
Propagação, Personalização e Precisão, exatamente nesta ordem.
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Figura 2: Modelo dos 8Ps do Marketing digital
Fonte: VAZ (2011)

O primeiro P, Pesquisa, é a melhor pesquisa de mercado que há e o primeiro
passo para qualquer projeto que vá ocorrer no ambiente virtual. Nesse método que é
encontrado, com base em fatos e números, para onde a empresa irá direcionar seus
objetivos. Por meio dele, será capaz de descobrir as necessidades, desejos e
críticas dos consumidores e, com isso aprender o que esse cliente está buscando no
seu mercado específico. Em consequência disso, será nesta etapa do processo que
a empresa conhecerá seu público-alvo e irá personalizar a sua comunicação.
O segundo P, Planejamento ou Projeto, é um documento com descrição de
todas as ações que serão feitas em cada um dos outros Ps. Segundo Vaz (2011,
p.305), para o planejamento ser completo deverá conter "o layout que será
desenvolvido, o estudo de quais as melhores palavras-chave para trabalhar as de
técnicas do Search Engine Optimization (SEO), como também será o trabalho de
redes sociais, de divulgação em links patrocinados e quais os indicadores de
resultados que o Google Analytics medirá." Esse documento direciona a toda equipe
da empresa a focar suas ações para o mesmo objetivo, a fim de diminuir os riscos e
evitar o desperdício de tempo e dinheiro. Para tanto, o Planejamento de Marketing
Digital contempla as explicações passo a passo dos 8Ps, a análise da concorrência,
planejamento das rotinas de inteligência competitiva e finalmente a implementação
das ferramentas operacionais digitais. É importante que o responsável pela área de
internet da organização tenha em mente que ele desenvolverá o próprio negócio no
ambiente interativo, por isso a necessidade do planejamento correto e gestão
contínua.
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Produção é o terceiro P do processo e é considerado a execução do segundo
P, onde o gestor deve controlar o projeto para que todas as ações saiam do papel
como foi planejado. Este passo apresenta a estrutura do site e suas funcionalidades
prontas para que seja reconhecido como uma plataforma de negócios propriamente
dita. Para que esse P seja eficiente, Vaz (2011, p. 309) afirma: "O site deve ter uma
estrutura otimizada para o Google; a usabilidade na sua estrutura deve estar de
acordo com o que um usuário considera como um site bom para se navegar." Dentre
outras metas importantes, o site precisa atrair o cliente, de modo que este
permaneça um maior número de tempo possível, que deixe um e-mail para contato e
que retorne ao site, comprando mais vezes.
O quarto P do marketing digital é a Publicação. Este apresenta dois tipos de
conteúdos necessários na gestão do site: o conteúdo que é publicado para atrair
consumidor por meio do Google e conteúdo que se deve postar direcionado ao seu
público-alvo. Esses conteúdos têm que estar de acordo com os comportamentos do
consumidor digital, pois os gestores precisam criá-los de modo que este interaja com
a marca, crie um relacionamento com a empresa e seja estimulado a compartilhá-los
com sua rede de amigos. Além de persuadir seus próprios clientes de gerar
conteúdos para sua marca por meio da troca.
O quinto P, Promoção, é como próprio nome já diz, uma promoção nas mídias
online. Mas no ambiente virtual, ao contrário do marketing tradicional em que o
gestor promove a ação, no marketing digital a estratégia é a empresa produzir
conteúdo relevante para estimular o consumidor a gerar comunicação. Vale ressaltar
que para transformar o cliente em veículo de informação para promoção da marca é
preciso uma gestão focada na qualidade do conteúdo, P anterior, para medir a
relevância da campanha para o seu público. Contudo, Vaz (2011) afirma que a
promoção não pode terminar no cliente atingido pela comunicação da empresa, mas
sim fazer com que essa pessoa propague a marca.
O próximo passo é a Propagação, o sexto P da metodologia. Neste P é o
momento em que o gestor provoca a rede a compartilhar o conteúdo, por meio das
técnicas reconhecidas nos Ps anteriores.

Essa é a parte da metodologia que

desenvolverá interação com a rede, por meio de sites, blogs, fóruns e portais, a fim
de aumentar a presença online e promover comunicação consumidor a consumidor.
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Por meio dessas técnicas o gestor provoca o buzz 5 positivo da marca, jogando
conteúdos em toda rede com viés viral, como afirma Vaz (2011).
Segundo o autor, a empresa que se aproveita do grau da atividade do seu
cliente será muito melhor divulgada com credibilidade e acumulará reputação para a
sua marca. Sendo assim, os gestores de marketing digital da empresa utilizam o
quinto e sexto Ps para estimular a divulgação e o próximo passo será personalizar
esse relacionamento pautado na segmentação do mercado, o sétimo P do marketing
digital, Personalização. Essa segmentação já havia sido escolhida no primeiro P e
planejada no segundo P, então neste momento é a hora de se relacionar com o
consumidor de acordo com o seu comportamento na internet. Essa personalização
gera relacionamento com o seu cliente de maneira eficiente, pois as peculiaridades
de cada mercado só são possíveis de ser reconhecidas quando segmenta o seu
público. Para Vaz (2011, p. 321) "Um site que é o mesmo para todos acaba não
sendo relevante para praticamente ninguém."
Depois de seguir as estratégias propostas pelos 7Ps do marketing digital,
chega o momento em que a empresa necessita checar de maneira precisa se seu
negócio está gerando resultado. Para tanto, o oitavo e último P do ciclo é o chamado
Precisão. Nesse P a empresa irá medir os resultados das páginas digitais passíveis
de serem mensuradas e irá gerar relatórios conclusivos, a fim de dar continuidade às
suas ações ou modificar o negócio em função das informações geradas. Assim
inicia-se um novo ciclo dos 8Ps, com a empresa aprendendo cada vez mais sobre o
mercado que está inserida e sobre seu público-alvo.
Portanto, os 8Ps do marketing digital, segundo Vaz (2011), mostram como
agir de forma circular no marketing em ambiente digital, mas é importante ressaltar
que sempre precisa estar integrado com o marketing tradicional da empresa como
um todo, indo desde á cultura até a estratégia de marketing digital da empresa.
O foco do marketing digital é obter a mesma eficiência do marketing
tradicional, mas de forma dinâmica, interativa, personalizada e direcionada aos
meios digitais. Para isso, Torres (2009) define um modelo de 7 estratégias de
marketing digital (FIGURA 3), onde o qualifica como um importante ponto de partida
para o planejamento de negócios digitais. As sete estratégias são: Conteúdo, Mídias

5

Buzz é um tipo especifico de trabalho de marketing que visa a disseminação de propaganda de um
produto ou serviço através de cadeias de consumidores. (Wikipédia, 2013)
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Sociais, E-mail marketing, Marketing viral, Publicidade online, Pesquisa online e
Monitoramento.
A proposta de Torres (2009) é promover a teia do planejamento de marketing,
onde o Monitoramento esteja no centro a fim de que os gestores de webmarketing
analisem e monitorem a todo instante todas as ações no mercado digital. Nesta teia
não há uma sequência contínua e linear como os 8Ps do Marketing digital proposto
por Vaz (2011), nas 7 estratégias de Torres (2011) o importante é integrar todas as
estratégias de modo a atingir o foco planejado previamente na pesquisa online de
mercado. A dinâmica é gerar Conteúdo com informações relevantes ao consumidor;
promover relacionamento por meio da criação de uma rede de negócios facilitada
pelas Mídias sociais e E-mail marketing; multiplicar todas as ações planejadas por
meio do Marketing viral; promover e divulgar o serviço ou produto utilizando a
Publicidade online, a fim de focar os investimentos em nichos de mercado de
maneira criativa; e criar o hábito de Pesquisa das mudanças de comportamento do
consumidor online.

Figura 3: Modelo das sete estratégias de marketing digital
Fonte: TORRES, Cláudio, 2012.

Dentre as propostas de ambos os autores, para atingir a eficácia do
planejamento do marketing digital tanto Vaz (2011) quanto Torres (2009) enfatizam a
necessidade de pesquisar o mercado, planejar as ações de marketing, definir os
recursos necessários, no caso do cenário online são as ferramentas digitais, e
manter o foco no objetivo traçado no planejamento. Sendo assim, tanto no passo-a-
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passo mais específico dos 8Ps quanto na abordagem da teia nas 7 estratégias, a
importância da pesquisa, a relevância do planejamento e seleção das ferramentas
digitais são vistas como imprescindíveis para qualquer planejamento de marketing
no ambiente virtual.
As estratégias de presença digital podem combinar os mais diversos tipos de
tecnologias, como por exemplo, Sites e Rede sociais. Sendo assim, o marketing
digital oferece várias combinações que podem ser exploradas nas estratégias de
marketing. Kendzerski (2009, p. 21) afirma que as empresas que souberem explorar
a mobilidade, a interatividade e a segmentação - as três principais palavras-chave
deste modelo de negócio - “disponível nos equipamentos de comunicação modernos
que as pessoas utilizam irão conquistar espaços cada vez maiores junto aos
consumidores (...)”
Na sociedade atual para o sucesso das estratégias de marketing, a
interatividade e a experiência são os principais aspectos a serem alcançados. Muito
além da tecnologia em si, as estratégias de marketing dependem de um
conhecimento aprofundado do público-alvo. Apesar de esse público continuar sendo
o cliente que se pretende atingir, no cenário digital o público não é mais alvo, ele é
considerado gerador de mídia. Com a tecnologia digital de hoje, o consumidor não é
mais estático à espera de ser atingido. Agora ele mesmo busca a informação,
adquire o produto ou serviço e transmite seu feedback, tudo em tempo real.
Dessa forma, apesar de a metodologia de marketing continuar a mesma, no
ambiente digital os gestores precisam aplicar ações contínuas de relacionamento.
Ações engajadas são necessárias para que as empresas tenham um conhecimento
profundo do público-alvo e ter a habilidade de fazer mapeamento social, baseado
nos bancos de dados, a fim de avançar no grau de relacionamento sempre que
houver uma interação. Segundo Gabriel (2010, p. 110), “[...] em vez de trabalhar
apenas com campanhas isoladas, uma após a outra, como normalmente ocorrem
nas mídias tradicionais, o ambiente digital permite criar plataformas contínuas de
interação, que engajam o público e não apenas o atingem”.
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3.1 CIBERCLIENTE E A GERAÇÃO Y
Para as ações de marketing no ambiente digital serem efetivas, os agentes
precisam analisar os segmentos de mercado e identificar como alvo um ou mais, a
fim de selecionar o seu foco de mercado. Segundo Kotler (2012), a chave para o
sucesso do marketing está em identificar e satisfazer os segmentos certos de
mercado, e para isso se faz necessário dividi-los em grupos de clientes com o
comportamento de consumo parecido.
A segmentação de mercado “consiste em um grupo de clientes que
compartilham um conjunto semelhante de necessidades e desejos.” (Kotler 2012,
p.228) As variáveis de segmentação abrangem as segmentações geográfica,
demográfica, psicográfica e comportamental, e dentre elas destacam-se a
demográfica e a psicográfica no que se diz respeito ao marketing digital. Isso é
constatado devido a demográfica apresentar uma subdivisão em gerações, já que é
um fato a relação das gerações com a evolução das telecomunicações, bem como
das estratégias de marketing. E psicográfica por enfocar o comportamento do
consumidor e dividir o mercado em segmentos com o mesmo estilo de vida. Fato
destacado por Telles (2011) onde afirma que essa segmentação é característica e
muito comum nas mídias sociais, onde as comunidades se relacionam de forma
psicográfica e se dividem por estilo de vida.
As gerações são influenciadas pela época em que nasceram, marcadas por
músicas, filmes, políticas e eventos do período. Com isso, os grupos de pessoas das
gerações compartilham características e valores semelhantes, onde as experiências
culturais, políticas e econômicas são fatores determinantes para a formação. Kotler
(2012) caracteriza as gerações em geração silenciosa, geração baby boomers,
geração X e geração Y. A geração Y, nascidos de 1980 a 2000, nasceu
tecnologicamente conectada, possui um forte senso de independência e, em
consequência disso, uma resistência maior ao marketing.
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TABELA 1 – Perfil de gerações norte-americanas
Faixa de
Características
nascimento
aproximadamente
Geração Y
1980 – 2000
Tecnologicamente conectados, preocupados
com o meio ambiente e questões sociais,
independentes e resistentes ao marketing.
Geração X
1960 – 1980
Estão na ponte entre o conhecimento
tecnológico da geração Y e as realidades
adultas dos baby boomers.
Baby boomers
1940 – 1960
Na busca pela fonte de juventude, eles adotam
estilos de vida e produtos que lhes permitem
voltar ao passado.
Geração silenciosa 1920 – 1940
Eles mantém uma vida ativa, apesar da idade
avançada, e adotam produtos e ações de
marketing que os ajudem a conseguir isso.
Gerações

Fonte: Kotler (2012).

A geração Y, tanto quanto o cibercliente, tem acesso a toda e qualquer
informação de forma rápida e eficiente. O cibercliente é o cliente do ciberespaço, ou
seja, o cliente que tem o hábito de consumir serviços e produtos no ambiente virtual.
Este cliente tem uma gama de possibilidades de compra na internet e uma maior
liberdade de escolha, em um curto espaço de tempo e no mesmo ambiente.
Rubleski (2009, p.5) comenta que o cibercliente "sabe que o site ao lado - a
distância de apenas um clique - também tem disponibilidade de compra daquele
mesmíssimo produto."
Não são todos os ciberclientes que são da geração Y, mas pode-se dizer que
é característica da geração Y ser um cibercliente. O comportamento do consumidor
digital compartilha do mesmo comportamento da geração Y perante as relações
comerciais. O consumidor da geração digital, Y ou geração milênio preza pela
interatividade, pela mobilidade e pela segmentação - características estas expressas
nas relações de marketing digital - onde o relacionamento com o cliente, a facilidade
que ele encontra nas páginas digitais e a personalização destas são as maiores
exigências desse cliente.
Tendo em vista que o cliente está imerso na cibercultura - cultura da utilização
do ambiente virtual para relações pessoais e comerciais -, as suas características de
consumo são mais potencializadas. Esse cibercliente procura praticidade, rapidez,
maior oferta e variedades, além de se fidelizar caso o pacote oferecido possua
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produto, serviço,

relacionamento e crédito

eficiente, pró-ativo

e

de fácil

compreensão.
A empresa que deseja trabalhar com e-commerce - negócios na internet necessita conhecer o ciberespaço e seus instrumentos, bem como os atores e seus
comportamentos. Para Rublescki (2009), cibercliente pode ser uma pessoa, uma
família, uma empresa, pessoas com características pessoais ou profissionais
semelhantes e também em função dos produtos que compra. Sendo assim, o ecommerce das empresas necessita dominar o relacionamento com os atores
envolvidos e identificá-lo de maneira a focar suas ações, tanto de marketing quanto
de qualquer setor da empresa.
Ainda segundo Rublescki (2009), os modelos de negócios pela internet do
ponto de vista dos atores podem ser identificados por Business-to-consumer (B2C),
Business-to-business (B2B), Consumer-to-consumer (C2C), Business-to-employee
(B2E), Government-to-business (G2B) e Government-to-consumer (G2C). Dentre
suas características de relacionamento entre os atores, a fim da melhor atuação do
e-commerce, o B2C é o que melhor se enquadra. Esse modelo é o que compreende
os negócios entre empresa e cliente na venda de produtos e serviços pela internet.
É neste relacionamento em que a empresa precisa focar e não poupar esforços, a
fim de satisfazer as necessidades e desejos dos ciberclientes.
O cibercliente é ator central nesse processo e quer ser realmente importante
para empresa, nunca apenas um a mais. Nada irrita mais um cibercliente do
que uma proposta que não atenda às suas expectativas, pois evidencia que
se destina a um grande grupo de pessoas, no melhor estilo “quem cair na
rede, é peixe”. Se a busca por uma aproximação cada vez na relação B2C
já tem duas ou três décadas, nunca foi tão premente um marketing que
realmente privilegie as necessidades e expectativas dos clientes, seja em
fase de prospecção ou de fidelização. O cibercliente quer parceira, jamais
uma relação fria, anônima e impessoal. Por isso o cibercliente se dispõe a
fornecer seus dados, preencher formulários online, e sorri satisfeito ao
entrar num site pela segunda vez e ver saudações personalizadas como,
por exemplo, “Olá, Anelise!” (RUBLESCKI 2009, p. 6)

Compreende-se então que os princípios destacados para o marketing digital,
o qual abrange a interatividade e a segmentação, são características importantes
para o relacionamento B2C. E para isso, especificadamente no âmbito do marketing
digital, eletrônico ou webmarketing, a empresa precisa eleger a ferramenta digital
mais eficaz no que diz respeito ao relacionamento com este cibercliente.
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3.2 FERRAMENTAS DO MARKETING DIGITAL

Diversos aplicativos e ferramentas surgem quase que diariamente com mais
serviços agregados e atualizações dos padrões já existentes em todos os
segmentos. Porém todos têm o mesmo intuito de trazer mais usuários e satisfazer as
novas necessidades dos ciberclientes que aparecem quase que na mesma
velocidade dos avanços tecnológicos.
Existem várias ferramentas do marketing digital, mas nem todas são
adequadas às muitas empresas e setores. Este trabalho abordará sobre duas novas
ferramentas que estão sendo alvo de novos investimentos nos setores de marketing
digital: as mídias sociais e o mobile marketing.

3.2.1 Mídias Sociais
As novas mídias, como eram chamadas as mídias sociais, são segundo
Telles (2011, p. 19) "sites na internet construídos para permitir a criação colaborativa
de conteúdo, a interação social e o compartilhamento de informações em diversos
formatos."
Em 2005, as mídias sociais eram enquadradas nas novas mídias e as redes
sociais nos sites de relacionamento. Atualmente se entende por mídias sociais todas
as novas mídias e as redes sociais. Portanto, rede social é uma categoria de mídia
social e é definida por Telles (2011, p. 18) como "ambientes cujo foco é reunir
pessoas, os chamados membros, que, uma vez inscritos, podem expor seu perfil
com dados como fotos pessoais, textos, mensagens e vídeos, além de interagir com
outros membros, criando lista de amigos e comunidades."
GABRIEL (2010, p. 196) define rede social como uma "estrutura social
formada por indivíduos (ou empresas), chamados de nós, que são ligados
(conectados) por um ou mais tipos de interdependência, como amizade, parentesco,
proximidade/afinidade,

trocas

financeiras,

ódios/antipatias,

relações

sexuais,

relacionamento de crenças, relacionamento de conhecimento, relacionamento de
prestígio etc”.
Portanto, enquanto as mídias sociais associam-se a conteúdoscompartilhados
pelas pessoas nas redes sociais, estas se relacionam a pessoas conectadas para
assuntos de interesses em comum. Por vezes estes sites de interação social são
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chamados de mídias sociais, porque os conteúdos compartilhados ficam
armazenados nas redes sociais e acabam por fazer parte delas. Porém, a rede
social é uma categoria que somada às novas mídias geram as mídias sociais.
Vale ressaltar que as novas mídias englobam os sites de relacionamento
social (como o Facebook, Orkut, Linkedin, Myspace, Formspring, Foursquare, entre
outros) de compartilhamento de vídeos (como o YouTube), de áudio podcasts)
(como o PodMak), de compartilhamento de fotos (como o Flickr), Microblogging
(como o Twitter), social games, compartilhamento de apresentações (como o
SlideShare), agregadores (como Digg, Delicious, Ping.fm, Google Reader, entre
outros), Life casting (como o Justin.tv) e Social Bookmarking. O livro "A revolução
das mídias sociais" de Telles (2011) aborda todos os conceitos e estratégias de
marketing digital nessas mídias sociais, sendo uma importante fonte para o estudo
aprofundado de cada uma.
Neste trabalho focaremos nas redes sociais, onde partindo do pressuposto
que no marketing digital o próprio consumidor gera conteúdo à marca, a mídia social
relevante é a rede social, que segundo Gabriel (2010), apresenta foco principal em
amizade, informação e assuntos gerais. Também se leva em consideração que a
essência das redes sociais é a comunicação e têm a ver com relacionamento entre
pessoas, onde as tecnologias de comunicação e informação somente facilitam as
interações e deixam as estruturas sociais mais complexas e abrangentes.
Ao falar da evolução das redes sociais, Gabriel (2010) destaca que elas
existem há pelo menos três mil anos, quando os homens sentavam ao redor de uma
fogueira para conversar sobre assuntos em comum. E o que propiciou que essas
interações continuassem independentes do tempo e do espaço foi a evolução das
tecnologias de comunicação, onde a plataforma participativa da web 2.0, facilitada
pela difusão da banda-larga e pelo barateamento do hardware de acesso, forneceu
um ambiente favorável às redes sociais online.
Essas redes sociais online nada mais são que plataformas tecnológicas que
facilitam e potencializam a atuação das pessoas para interagir e compartilhar em
suas redes sociais pessoais. Sendo assim, Facebook e o Orkut não são nem mídias
e nem redes sociais, eles são plataformas digitais que facilitam essa comunicação.
Tais sites de rede social reúnem milhões de pessoas e a mesma quantidade de
funções que permitem a interação social de diversas formas. Telles (2011, p.82)
comenta que "Cada rede tem suas regras próprias, que moldam o comportamento
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de seus membros e definem a forma de interação mais eficiente." Como nas redes
sociais offline, que as pessoas participam de diferentes grupos, tribos e
comunidades dependendo do seu interesse pessoal ou profissional, nas redes
sociais online não seria diferente. Assim, é muito comum que uma pessoa possua
contas no Facebook, no Twitter e no Linkedin, por exemplo, com interações distintas
e propostas diferentes.
Em virtude disso, as mídias sociais se tornaram importantes ferramentas para
o marketing e para os negócios, sendo relevantes para atingir o consumidor no
ambiente virtual no momento de sua interação pessoal. Gabriel (2010, p.87)
complementa definindo a palavra social, cujo significado é interação de pessoas com
pessoas, e não de empresas com pessoas e vice-versa. Para tanto as empresas
precisam entender que social quer dizer "relacionamento, conquista, engajamento,
ética, respeito e transparência, 'fazer parte de algo', distribuir o controle." E para
planejar qualquer ação de marketing nessas plataformas é necessário o
conhecimento prévio das funcionalidades e características específicas de cada site
de rede social e identificar o perfil, tanto dos usuários ou membros quanto da própria
plataforma.
Compreender a dinâmica das redes sociais online e utilizá-las para criar a
personalidade da marca, humanizar o seu perfil e gerar engajamento com o
cibercliente são os principais passos para as empresas desfrutarem das ferramentas
digitais que mais crescem no Brasil, as redes sociais. Segundo dados do E-Life
(2013) sobre Hábitos e comportamento dos usuários de redes sociais no Brasil,
66,9% dos entrevistados acompanham páginas e perfis das empresas, produtos e
serviços em redes sociais para ter atendimento online quando precisar. As redes
sociais foram o 4° canal mais utilizado para falar com as empresas e dos
entrevistados a metade entrou em contato com alguma empresa por essa plataforma
nos últimos seis meses referentes a pesquisa.
Para Telles (2011) os conteúdos geram conversação e nas mídias sociais
estes geram reputação, refletindo em seguidores no Twitter, amigos no Facebook,
check-ins no Foursquare, visualizações de fotos no Flickr, perguntas no Formspringe
vídeos exibidos no YouTube. Cada um com seu conteúdo específico, com a
linguagem adequada à plataforma e com o máximo de integração possível. Um site
de rede social capaz de integrar um maior número de mídias sociais é o Facebook.
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Talvez seja por isso que as empresas enxergam nessa plataforma a maneira mais
eficiente e eficaz para atingir o cliente, gerar relacionamento e fidelizá-lo.
O Facebook hoje é preferência nacional, segundo dados do E-Life (2013)
sobre Hábitos e comportamento dos usuários de redes sociais no Brasil, é a rede
social com o maior percentual de cadastros e maior utilização, sendo 81,6% dos que
mais utilizam em 1° lugar. Somente no Facebook 93,3% dos entrevistados curtem
páginas de empresas, produtos e serviços para saber as novidades e apoiar as
marcas que admiram. E deste, 48,5% passaram a admirar mais a marca depois que
a curtiu no Facebook.
Para entender a dinâmica da rede social Facebook é preciso compreender a
sua evolução por meio de um breve histórico da sua criação, baseado no livro
“Bilionários por acaso” de Ben Mezrich. O início do Facebook ocorreu em 2003
quando um estudante da Harvard chamado Mark Zuckerberg invadiu o banco de
imagens de nove casas da universidade e criou o Facemash, onde permitia que os
alunos selecionassem fotografias de identidade mais atrativa. Em 4 horas online o
site recebeu 450 visitas e 22 mil visualizações de fotos. Depois do sucesso
repentino, Zuckerberg juntou-se aos amigos e criou o Facebook, uma rede social
que começou como um site exclusivo para alunos da Harvard. Em 24 horas no ar
teve 12.500 mil inscritos e 2 anos depois estava em mais de 25 mil universidades no
mundo. Já em 2006 qualquer pessoa poderia se inscrever com seu endereço de email.
O Facebook é a maior rede social do mundo e, no Brasil, desde sua tradução
para o português, vem crescendo na preferência dos brasileiros e já aparece na lista
dos 10 sites mais acessados do país. (TELLES, 2011)
Os usuários do Facebook podem disfrutar de inúmeras funcionalidades e
muitos aplicativos destinados a este rede social. As pessoas físicas têm a
possibilidade de criar um perfil pessoal, onde podem compartilhar conteúdos e
interagir com os usuários, ou convidando amigos ou seguindo pessoas. Esse é
princípio básico desse site, porém existem outras possibilidades de interação. Já
para as empresas o Facebook permite a criação de páginas, onde os usuários a
curtem e acompanham as novas informações, fotos e vídeos para se manterem
atualizados sobre a empresa, produto ou serviço. O interessante dessa rede é a
exposição da marca e o relacionamento com o público.
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No Facebook é possível adicionar informações por meio da descrição de:
"Informações básicas: você fala quem é, sua cidade natal, o bairro de
infância, qual seu status afetivo atual, o que você procura, suas preferências
políticas e religiosas. Informações pessoais: descreve atividades,
interesses, músicas, programas de TV favoritos, livros de cabeceira e
citações. Informações de contanto: onde você coloca seu e-mail, celular,
telefone, endereço e outras informações. Nessa parte, você pode criar um
crachá ou cartão de visita no Facebook para colocar em seu site.
Informações de educação e trabalho: onde você diz onde estuda ou
estudou, seja na universidade ou ensino médio, se já trabalha e onde está
trabalhando, e pode criar uma espécie de currículo on-line." (TORRES,
2009, p. 141).

E em relação às páginas empresariais, várias são as bases potenciais de
marketing no Facebook, segundo Telles (2011). Para o autor, criar um perfil na
página, descrevendo a história de seu produto ou serviço e a paixão pela sua marca,
é a melhor maneira de conquistar a presença online da empresa. Promover eventos
também é um recurso de relacionamento com o consumidor, mantendo-o informado
sobre suas ações. Outro recurso é o de enviar mensagens, onde tanto clientes
cativos quanto o público em geral recebe informações. A funcionalidade de realizar
pesquisa de mercado no seu mercado-alvo com essa oferta, por meio de anúncios, é
muito eficiente já que no Facebook você pode receber um grande número de
respostas em pouco tempo. Outro pertinente recurso é o dos grupos, a empresa
pode criar e participar de grupos a fim de se conectar com o público-alvo,
promovendo o marketing viral com fotos, vídeos, links e tópicos de discussão. O site
de rede social também necessita de estratégias de marketing, para tanto, atrair fãs
na rede, promover a página tanto no Facebook quanto em outras mídias digitais,
estabelecer um crachá para personalizar e compartilhar a página em outros sites,
são potenciais recursos de marketing para a empresa. Outro ponto positivo à
empresa é atribuir o Facebook a uma agência digital ou uma pessoa específica para
criar e alimentar a página constantemente, pois garantir o site atualizado com fotos,
vídeos, informações e novos recursos são essenciais para o sucesso da empresa
nesta plataforma.
O Facebook evoluiu e agora possui streaming, o FacebookLife, e
geolocalização, o FacebookPlace. Isso possibilita a visualização das postagens e
dos check-ins que os demais usuários postam em tempo real. Outro recurso novo é
a publicidade no Facebook, onde as empresas podem anunciar suas ofertas no lado
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direito do site e estas ocorrem por meio de um sistema que funciona por leilões.
Esse recurso apresenta alto poder de alcance e de facilidade de segmentação,
características essenciais ao marketing digital.
Esse ponto de contato entre o público e a marca é estabelecido pela presença
digital. Entende-se por presença digital o estado de algo estar presente, ou existir,
no ambiente digital. Não ter presença digital significa não existir na internet, e
Gabriel (2010) completa que ao fazer uma analogia com o mundo físico, uma
empresa que não tem endereço, telefone e marca não existe. Para a empresa se
fazer presente no mundo virtual, ela precisa possuir um conteúdo digital, como um
site próprio, anúncios nas redes sociais, aplicativos de celular, entre outros, a fim de
distribuir o conteúdo em diversos tipos de presença digital. Existem três tipos de
presença digital: presença própria, onde o ativo digital é a empresa gerenciando
suas páginas; presença gratuita, onde o ativo digital é ganho de forma natural, como
fazer parte dos resultados de busca do Google e receber comentário no Facebook; e
presença paga, onde o ativo digital é pago pela empresa para ser distribuído na
rede.
Esse trabalho está calcado na presença própria, onde as empresas se
utilizam dos sites de rede social para criar sua página coorporativa e construir o
conteúdo digital necessário ao público-alvo. Mas não basta criar a página e deixá-la
no esquecimento. Além da presença digital da marca, ela deve estar alinhada ao
posicionamento da empresa, fornecer conteúdo relevante ao cliente e mantê-lo
atualizado. Sendo assim, não adianta direcionar os esforços apenas as redes sociais
se as páginas digitais da empresa não forem alimentadas com frequência é não
oferecerem uma experiência boa ao cibercliente.
A presença própria nas mídias sociais é passível de controle, porém também
há presença gratuita nesses sites e neles não é possível garantir o buzz positivo,
gerando oportunidades ou ameaças. Gabriel (2010) conclui que um buzz positivo
pode alavancar consideravelmente a marca, já o buzz negativo pode trazer prejuízos
sensíveis. O controle dessa presença digital em mídias sociais foi dificultado pela
mobilidade e rapidez proporcionada pelo desenvolvimento de tecnologias da
informação.
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3.2.2 Mobile marketing
"O ser humano é mobile por natureza." Com essa frase Gabriel (2010, p.159)
inicia seu pensamento sobre a tecnologia mobile e sua evolução ao longo da história
da humanidade. A origem do homem é nômade e desde então várias soluções
foram inventadas para facilitar e aumentar a mobilidade, a fim de descobrir novas
fronteiras de modo sempre mais rápido. Além da mobilidade, o ser humano é "um
ser social e a comunicação é base da socialização" (2010, p. 159), para tanto, desde
o sinal de fumaça aos smartphones, as técnicas e tecnologias da informação estão
sendo desenvolvidas para impulsionar a socialização. Outra característica do
homem é a necessidade de obter informação constante do seu ambiente, sendo
assim as tecnologias digitais também se difundem pelo tempo, contribuindo pra o
cenário hiperconectado em que se vive.
Mobilidade, comunicação e informação são as bases à vida humana e hoje o
ser humano se tornou nômade digital. "O futuro é mobile porque a natureza humana
é mobile (...)", finaliza Gabriel (2010, p.159). A maioria das pessoas não vive mais
sem celular, outras tantas não ficam com o aparelho a mais de um metro de
distância, com isso entende-se que o celular já está incorporado a vida cotidiana das
pessoas e tanto ele quanto as outras plataformas mobiles os acompanham em todas
as situações.
Em consequência disso, as tecnologias mobile se tornaram aliadas das
empresas, produtos e serviços, e hoje são instrumentos fundamentais para as ações
de marketing e suas inovações. As tecnologias mobiles que interessam ao marketing
são aquelas que podem ser utilizadas de forma simples e que podem se tornar
acessíveis a qualquer pessoa. Sendo assim, as tecnologias aliadas do mobile
marketing são: RFID (sensores ou tags aplicados a objetos que rastreiam
informações por meio de ondas de rádio), Bluetooth (tecnologia sem fio que permite
troca de dados), SMS/MMS (tecnologia que permite envio de mensagens de texto e
imagem pela celular), GPS (sistema via satélite que fornece localização), Mobile
Tagging (barras dimensionais que permitem visualizar links para a web), Aplicativos
móveis (programas instalados em dispositivos móveis) e o Mobile TV (televisão
móvel em dispositivos móveis).
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Essas tecnologias não estão disponíveis em todos os tipos de dispositivos
móveis, pois cada uma requer um tipo determinado de hardware. Mas para o foco
deste trabalho, tendo como principal objetivo a utilização das mídias sociais como
plataforma de vendas, tanto por meio do navegador quanto pelos aplicativos móveis
é possível acessar as redes sociais.
Contudo, esses dispositivos e plataformas móveis são novos tipos de
plataformas digitais e mais uma oportunidade de marketing para as empresas. Os
profissionais do marketing aliam esses novos dispositivos às suas estratégias no
plano de marketing em função das características do público-alvo e de seus
objetivos, a fim de utilizar o mobile marketing como parte dessa estratégia de
marketing.
Mas enfim, se mobile marketing não é uma estratégia isolada, o que seria?
Segundo Gabriel (2010), existem várias definições e nenhuma delas é totalmente
aceita, mas sintetizando, o termo mobile marketing é utilizado em ações de
marketing realizadas por meio de dispositivos móveis, ou seja, qualquer ação que
utiliza tecnologia móvel seria uma ação de mobile marketing.
A característica importante dos dispositivos móveis para as ações de mobile
marketing é que eles reúnem os canais de mídias se massa, entende-se imprensa,
gravadoras, cinema, rádio, televisão e internet, e ferramentas de comunicação e
processamento. Sendo assim, a plataforma móvel não é mais um canal mídia de
massa e sim pontos de convergência dessas mídias, ou seja, uma combinação de
possibilidades de alcance do público por meio de um dispositivo móvel.
As

principais

características

da

plataforma

móvel

são:

mobilidade,

geolocalização, convergência, transmídia e interatividade. A mobilidade e a
interatividade já estão incorporadas no ambiente digital por serem características
chaves das ações de marketing digitais. Sendo assim, a presença constante do
consumidor com o dispositivo móvel e a interação deste com inúmeras
funcionalidades permite uma maior intimidade do cliente com a empresa. A
geolocalização, como já possível nas redes sociais, se fez relevante ao marketing
porque possibilita conhecer a localização exata do consumidor, auxiliando a
empresa direcionar suas ações baseadas em local e trajeto. Já a convergência e
transmídia são mais beneficiadas e influenciadas pela plataforma móvel, porque
permite a integração de várias ações em uma única tecnologia móvel (convergência)
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e a continuidade destas ações que começam nela ou em outra mídia, propagando
as informações por outras plataformas (transmídia). (GABRIEL,2010)
É preciso que os gestores de marketing percebam a importância da
transmídia nas estratégias de mobile marketing, pois como destaca Gabriel (2010, p.
283) "Da mesma forma que o cinema não eliminou o livro, o rádio não suprimiu os
discos, a televisão não anulou o cinema, o vídeo não aniquilou a televisão e o
computador pessoal não acabou com o mainframe, o smartphone não elimina o
computador pessoal."
Segundo dados do E-life (2013) sobre Hábitos e comportamento dos usuários
de rede sociais no Brasil, o acesso à internet via celular em qualquer localidade é a
segunda principal fonte para 53,9% dos brasileiros. Outro dado relevante sobre
aparelhos com acesso à internet, vê-se o celular ou smartphone (61,8%) quase tão
frequente quanto o desktop (74,7%) e o notebook (65,7%). O tempo gasto na
internet pelos usuários via celular é pouco em relação aos outros dispositivos, sendo
55,1% navegando apenas até 10 horas semanais. Porém mesmo sendo menor o
número de usuários de tablets, quem acessa gasta mais tempo na internet, onde
aparecem com 46,5% de usuários navegando até 20 horas semanais.
Em julho, o site Terra.com (2013) publicou que o Facebook havia divulgado
que atingiram 100 milhões de usuários no Facebook Para Qualquer Telefone,
aplicativos para celulares comuns que não smartphones. Esse aplicativo não
apresenta todas as ferramentas do site ou dos sistemas Android ou IOS, somente
permite ao usuário ver o feed de notícias, conversar no chat e compartilhar fotos.
Mesmo simplificado, essa ação demonstra a relevância da utilização da rede social
Facebook nos dispositivos móveis, onde otimiza o acesso para um público que não
tem acesso ilimitado à internet banda larga.
Já em agosto, Reuters Brasil (2013) da Folha de São Paulo, teve acesso as
estatísticas do Facebook e divulgou que o Brasil era o principal mercado latinoamericano, com 76 milhões de usuários ativos mensais em 30 de junho, e 57,9%
deles se conectava tanto a partir de desktop como por dispositivos móveis. E
também traz dados da Anatel onde informa que há 77,4 milhões de usuários de
internet no celular no Brasil.
Esses dados trazem a força do mobile marketing e isto é evidenciado no
trecho da entrevista do Alexandre Hohagen, vice-presidente do Facebook para a
América Latina, à Reuters: "Esses números têm uma força muito grande em termos
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de marketing", "Queremos conscientizar as empresas de que existe uma
oportunidade incrível" e por fim, "Em termos de construção de marca para nossos
clientes, isso tem uma relevância enorme (...) Não há outro meio que tenha essa
capacidade de chegar a tanta gente em um só dia", completou Hohagen.
Tanto as mídias sociais quanto o mobile marketing estão no cotidiano das
pessoas e fazem parte das estratégias de marketing digital das empresas que
perceberam nesse modelo um meio capaz de estabelecer relacionamento pessoal e
comercial. Com isso, ocorreu a necessidade das empresas se adaptaram as
evoluções do mercado e, com a união das concepções de mídias sociais, mobile
marketing e comércio eletrônico, surgiu o conceito de social commerce.
4 SOCIAL COMMERCE
O ser humano é um ser sociável por natureza e as relações sociais
estabelecidas por este favoreceram o comércio e seus mercados, que ao longo dos
tempos

foram

percebendo

o

eficiente

canal

de

comercialização

desses

relacionamentos. O termo social commerce, s-commerce ou comércio social é novo,
porém o conceito é bem antigo. As empresas já haviam percebido que o comércio
social é o uso das redes sociais das pessoas para alavancar o comércio. Sendo
assim, Avon e Natura, por exemplo, utilizam a décadas as redes sociais de seu
revendedores como canal de vendas. (GABRIEL, 2010)
Essa prática dos colaboradores venderem os produtos para sua rede de
amigos, conhecidos, familiares e aos amigos deste círculo, era limitada no tempo e
no espaço. O colaborador necessitava de mais disponibilidade para se deslocar até
essas pessoas e precisava criar uma logística de organização de tempo para marcar
encontros. Atualmente esses fatores foram amenizados devido aos avanços nas
tecnologias digitais de comunicação e informação, nas tecnologias de banda larga
de conexão e nas tecnologias mobile. O comércio social ganhou uma nova
metodologia, agora com recursos de redes sociais digitais online e o e-commerce.
O e-commerce é o comércio eletrônico onde nas páginas digitais as empresas
prestam serviços de compra e venda on-line. Albertin (1999) concluiu que o
comércio eletrônico é a utilização intensa das tecnologias de informação e
comunicação em toda a cadeia de valor dos processos de negócios, em um
ambiente virtual. Os processos podem ser feitos em sua totalizada ou parcial, de
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acordo com os objetivos da empresa, que podem ser no caso do e-commerce B2B,
a forma mais comum de negociação eletrônica. As empresas estão utilizando a
facilidade dos recursos online para propagar sua marca, vender produtos e serviços
e oferecer suporte aos clientes, como um feedback eficiente e rápido.
Sendo assim, pode-se definir segundo Gabriel (2010) que comércio social é
um subconjunto do comércio eletrônico que emprega ferramentas de rede social
para auxiliar na compra e venda online. Para a autora (2010, p. 319), "Em outras
palavras, se o e-commerce é a compra e venda on-line, o s-commerce é a compra e
venda online com milhares de pessoas ajudando no processo." E ressalta que para
compreender a dinâmica do social commerce é necessário entender a essência do
social e do comércio separadamente. O social significa interação entre pessoas,
para isso as empresas precisavam motivar a interação social entre os consumidores,
e não entre empresa-consumidor. E o comércio é a atividade de compra e venda,
onde o objetivo é extrair valor mensurável. Portanto, o intuito das empresas no social
commerce é desenvolver ações para estimular os consumidores a colaborar com a
marca, a fim de gerar venda.
O social commerce não está relacionado apenas a motivar pessoas a falarem
da marca nas redes sociais, e sim incentivá-las a fazerem compras dos produtos e
serviços disponíveis nessas plataformas digitais. Isso reforça a ideia de que o
comércio social, além de também se fazer presente no modelo B2C, é estimulado
pelo modelo de negócio C2C, onde os próprios consumidores geram conteúdos para
o estímulo da comercialização no ambiente virtual.
As práticas de e-commerce e s-commerce seduziram todos os setores da
economia, pois perceberam que são nas mídias sociais que estão a maior parte dos
seus consumidores. No turismo e na hotelaria isso aconteceu de maneira gradativa e
lenta, porém hoje se pode observar que há um esforço maior em se inserir no
mercado virtual e estabelecer interação com os clientes por meio dos canais de
relacionamentos.
As empresas de turismo e hotelaria estão utilizando os recursos das mídias
sociais para aproveitar a abrangência que essa ferramenta do marketing digital
apresenta. O exemplo mais conhecido do turismo no uso do social commerce, e
também como clube de compras, é o Hotel Urbano.com, agência online de viagens,
onde segundo dados do SocialBarkers, está no Top 10 das páginas do Facebook
com mais números de fãs no Brasil, totalizando aproximadamente 8,9 milhões,
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alcançando a 4ª posição. Já na hotelaria são poucos os casos de sucesso
comentados na mídia. Dentre eles destacam-se alguns hotéis que se engajaram no
marketing digital em mídias sociais e a apresentação destes é o objetivo da próxima
seção.

4.1 SOCIAL COMMERCE COMO TENDÊNCIA DO MARKETING DIGITAL NA
HOTELARIA BRASILEIRA – SITUAÇÃO ATUAL E TENDÊNCIAS
A hotelaria brasileira vive um momento propício nos últimos anos e a
estabilização econômica contribuiu muito para essa fase. Isso influenciou a demanda
de viagens e possibilitou que as classes C e D começassem a adquirir pacotes de
hospedagens e viajar em aviões. Outro fator relevante ao desenvolvimento da
hotelaria é a expectativa criada pela Copa do Mundo e Olimpíadas que o Brasil irá
sediar nos próximos anos.
Em consequência do provável aumento da demanda e das mudanças no
comportamento do consumidor, muitos hotéis começaram a perceber que na medida
em que a Internet vai se ampliando nos mercados emergentes, com novas
possibilidades no mundo virtual e avanços tecnológicos, eles precisam se adaptar e
acompanhar esse crescimento. Várias empresas do ramo de turismo perceberam o
potencial que o marketing digital apresenta e começaram a planejar ações na
internet, tv digital, celular e etc. E foi nas mídias sociais que essas empresas
perceberam que, além de uma grande tendência no cenário virtual mundial, esses
são canais promissores para venda de serviços, como no caso da hotelaria e do
turismo. Com isso, muitos hotéis passaram a investir na modernização de
apartamentos, lobbys, centro de convenções, restaurantes, etc., bem como nos
sistemas operacionais.
Este último começou a ser explorado recentemente, quando os gestores
perceberam a importância da primeira etapa do processo de hospedagem, o sistema
de reservas online. Outro fator que influenciou ao estímulo da criação do sistema de
reserva online foi o surgimento de dispositivos móveis cada vez mais integrados a
várias funcionalidades. Hoje há a possibilidade por meio dos smartphones, tablets e
notebooks dos usuários estarem ouvindo rádio, vendo televisão, acessando a
internet, interagindo nas redes sociais e também construindo relacionamento com os
meios de hospedagens nesses canais.
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Ao investir em soluções inovadoras e que trazem rentabilidade ao
empreendimento, as redes hoteleiras brasileiras reforçam a necessidade do setor
hoteleiro de se preparar para atender o novo perfil dos consumidores de ecommerce. A fim de atender a essa demanda, várias redes hoteleiras aderiram às
plataformas digitais para auxiliar na otimização da prestação de serviço hoteleiro. O
hotel que não estiver disponível na internet, não estará disponível ao cliente. Por
isso, várias são as ações em redes sociais elaboradas pelo marketing digital no
segundo P, Planejamento, proposto pelos 8Ps de Vaz (2011).
Dentre as diversas redes hoteleiras do país, para o desenvolvimento deste
trabalho foi escolhida apenas três delas que se destacam em ações no cenário
virtual das redes sociais, respectivamente: Atlantica Hotels International, InterCity
Hotéis Inteligentes e Allia Hotels. Elas foram escolhidas por estarem presentes em
várias entrevistas das principais revistas eletrônicas e jornais sobre turismo e
hotelaria e estão sendo apresentadas de acordo com o grau de engajamento.
Segundo uma reportagem na Revista Hotéis 6 em 12 de março de 2012, o
número de usuários nas redes sociais vem aumentando de forma acentuada nos
últimos anos. Este fato demonstra que o comércio neste tipo de canal é uma grande
e importante tendência de comércio em escala global e uma estratégia que a
hotelaria aposta para aumentar suas vendas e seu relacionamento com os clientes.
Esta reportagem comenta que a hotelaria é um segmento que tem registrado índices
muitos satisfatórios e positivos por meio deste novo nicho de vendas pela internet,
devido ao novo momento do consumidor de turismo que busca por hotéis e serviços
de turismo na internet.
O engajamento destas redes hoteleiras nas suas ações de marketing digital
em mídias sociais, presentes por meio da social commerce, estão em evidência
nessa reportagem. Além das três apresentarem sites coorporativos e sistemas online internos, cada uma ampliou o seu relacionamento com o cliente por meio das
fanpages do Facebook, dos blogs coorporativos, do Twitter e do Youtube. E através
destes canais o hoteleiro tem um retorno mais eficiente e lucrativo de vendas, e
também é um canal de relacionamento para ficar mais próximo dos seus clientes em

6

Disponível em: <http://www.revistahoteis.com.br/materias/7-Especial/6740-Hotelaria-aposta-nasredes-sociais-como-novo-canal-de-vendas> Acesso em: 24 mar. 2012.
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potencial e para descobrir seus desejos e atendê-los de maneira mais
personalizada.
A supervisora de webmarketing da rede Atlantica Hotels destacou na
entrevista à Revista Hotéis que as mídias sociais oferecem grandes oportunidades
de relacionamento com o cliente, descobrindo suas preferências, estudando seu
comportamento de consumo e solucionando suas reclamações e críticas de maneira
mais eficiente e rápida. Para complementar este pensamento, o gerente de
marketing da InterCity Hotéis Inteligentes comenta que as mídias sociais são
ferramentas fantásticas que podem ser utilizadas com diferente propósitos, onde o
objetivo principal é gerar conteúdo relevante e em primeiro mão para seus clientes e
futuros hóspedes, proporcionando um novo canal de comunicação para as ações
promocionais e de vendas. Para ele a importância das redes sociais é a fidelização
dos clientes, e não apenas o relacionamento com o cliente. A Allia Hotels também
defendeu as redes sociais como canal de relacionamento para a construção de
confiança e fortalecimento do relacionamento entre a marca e o cliente. Para a
coordenadora de marketing e relacionamento da rede é importante que as
campanhas promocionais nas redes sociais devam ser desenvolvidas sob demanda
e exclusivas para esses canais, como na Allia Hotels, pois esse público precisa ser
conquistado.
A presença digital dessas redes hoteleiras, calcada tanto na presença própria
no e-commerce quanto na presença gratuita do s-commerce, garantem a construção
do conteúdo digital B2C e estimulam o buzz positivo C2C.
As redes Atlantica Hotels, InterCity Hotéis Inteligentes e Allia Hotels se fazem
presente no ambiente digital por meio das principais mídias sociais e plataformas
digitais. As redes possuem websites coorporativos (Figuras 4, 5 e 6) nos quais
possuem reservas on-line, fale conosco, informações sobre os hotéis e flats da rede,
uma aba para consultas de feiras e eventos com link para reserva nos hotéis
próximos, outra para promoções e recompensas, informações institucionais, noticiais
sobre a rede Atlantica na imprensa, o cadastro para newsletter (um jornal virtual para
contato rápido com o cliente) e a transmídia por meio de link das mídias sociais.
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Figura 4: Website AtlanticaHotels
Fonte: Disponível em: <http://www.atlanticahotels.com.br>. Acesso em: 9 out. 2013.

Figura 5: Website InterCity Hotéis Inteligentes
Fonte: Disponível em: <http://www.intercityhoteis.com.br>. Acesso em: 9 out. 2013.
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Figura 6: Website Allia Hotels
Fonte: Disponível em: <http://www.alliahotels.com.br>. Acesso em: 9 out. 2013.

A presença digital das redes nas mídias sociais é intensa e alimentada
constantemente, garantindo clientes bem informados e feedback eficiente. Nos site
de relacionamento pessoal destaca-se o Facebook, nos Microbloggings, o Twitter e
nos compartilhamentos de vídeos, o Youtube. O marketing digital em mídias sociais
é bastante explorado pelas redes acima e trazem conteúdo atual e necessário para
o relacionamento com o cliente.
A rede Atlantica Hotels se apresenta mais engajada quando o assunto é o
aplicativo no Facebook (Figura 7), como por exemplo, os aplicativos de promoções,
eventos, sorteios e do Instagram. Esse engajamento pode ser constatado pela
quantidade de “likes” na fanpage, visto que a rede se destacou com mais de 95 mil
fãs. Outro fato relevante é a eficiência das respostas aos clientes na aba de
publicações recentes e avaliações. No dia do acesso a fanpage Atlantica Hotel,
todas as críticas e solicitações foram atendidas e prontamente respondidas pela
equipe de webmarketing. É importante destacar que em todas as respostas a equipe
agradece o contato do cibercliente e, assim, estabelecendo uma relação de
confiança e simpatia com a marca.
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Figura 7: Fanpage Atlantica Hotels
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/atlanticabrasil?fref=ts>. Acesso em: 9
out. 2013.

Em seguida a fanpage da InterCity Hotéis Inteligentes (Figura 8) aparece com
mais de 54 mil fãs. Ela apresenta aplicativos semelhantes a Atlantica Hotels, porém
mais simples, como por exemplo os de reservas, promoções e vídeos. Vale ressaltar
que no mural da fanpage não há ou não é visível aos amigos as publicações
recentes ou avaliações dos hotéis. Tal fato pode vir a causar um buzz negativo, visto
que o melhor dessa ferramenta é o estímulo do modelo de negócio C2C, e isso não
é possível de ser explorado entre os ciberclientes.
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Figura 8: Fanpage InterCity Hotéis Inteligentes
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/intercity.hoteisinteligentes>. Acesso
em: 9 out. 2013.

Já a fanpage da Allia Hotels (Figura 9) apresenta um pouco mais de 24 mil
“likes” e menos aplicativos que as demais. Porém se destaca por apresentar o
aplicativo do TripAdivisor, um website que provê busca e avaliações de
consumidores sobre hotéis, restaurantes e destinos turísticos por meio de dicas,
comentários e rankings dos melhores avaliados do ano. Com isso a equipe de
webmarketing já estimula o C2C dos negócios e o feedback imediato dos produtos
vendidos e serviços prestados.
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Figura 9: Fanpage Allia Hotels
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/alliahotels?fref=ts>. Acesso em: 9 out.
2013.

Outra mídia social explorada pelas três redes é o microblogguing Twitter
(Figuras 10, 11 e 12). Elas apresentam mais de 3 mil tweets cada e relacionamento
constante com os seus mais de 10 mil seguidores juntas, por meio de retweets,
respostas e curtir.

Figura 10: Twitter Atlantica Hotels
Fonte: Disponível em: <https://twitter.com/atlanticabrasil>. Acesso em: 9 out. 2013.
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Figura 11: Twitter InterCity Hotéis Inteligentes
Fonte: Disponível em: <https://twitter.com/intercityhoteis>. Acesso em: 9 out. 2013.

Figura 12: Twitter Allia Hotels.
Fonte: Disponível em: <https://twitter.com/allia_hotels>. Acesso em: 9 out. 2013.

O site de compartilhamento de vídeos, Youtube, também é uma ferramenta
de marketing digital em mídias sociais de fácil alcance e distribuição, além de
totalmente mensurável pelas visualizações. As três redes apresentam contas nesse
canal (Figura13, 14 e 15) e compartilham vídeos sobre o ambiente físico de seus
hotéis. Os vídeos são considerados mais fiéis à realidade do que as fotos, por serem
difíceis de serem manipulados. Porém, ao comparar as redes destacadas, nenhuma
alimenta constantemente o canal e apresentam vídeos de 11 meses, 3 meses e 1
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mês

atrás,

Atlantica

Hotels,

InterCity

Hotéis

Inteligentes

e

Allia

Hotels

respectivamente. Outro fato relevante é a quantidade de visualizações, visto que ao
comparar com a quantidade de fans das fanpages e dos seguidores do Twitter, o
grau de engajamento do Youtube é simplesmente inexistente. Nesse caso seria
necessário um estímulo a transmídia por meio uma maior divulgação no canal em
todas as presenças digitais das redes.

Figura 13: Youtube Atlantica Hotels.
Fonte: Disponível em: <http://www.youtube.com/user/AtlanticaBrasil>. Acesso em: 9 out.
2013.
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Figura 14: Youtube InterCity Hotéis Inteligentes
Fonte: Disponível em: <http://www.youtube.com/user/hoteisintercity>. Acesso em: 9 out.
2013.

Figura 15: Youtube Allia Hotels
Fonte: Disponível em: http://www.youtube.com/user/alliahotels>. Acesso em: 9 out. 2013.

Além das mídias sociais, a rede Atlantica Hotels percebeu a importância do
mobile marketing no comportamento do consumidor que adotou a versão mobile do
site e criou o aplicativo de reservas Atlantica Hotels (Figura 16). A versão mobile não
é

considerada

eficiente,

pois

apresenta

caráter

meramente

ilustrativo

e

informacional. Já no aplicativo, os clientes podem baixar as versões IOS e Android
deste aplicativo e traças rotas, buscar por geolocalização, participar de promoções
exclusivas e ainda reservar com descontos.
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Figura 16: Aplicativo Atlantica Hotels
Fonte: Disponível em:
<http://www.atlanticahotels.com.br/atlantica/Newsletter/2013/marco/emkt-app.html>.
Acesso em: 9 out. 2013.

Outro modo de estabelecer contato com seus clientes, que figura como
tendência na hotelaria, foi pensado pela rede InterCity Hotéis Inteligentes, a qual
apostou no blog como um canal de relacionamento diferente com o hóspede, de
modo a contribuir com seu momento de lazer. No blog Soltando a gravata (Figura
17) o hóspede encontra conteúdo relacionado para além do hotel, como dicas de
roteiros, passeios, baladas, turismo, restaurantes, eventos, saúde e bem-estar,
esporte, compras e curiosidades sobre os destinos. O blog disponibiliza uma aba por
destino, sendo assim o hóspede otimiza o seu tempo e busca informações de
entretenimento relevantes sobre seu local de estadia.
Outro ponto positivo da página é a transmídia que ela proporciona, onde o
blog disponibiliza links para o site da empresa, para as suas mídias sociais, para
cada unidade da rede hoteleira e, também, direto para reserva de hospedagem. O
blog ainda oferece ao hóspede espaço qualificado para comentários sobre os seus
serviços, garantindo um local transparente com o cliente, sem influência publicitária.
Com isso, a rede cria um vínculo com seu cliente e proporciona uma estadia mais
personalizada e interativa, reforçando a importante função do marketing digital.
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Figura 17: Blog Soltando a gravata
Fonte: Disponível em: <http://www.soltandoagravata.com.br>. Acesso em: 9 out. 2013.

Como se pode constatar com os exemplos apresentados acima, os gestores
de webmarketing das redes realmente estão focados nas estratégias de marketing
no ambiente virtual, visto que as empresas exploraram a mobilidade, a interatividade
e a segmentação propostas pela metodologia do marketing digital, e estimularam a
geração de conteúdo compartilhado pelas pessoas proposta pelas estratégias em
mídias sociais. Portanto, as redes hoteleiras em destaque reafirmam que as mídias
sociais são ferramentas relevantes para atingir o consumidor no momento de sua
interação pessoal, como mencionado no capítulo 3.
Atentos a essa nova dinâmica do mercado e ao e-commerce em crescimento
no Brasil, os hoteleiros perceberam que, além de canal de relacionamento, as mídias
sociais se tornaram um canal promissor para vários segmentos da economia,
principalmente na venda de produtos e serviços.
A tendência da utilização principalmente do Facebook, proporcionada pela
empresa Bematech CMNet em parceria com a FBooking, onde lançou no Brasil em
2011/2012 o Sistema LikeHotels (Figura 18), uma plataforma de reservas online
totalmente integrada ao Facebook. O LikeHotels permite que os clientes façam
reservas, obtenham informações sobre hospedagens e acompanhem o andamento
da sua reserva por meio da rede social. O sistema é 100% integrado aos sistemas
CMnet Soluções e ao Sistema de pagamento online.
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Figura 18: CMNet Reservas
Fonte: Disponível em: <http://cmnetnews.cmnetsolucoes.com.br/ano4ed4/cmnet.html>. Acesso em: 9
out. 2013.

Segundo o Portal Diario Brazil7,
Os hotéis que quiserem agregar valor à sua marca nas redes sociais e sair
na frente no Social Commerce - e-commerce envolvendo a dinâmica das
redes sociais -, poderão colocar um aplicativo de reservas (bookingengine)
em sua página no Facebook, dispondo, ainda, de uma área administrativa
gerenciável pelo próprio hotel onde este poderá, entre outras coisas, alterar
o layout, incluir banners de publicidade, habilitar promoções que aumentem
a visitação e a opção “Curtir” de suas páginas no Facebook.

O Portal ainda disponibilizou uma parte da entrevista com o diretor da CMNet
Marcelo Martinez que diz:
a ferramenta agrega valor à Fanpage do hotel, visto que os usuários, ao
encontrarem as informações do hotel, suas fotos, vídeos, comentários etc.
poderão desde ali, de forma nativa, sem sair do ambiente Facebook, efetuar
sua reserva, com confirmação da mesma em tempo real. Desta forma,
satisfazendo os usuários através de um serviço personalizado, será possível
aprofundar as relações, elevar a qualidade de suas experiências e garantir o
seu retorno.

O sistema LikeHotels integra a página de disponibilidade de quartos com a de
confirmação de reservas, oferecendo o voucher no mesmo ambiente. Essa
ferramenta possibilita um serviço completo de vendas aos futuros hóspedes por
meio da própria rede social. Sendo assim, o Facebook é utilizado como canal de
comunicação direto, como visto anteriormente, onde disponibiliza tarifa, fotos,
vídeos, oportunidade de fidelização e divulgação por meio das ferramentas fãs,
mural e curtir e, agora, ainda possibilita ao cliente reservar sua hospedagem sem
precisar sair da rede social.
Apresentado o lado da comodidade do consumidor, não se pode esquecer de
mencionar os pontos positivos do hotel que utilizar o Facebook como canal de
7

Disponível em <http://www.diariobrazil.com/movil/index.php?id=2243560> Acesso em: 24 mar. 2012.
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vendas e reservas, tais como: por meio desse sistema cada reserva efetuada será
vista pelos amigos do hóspede; essa rede social será mais um canal de distribuição;
o hotel poderá conhecer melhor os seus cliente através dos seus comentários e
críticas; a FBooking faz parceria com Fanpages dos destinos turísticos, eventos e
áreas de interesses, onde haverá o link Encontre um Hotel, aumentando a
visibilidade do hotel ; entre outras já utilizadas e mencionados anteriormente.
Outra tendência para a hotelaria foi divulgada recentemente pela Revista
Hotéis 8 , na matéria Reservas online - Seu hotel ainda não aderiu a essa
ferramenta?, publicada dia 05 de novembro de 2013, onde trouxe o serviço
TripConnect, integrado ao site do TripAdvisor, o qual permite que o cliente veja
tarifas e disponibilidade em tempo real e, ao clicá-los, é direcionado à reserva do site
do hotel. Com isso, o TripConnect é uma solução custo por clique, onde os
hoteleiros só pagam quando o futuro hóspede clica para seu site. Para os gestores,
a publicação comenta que esta é uma plataforma de autosserviço que permite os
assinantes Perfil Plus do TripAdvisor a participarem da Comparação de Preços de
Hotel e direcionem reservas diretas no site da sua própria propriedade.
Essa ferramenta é mais uma opção de canal de distribuição para os
hoteleiros, porém ainda não é um sistema totalmente integrado, para os hóspedes,
em uma única rede social. Portanto, o Facebook é constatado como novo nicho de
vendas do segmento hoteleiro e promete ser o principal canal de reservas dos
próximos anos, comenta a Revista Hotéis 9na matéria Hotelaria aposta nas redes
sociais como novo canal de vendas.
4.2 FACEBOOK COMO NOVO CANAL DE VENDAS NA HOTELARIA
O número de usuários desta rede social tem aumentado nos últimos anos de
forma acelerada e abrangendo novas classes sociais, isto mostra que as vendas por
esse canal são a grande tendência de comercialização de produtos e serviços.
Neste caso muitas redes hoteleiras visualizaram o Facebook como importante canal
de vendas e iniciaram seus investimentos em marketing digital em mídias sociais
como canal de reservas.
8Disponível

em: <http://www.revistahoteis.com.br/materias/7-area-/13709-Reservas-Online-Seu-hotelainda-nao-aderiu-a-esta-ferramenta> Acesso em: 9 nov. 2013.
9
Disponível em: <http://www.revistahoteis.com.br/materias/7-Especial/6740-Hotelaria-aposta-nasredes-sociais-como-novo-canal-de-vendas> Acesso em: 24 mar. 2012.
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A rede social Facebook já vinha apresentando destaque dentre as outras no
setor da hotelaria, e o lançamento do Sistema LikeHotels foi somente o estopim para
a adesão total desta rede como principal ferramenta de marketing digital em mídias
sociais das redes hoteleiras do Brasil. Não somente pela popularidade do Facebook,
mas também pelo impulso que está rede proporcionou como canal de vendas e
promoção, criando um novo perfil de cibercliente, o qual compra pela internet e
aproveita as facilidades e vantagens deste canal de maneira interativa, rápida e por
vezes móvel (por meio da internet mobile ou dos aplicativos do Facebook para
Android e IOS).
Essa adesão dos gestores hoteleiros ainda ocorre gradativamente, visto que
nem todas as redes aderiram a esta inovação de utilizar a dinâmica do Facebook
como canal de reservas de hospedagens. Mas para as que já iniciaram seus
investimentos neste sistema como estratégia de vendas, as opiniões permeiam
sobre a importância dessa adesão e do futuro consequente a esta ação.
As redes destacadas pelo presente trabalho são exemplos do investimento do
setor de webmarketing no Sistema LikeHotels. As opiniões dos gestores hoteleiros
sobre esse investimento em redes sociais no setor de vendas variam, porém todos
destacam que é uma importante estratégia de marketing digital.
Para a supervisora da Atlantica Hotels, esse canal de reservas permitirá
interface direta com o hóspede, sem que a operação tenha que ser direcionada ao
site do hotel. Esse sistema na rede social ampliará as facilidades dos clientes na
hora de fazer, visto que toda operação será dentro do Facebook, e depois o
hóspede poderá navegar normalmente pela rede. Com todo o operacional ocorrendo
dentro do Facebook, será possível mencionar o potencial desse canal de vendas,
comenta Rosângela Silva. Outro ponto positivo aos hóspedes são as promoções que
serão os atrativos do canal Facebook de reservas da Atlantica Hotels. A supervisora
destaca que se a equipe de webmarketing quer aproveitar o dinamismo do
Facebook, ela precisa ser igualmente dinâmica e oferecer novidades constantes, já
que esse público apresenta forte poder de decisão e de compra.
A utilização do Facebook pela rede Atlantica Hotels até então era meramente
para divulgação de pacotes e promoções. Assim, os clientes em potencial, depois de
checá-los, iam direto para o site ou ligavam diretamente para a central de reservas
do hotel. Por isso, não era possível controlar a eficácia das mídias sociais no
planejamento de marketing digital. Após a adesão do Sistema LikeHotels,
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proporcionando toda a operação por meio de uma única plataforma, se pode medir o
potencial deste canal e promover ações baseadas em resultados.
A rede InterCity Hotéis Inteligentes também vem apostando alto nas redes
sociais como canal de reservas e o gerente de webmarketing da rede destaca que
essas plataformas são ferramentas fantásticas para serem usadas de diferentes
propósitos, seja como canal de comunicação ou como de vendas. Porém,
complementa que o Facebook é um aliado nas estratégias de vendas e que se a
venda não ocorrer, não traz grandes consequências, visto que o objetivo maior é
criar vínculo com o cliente por meio de pacotes e tarifas promocionais, bem como
sorteios e promoções.
O Facebook das redes Atlantica Hotels, InterCity Hotéis Inteligentes e Allia
Hotels apresentam o aplicativo de canal de reservas (Figuras19, 20 e 21). Logo na
página inicial, onde o hóspede em potencial digita a cidade, aeroporto, hotel ou outro
ponto de interesse na busca, escolhe a data de chegada e saída do hotel, bem como
pernoite e quantidade de hóspedes no quarto. E nas redes Atlântica e IncerCity
ainda há o item código promocional caso o cliente o obtenha em alguma promoção
vinculada a rede. Já a rede Allia Hotel apresenta, depois desse passo a passo de
busca, um cadastro de cliente com dados pessoais onde este cria login e senha para
realizar a reserva. Peculiaridades a parte, é em comum das três redes em destaque
apresentarem ferramenta de reserva integrada ao Facebook em bom estado de
funcionamento.
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Figura 19: Canal Facebook de reservas Atlantica Hotels
Fonte: Disponível em:
<https://www.facebook.com/atlanticabrasil/app_252869484733086>. Acesso
em: 9 out. 2013.

Figura 20: Canal Facebook de reservas InterCity Hotéis Inteligentes
Fonte: Disponível em:
<https://www.facebook.com/intercity.hoteisinteligentes/app_224637677664894>. Acesso
em: 9 out. 2013.
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Figura 21: Canal Facebook de reservas Allia Hotels
Fonte: Disponível em: <https://apps.facebook.com/alliahotelsapp/>. Acesso em: 9 out.
2013.

Para constatar a funcionalidade desta ferramenta foi simulada uma reserva no
canal Facebook de reservas da Atlantica Hotels (Figura 22). Quanto à estrutura, o
canal apresenta é atualizado e de fácil navegação. Ele funciona da seguinte forma:
O cliente busca pelo destino ou hotel desejado, com as datas de entrada e saída do
hotel e a quantidades de pessoas no quarto. Para a simulação, o destino escolhido
foi Fortaleza, com a chegada dia 20/11 e saída 21/11. Na Busca por hotéis da rede,
próximos ao centro, o Comfort Hotel Fortaleza foi encontrado.
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Figura 22: Simulação no canal Facebook de reservas Atlantica Hotels
Fonte: Disponível em:
<https://www.facebook.com/atlanticabrasil/app_252869484733086>. Acesso em: 9 out.
2013.

Após escolher o hotel, o canal abre a próxima página (Figura23) com as
informações necessárias sobre localização e das dependências do hotel, onde ao
clicar nas imagens no canta superior direto, o cliente obtém fotos, street view com
coordenadas cadastradas pelo Google, mapas e mais serviços do hotel escolhido.
Logo abaixo vem a descrição das opções de quartos disponíveis, bem como os seus
preços e a opção reservar.

Figura 23: Simulação no canal Facebook de reservas Atlantica Hotels
Fonte: Disponível em:
<https://www.facebook.com/atlanticabrasil/app_252869484733086>. Acesso em: 9 out.
2013.
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A opção de quarto escolhida para a simulação foi o Superior Queen Double
Não Fumante, onde na página seguinte (Figura 24) apresenta a descrição do
apartamento selecionado e os valores da hospedagem e das taxas. Logo abaixo, o
hotel disponibiliza a política (Figura 25) da empresa com as informações necessárias
para o hóspede e, por fim, os dados para a reserva, a opção Concordo com as
políticas acima e com o termo de uso do LikeHotels, e as informações do cartão de
crédito (Figura 26). Após o preenchimento dos dados a reserva está concluída.
A simulação se limitou a não fornecer as informações do cartão de crédito,
porém ao entrar com contato com o atendimento do hotel, o setor de reservas
informou que o ícone Reservar (Figura 26) é a última confirmação da reserva, e ao
clicá-lo, a reserva é consolidada. Após a confirmação do pagamento, um voucher é
enviado diretamente para o e-mail fornecido no processo da compra.

Figura 24: Simulação no canal Facebook de reservas Atlantica Hotels
Fonte: Disponível em:
<https://www.facebook.com/atlanticabrasil/app_252869484733086>. Acesso em: 9 out.
2013.
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Figura 25: Simulação no canal Facebook de reservas Atlantica Hotels
Fonte: Disponível em:
<https://www.facebook.com/atlanticabrasil/app_252869484733086>. Acesso em: 9 out.
2013.

Figura 26: Simulação no canal Facebook de reservas Atlantica Hotels
Fonte: Disponível em:
<https://www.facebook.com/atlanticabrasil/app_252869484733086>. Acesso em: 9 out.
2013.

Pode-se perceber assim que a utilização do canal Facebook de reservas é
uma ferramenta que agrega valor ao serviço e moderniza o processo de vendas,
tornando-o ágil e eficaz de forma a atender prontamente as solicitações de seu
hóspede, que são os novos ciberclientes do mercado hoteleiro.
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Mas vale ressaltar que as reservas pelo telefone e e-mail também não irão
acabar. Para o gerente de webmarketing da InterCity Hotéis Inteligentes na
entrevista à Revista Hotéis:
Existe uma grande tendência de crescimento neste segmento, mas o Brasil
está longe de aposentar o telefone ou e-mail. As pessoas exigem um
contato pessoal. Elas até podem fazer a reserva por um caminho online,
mas acabam ligando para se certificar que foi efetivada. Os meios se
somam e os clientes escolhem o canal através do qual se sentem mais à
vontade e possuam maior conveniência. Talvez no futuro isto possa
acontecer, mas nada a curto prazo.

O futuro dos negócios pertence a geração Y e é ela que reflete o novo
consumidor cibercliente. E consequentemente é para ela que os gestores dos hotéis
estão se adaptando a fim de melhor atendê-las, visto que são clientes com maior
poder de escolha, mais conectados a internet, com maior domínio da tecnologia,
com maior número de usuários das redes sociais e com características imediatistas
e criativas. Portanto, pode-se compreender que a geração Y é o público-alvo do
canal Facebook de reservas e que estes precisam ser conduzidos a utilizar essa
nova ferramenta de vendas do mercado hoteleiro.
Mas será que a geração Y tem interesse de utilizar o mesmo ambiente virtual
para fins de interação social e também comercial? Como esse serviço foi recebido
pelos novos consumidores?
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esse estudo envolveu uma pesquisa de caráter exploratório quantitativo, a
qual ficou disponível para os entrevistados do dia 28 de fevereiro até o dia 06 de
março de 2013. No total a pesquisa obteve 181 respondentes e 141 a responderam
por completo. A partir das estatísticas e gráficos originários foi feita uma análise
descritiva dos resultados.
A pesquisa apresenta método de abordagem indutivo. Segundo Lakatos e
Marconi (2001), o estudo dos fenômenos caminha para planos mais abrangentes,
indo das constatações mais particulares às leis e teorias gerais. Sendo assim, o
objetivo da pesquisa é compreender o fenômeno do marketing digital em mídias
sociais como canal de vendas e promoção na hotelaria pela visão da geração Y.
Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, a pesquisa será
quantitativa, onde as opiniões e informações geradas são oriundas de números
estatísticos analisados. Os resultados apresentados aqui foram obtidos por meio de
uma pesquisa survey com nativos da geração Y (Nascidos entre 1982 a 2002). Esse
tipo de pesquisa permitiu uma aproximação maior com o problema trabalhado e a
visualização e análise deste, tendo como fonte de informação o fenômeno em si e os
questionários das pessoas que estão em contato direto com o problema.
O problema trabalhado se refere a necessidade de uma pesquisa, com foco
no mercado, do uso esporádico do Facebook como estratégia de marketing digital
na

hotelaria.

Com

a

utilização

dos

recursos

da

plataforma

Qualtrics

(http://www.qualtrics.com/), houve a elaboração do questionário, o qual está
construído em três etapas, onde a primeira etapa se refere a uma pergunta filtro, que
permite apenas os voluntários nativos da geração Y respondam ao questionário, a
segunda etapa na qual se encontram as perguntas ligadas ao perfil socioeconômico
e hábitos de viagem dos respondentes, e a terceira etapa sobre esses hábitos de
consumo na internet e no Facebook.
A presente pesquisa com base em seus fins é classificada como pesquisa
exploratória, onde visou proporcionar maior familiaridade com o problema, com o
propósito de torná-lo mais explícito possível. Do ponto de vista dos seus objetivos, a
pesquisa exploratória se restringe a buscar informações sobre o assunto de modo a
realizar descrições da situação e descobrir as relações com as pessoas experientes
no problema pesquisado (GIL, 2002). Além de se caracterizar como pesquisa que
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procura aprimorar ideias e descobrir intuições, possuindo um planejamento flexível
(DENKER, 2003).
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa é classificada
como bibliográfica e estudo de campo. Pesquisa bibliográfica devido ao fato de
procurar explicar um problema com base em material já elaborado, neste caso
constituído de livros, artigos científicos e revistas eletrônicas. E estudo de campo por
ser desenvolvido por meio da observação direta dos grupos estudados, e de
entrevistas destes para captar interpretações do que ocorre nesse grupo (GIL,
2002). O grupo em questão é a geração Y, que está compreendida por uma faixa de
idade determinada, e a abordagem da mesma foi feita no espaço virtual, na rede
social Facebook.
5.1 INSTRUMENTO DE PESQUISA E COLETA DE DADOS
O presente estudo teve a coleta de dados divididas em duas etapas: a
primeira etapa compreendeu a coleta de dados secundários por meio de uma
pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos e revistas eletrônicas e a segunda
etapa, a coleta de dados primários com o uso de questionários estruturado com
perguntas fechadas.
Nesta segunda etapa foi utilizado como instrumento de coleta de dados o
questionário. Segundo Lakatos e Marconi (2001), questionário é um instrumento de
coleta de dados com uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas
por escrito e sem o intermédio do pesquisador. Neste tipo de instrumento o
pesquisador envia o questionário aos voluntários por algum portador e depois de
preenchido, o respondente devolve-o do mesmo modo.
O método de coleta de dados utilizado foi o método survey, onde para a
obtenção

de

informações

se

baseia em

perguntas

sobre

características,

comportamentos, atitudes e motivações dos respondentes, por meio de um
questionário estruturado dado a uma amostra de uma população e destinado a
provocar dados específicos sobre o assunto escolhido pelo pesquisador. Essa
abordagem possibilita ao pesquisador testar hipóteses de relações de causa e
efeito, além de discutir sobre os impactos dos resultados encontrados.
A amostra da survey foi não probabilística, na qual o pesquisador escolhe o
elemento que melhor lhe convém, neste caso é devido ao fato de a pesquisa tratar
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de um assunto diretamente ligado a um grupo específico, no qual apresenta
conhecimentos básicos sobre dispositivos móveis e novas tecnologias, além de ser o
público-alvo do objeto do estudo.
O objeto de estudo em questão é o Facebook canal de reservas, facilitado
pelo Sistema LikeHotels. É por meio do questionário de survey que se pretende
averiguar se o canal de vendas no Facebook é promissor, para então constatar que
a hotelaria necessita se adequar aos novos mercados e aos novos consumidores.
O questionário (APÊNDICE) da survey foi construído em três etapas: (1)
pergunta filtro, (2) perfil socioeconômico e hábitos de viagem e (3) hábitos de
consumo desta na internet e no Facebook. A (1) apresenta a pergunta “Você nasceu
entre os anos de 1982 a 2002?”, onde a resposta NÃO o voluntário era
encaminhado para o agradecimento final e SIM continuava a responder o
questionário. Essa pergunta filtro é o motivo com o qual a pesquisa terminou com
141 respondentes dos questionários por completo. A (2) equivale às cinco primeiras
perguntas a fim de caracterizar o perfil da amostra e a (3) às oito questões ligadas a
utilização da internet no consumo de viagem.
Ao todo são 14 perguntas fechadas, rápidas e diretas a fim de estarem de
acordo com o perfil da geração Y percebido na coleta de dados secundário, bem
como do Facebook. Estas perguntas foram elaboradas e inseridas com a
preocupação de interagir com esse público-alvo, sendo assim foram impostas
questões com respostas simples, múltiplas-escolhas, respostas para ordenar
conteúdos e uma escala móvel smile.
A coleta dos dados primários foi possível por meio da utilização dos recursos
da plataforma Qualtrics. Essa plataforma possibilita a inserção das perguntas na
sequência desejada, a distribuição da survey por um link disponibilizado no site e a
apresentação dos relatórios iniciais previamente tabulados.
A distribuição da surveys e deu por completo pela rede social Facebook. Os
critérios para essa escolha foram selecionados pelo pesquisador, tais como: o
Facebook é o objeto de estudo, visto que será necessário conhecimento prévio da
rede social; o público-alvo é a geração Y, a qual se faz presente neste canal, tanto
socialmente quanto profissionalmente; o alcance desta rede social é rápido e de
larga escala, visto que foi possível uma amostra considerável no período uma
semana; e a possibilidade da distribuição nas fanpages das redes hoteleiras, das
principais páginas sobre turismo e para grupos de universidades e disciplinas das
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universidades federais do Rio de Janeiro. A opção marcar amigos nas publicações,
também foi um importante indicador para a propagação da pesquisa, onde, ao
compartilhar o link da pesquisa, lembrar aos respondentes de continuar a respondêla e dar o feedback agradecendo aos voluntários respondentes e aos amigos que
compartilharam, auxiliaram na obtenção rápida dos resultados.
A partir dos relatórios iniciais, oriundos da plataforma Qualtrics, foi possível
extrair estatísticas e gráficos a fim de desenvolver a análise descritiva dos
resultados.
5.2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS DO ESTUDO
Os resultados são as amostras das 141 respostas por meio dos dados
estatísticos gerados pela plataforma Qualtrics. Os dados coletados estão divididos
em duas partes:
1.Perfil socioeconômico e hábitos de viagem
2.Hábitos de consumo de viagem na internet e no Facebook
Na primeira parte da pesquisa, nos resultados obtidos sobre perfil
socioeconômico, podem-se observar nos gráficos abaixo que a maioria dos
respondentes foi mulheres, contabilizando 74% dos respondentes contra 26% de
homens. Em relação a escolaridade, 90% estão ou completaram o Ensino Superior.
De acordo com a renda 55% se enquadram na Classe C, com renda familiar mensal
bruta de R$ 1.200,00 a R$ 5.174,00.
Em relação aos hábitos de viagens, 41% viajam uma vez ao ano e 90,9%
viajam mais para destinos domésticos. As porcentagens para viagens mensais e a
cada 6 meses contabilizam 29.8%, dado relevante para afirmar que a amostra está
viajando com frequência.
Na segunda etapa da pesquisa estão compreendidos os hábitos de consumo
de viagens na internet, com relação ao comportamento dos voluntários com a
tecnologia e com o acesso a internet, e a utilização do Facebook para planejamento
de viagem e como canal de reservas na hotelaria.
Sobre o comportamento dos respondentes em relação aos dispositivos
móveis (Figura 27), foi apontado como dispositivo móvel de acesso a internet o mais
utilizado o notebook, onde 78.6% alegam utilizar o notebook como principal
ferramenta de acesso, seguido pelo smartphone, celular e tablet. Percebe-se que,
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pela possibilidade de responder mais de uma opção, que a maioria dos usuários do
notebook também acessa a internet por outro dispositivo móvel.

Figura 27: Comportamento dos respondentes em relação aos dispositivos
móveis

Ao ser indagado sobre utilização dos dispositivos móveis (Figura 28), a
função mais mencionada foi fazer e receber ligações. O interesse pelo acesso a
internet aparece em terceiro lugar. Porém, como a alternativa é múltipla-escolha,
observa-se que somente o item baixar/usar aplicativos não apresenta mais de 50%
de respondentes. E dentre as funções relevantes ao presente estudo, acesso a
internet e uso das redes sociais está em maior destaque do que verificação de email.

Figura 28: Funções dos dispositivos móveis mais utilizadas pelos
respondentes
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Sobre as fontes de informações para planejar viagens (Figura 29), dos
respondentes somente 39.6% apontou que utiliza prioritariamente a busca em redes
sociais para saber informações sobre o destino turístico de seu interesse. Em
relação aos dados relevantes para o estudo, os sites de busca e de agências de
viagens ainda se sobrepõem as redes sociais, porém os dados acusam
aceitabilidade dessa ferramenta como um potencial a ser explorado pelo turismo.

Figura 29: Fontes de informações para planejar viagens mais utilizadas
pelos respondentes
A questão seguinte pede aos respondentes que ordenem em sequência os
conteúdos que buscam na internet quando planejam sua viagem (Figura 30). Para a
presente pesquisa o conteúdo reservas e compras de hospedagem na internet é um
dado relevante, visto que são apontadas como questões ainda imaturas e até
mesmo desconhecidas para essa função. Somente 3% dos respondentes
responderam essa opção como conteúdo que busca na internet. A maioria aponta a
opção imagens e fotos/ informações sobre destinos e atrativos como conteúdo que
busca ao planejar a viagem, esse dado confirma a questão 9, onde os sites de
busca e de agências de viagens são os mais utilizados quando o assunto é fonte de
informação sobre viagens.
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Figura 30: Conteúdo que o respondente busca na internet ao planejar sua
viagem
Ao ordenar os conteúdos que buscam no Facebook ao planejar sua viagem
(Figura 31), nenhum respondente alegou utilizar a reserva e compra de hospedagem
pela rede social. Pode-se perceber que a ferramenta é desconhecida pela amostra.
Já o conteúdo imagens e informações ainda se sobrepõem quando utilizado no
Facebook, fato que mais uma vez confirma a busca do conteúdo nos sites de busca
e agências de viagens, pois as imagens da rede social também aparecem nessas
páginas digitais.

Figura 31: Conteúdo que o respondente busca no Facebookao planejar
sua viagem
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Na questão seguinte foi proposto aos respondentes o marcador smile, onde o
sorriso varia de 1 ao 5 (sendo 1 triste e 5 totalmente feliz) em relação aos
sentimentos dos voluntárias sobre a utilização das redes sociais, como o Facebook,
para planejar sua viagem. Para uma melhor visualização o gráfico seguinte (Figura
32) demonstra como se sentem os respondentes sobre essa opção. Observa-se que
a 81% destes sorriram para essa função e enxergam na rede social uma ferramenta
em potencial no planejamento de viagens.

Figura 32: Grau de sentimento dos respondentes em relação ao uso do
Facebook para planejar sua viagem

Ao serem questionados se conheciam um canal de reservas de hospedagem
no Facebook (Figura 33), 72,5% responderam que não sabiam da existência dessa
ferramenta do marketing digital como canal de vendas da hotelaria.

Figura 33: Conhecimento dos respondentes sobre canal de reserva de
hospedagem no Facebook
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E quando perguntados se já haviam utilizado o canal de reserva de
hospedagem no Facebook (Figura 34), 96.2% responderam que nunca utilizou a
rede social como canal de vendas na hotelaria.

Figura 34: Utilização do canal de reservas de hospedagem no Facebook.
Ao avaliar os gráficos e as estatísticas apresentadas nesta seção foi possível
chegar à análise descritiva dos dados coletados.
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS
O presente estudo mostrou a visão dos respondentes da geração Y à
utilização do marketing digital em mídias sociais na hotelaria, sobretudo como canal
de vendas. Dentre a análise das questões é possível destacar conclusões
significativas para os gestores de webmarketing das redes de hotéis que decidiram
aderir às mídias sociais como ferramenta de marketing digital e a rede social
Facebook como canal de reservas de hospedagem. No geral, compreende-se que
os novos consumidores da era digital ainda veem o Facebook como canal de
relacionamento e interação pessoal, e não para transações comerciais, muito menos
no que se diz respeito a canal de vendas na hotelaria.
A análise dos dados coletados foi realizada por meio de respostas dos
entrevistados de maneira quantitativa, uma vez que os recursos da plataforma
Qualtrics possibilitam esse tipo de abordagem. As estatísticas geradas tornaram
possível a observação de importantes dados para serem analisados e pensados
com o objetivo de avaliar se há necessidade da hotelaria se adequar aos novos
mercados e novos consumidores, entende-se por social commerce e geração Y
respectivamente.
De acordo com o perfil socioeconômico, a maioria ser do sexo feminino e
estar ou ter concluído o Ensino Superior, pode ser compreendido pela maior
proporção de mulheres no curso de Turismo das instituições federais e
consequentemente nas áreas de atuação do mercado de trabalho. E em relação à
renda familiar mensal bruta, a classe C está se sobrepondo as demais classes,
caracterizando a estabilidade econômica brasileira atual, bem como o aumento do
poder aquisitivo da geração Y. Esse perfil dos novos consumidores influência a
tomada de decisão dos gestores de marketing das redes hotelarias, no que tange a
desenvolver e executar os seus planejamentos de marketing digital e seus projetos
de promoção de vendas.
Os hábitos de viagens dos entrevistados da geração Y refletem o aumento do
poder de consumo desse perfil, visto que estão viajando mais e com mais
frequência. Os destinos domésticos são prioridades para estes viajantes e
caracterizam a resposta aos incentivos das políticas públicas de turismo do país no
que diz respeito a propagar e estimular as viagens para os destinos turísticos
brasileiros. Para o marketing hoteleiro, esses resultados trazem mais um
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direcionamento para suas campanhas publicitárias e para promoções de vendas.
Entrar em conformidade com os incentivos do Ministério do Turismo e suas
secretarias, de modo que estimule a circulação de pessoas pelo país, traria impactos
econômicos positivos a ambos e contribuiria para o aumento do turismo nacional.
Em relação à tecnologia, as questões ligadas à utilização dos dispositivos
móveis trazem importantes dados para os gestores hoteleiros. Dentre os
respondentes, a maioria tem pelo menos um dispositivo móvel em uso. Essa
questão traz à tona a importância das ações de marketing digital nesses aparelhos,
ou seja, do mobile marketing.
O mobile marketing é evidenciado também quando o assunto se refere a
funções utilizadas nos dispositivos móveis. Dentre as funções, o acesso a internet e
o uso das redes sociais aparecem em destaque, o que afirma a necessidade das
redes hoteleiras em adequarem suas ações de marketing digital às funções mobile.
Mas os dados também levam a crer, confirmando a opinião dos hoteleiros, que o
telefonema e o e-mail não irão se extinguir, visto que a amostra que acessa internet
e usa as redes sociais nos aparelhos móveis também utiliza para essas funções.
Sobre o acesso a internet, os resultados mostraram a importância da
transmídia nas ações de marketing digital. As prioridades de busca na internet para
planejar a viagem ainda se encontram focada nos sites de busca e agências de
viagens. Então para que o gestor de webmarketing hoteleiro tenha êxito nas ações
em mídias sociais, este precisa propagá-las em outras plataformas digitais a fim de
torná-las conhecidas. Esse fato reflete quando o assunto é a busca de conteúdos no
Facebook, onde percebe-se que os respondentes não estão habituados a planejar
sua viagem pela rede social.
A informação mais importante para a presente pesquisa é a respeito do canal
de reservas no Facebook. Os respondentes enxergam a rede social como um canal
interessante para fonte de informação no planejamento de viagens, mas declararam
não conhecer a rede social como canal de reservas e, por consequência, não tem
costume de utilizar esse canal de vendas.
As redes hoteleiras que utilizam o Facebook como canal de reservas, e as
que pretendem utilizar, devem estar atentas a importância da divulgação de seu
serviço e do grau de confiabilidade dele. Os consumidores, por mais que sejam
conectados, ainda não apresentam o hábito de utilizar o social commerce. Para isso,
os gestores de webmarketing das redes hoteleiras precisam elaborar maneiras de
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fazer com que essa ferramenta seja conhecida, estimulando descontos, promoções
e serviços integrados a quem utilizá-la, além de criar métodos com os quais os
próprios clientes propaguem essa função no momento que a utilize. A estratégia do
marketing digital, onde o próprio cliente gera conteúdo, auxilia a criação de
confiança dos consumidores para com o Facebook como canal de reservas e pode
contribuir para estimular o social commerce no setor hoteleiro.
Conclui-se então que na presente pesquisa as mídias sociais e o mobile
marketing são importantes ferramentas de marketing digital para o setor da hotelaria,
mas que o público-alvo dessa estratégia ainda não tomou conhecimento disso,
sobretudo a respeito do Facebook como canal de reservas. O estímulo ao social
commerce precisa partir dos setores de webmarketing, de modo a influenciar os
seus ciberclientes a utilizar o Facebookpara fins de interações pessoais e
comerciais.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O marketing digital já é uma realidade dos empreendedores e em pleno
século XI é difícil existir uma empresa sem nenhum tipo de presença ou contato online. Em nenhum período antes se falou tanto sobre o crescimento do marketing
digital em mídias sociais no Brasil. Sendo assim, cabem as empresas se inserirem
no ambiente virtual e se adequarem aos novos consumidores, de maneira a aliar o
marketing digital ao já conhecido marketing tradicional para atrair, fidelizar e se
relacionar com os ciberclientes.
Várias empresas do ramo de turismo perceberam o potencial que o marketing
digital apresenta e começaram a planejar ações na internet, tv digital, celular e etc. E
foi nas mídias sociais que essas empresas perceberam que, além de uma grande
tendência no cenário mundial, esses são canais promissores para venda de
produtos no varejo e serviços, como no caso da hotelaria e do turismo.
A hotelaria brasileira iniciou seus investimentos no Sistema LikeHotels,
oferecendo aos hóspedes em potencial a facilidade de, no mesmo ambiente em que
interage socialmente, reservar sua hospedagem e realizar integralmente todos os
trâmites legais para efetivar a compra. O Facebook canal de reservas possibilita
desde busca de hospedagem ao pagamento online, proporcionando uma nova
oportunidade de interação comercial entre o hotel e o hóspede.
Para tanto, este trabalho abordou a problemática da utilização esporádica da
plataforma de reservas totalmente integrada ao Facebook sobre a visão da geração
Y, onde o objetivo do estudo foi analisar se é necessário que a hotelaria utilize essa
ferramenta, bem como o marketing digital em mídias sociais como canal de vendas
em geral. A fim de solucionar esse problema foi realizada uma pesquisa survey para
avaliar o perfil da geração Y nas viagens e seus comportamentos frente às
tecnologias e a internet. Assim, atendendo ao objetivo geral do trabalho, pode-se
afirmar que a hotelaria precisa se adequar aos novos mercados e novos
consumidores, entende-se ao social commerce e o cibercliente, mesmo que seu
principal ator ainda não participe desse processo.
A partir dos resultados obtidos com a aplicação dos questionários, entendese que a geração Y é hiperconectada, possui influências virtuais no planejamento de
viagens e esta aberta a novas formas de consumo. Porém, não foi apresentada a
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essas novas possibilidades de vendas e não está ambientada ao uso do social
commerce na hotelaria.
Deduziu-se ainda que, caso os gestores de marketing das redes de hotéis
que aderiram ao Sistema LikeHotels se baseassem na proposta de Vaz (2011),
falhariam em três dos 8Ps do Marketing Digital. O quinto P, chamado Promoção, não
alcançaria o viés viral necessário para tornar essa estratégia conhecida, o sexto P,
Propagação, não provocaria a rede a compartilhar o conteúdo do fanpage de
consumidor a consumidor e o sétimo P, Personalização, não segmentaria o público
de modo a personalizar a comunicação. Contudo, a geração Y não seria atingida por
essa ferramenta, e a parte que a conhece, não seria estimulada a propagar o
conteúdo referente ao Facebook como canal de reservas.
Em consequência disso, supõe-se que o oitavo P, Precisão, faria com que o
setor mantivesse o foco no método, renovando seus conceitos e estratégias a cada
passo. Como o processo é cíclico, ao perceber o modo com que está agindo o seu
consumidor e o que está dando certo ou errado no seu mercado, os gestores
melhorariam seus desempenhos nas ações, adaptando-as em suas prioridades.
Sendo assim, no momento em que o setor percebesse que o público-alvo não está
recebendo bem o Facebook como canal de reservas, iniciaria um novo ciclo a fim de
buscar os motivos pelos quais isso aconteceu e melhorar suas técnicas de
Promoção e Propagação dessa plataforma.
Compreende-se a partir dessa suposição que o processo dos 8Ps marketing
digital também deve ser agregado aos planos de ação das redes hoteleiras em
geral, para que haja um marketing digital eficiente, gerando resultados satisfatórios e
aumento da demanda de clientes.
Esta pesquisa contou com algumas limitações, dentre elas destacam-se a
carência de literatura baseada na temática proposta e a não realização da entrevista
com o gestor de webmarketing da rede Atlântica Hotels. A estratégia utilizada para
minimizar esta limitação foi acrescentar ao levantamento bibliográfico pesquisas
recentes e reportagens de revistas eletrônicas, além de conciliar as entrevistas
cedidas pelos principais gestores das redes mencionadas.
Acredita-se que em consequência da não realização da entrevista com o
gestor, a pesquisa também carece de métodos qualitativos de investigação, visto
que o foco do trabalho foi no mercado. Por mais que soluções interessantes foram
propostas nesta seção, faltam informações como forma de complementar os
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resultados da pesquisa. Sendo assim, são sugeridos para pesquisas futuras que
sejam combinados métodos qualitativos a abordagem quantitativa, a fim de que se
possam comparar os resultados.
Por fim, pode-se dizer que o presente trabalho chegou ao objetivo proposto,
concluindo que a hotelaria deve associar suas ações ao social commerce e buscar
maneiras de atrair seu público-alvo, porém o tema ainda tem muito a ser
desenvolvido. Esse estudo abre espaços para novas pesquisas sobre o assunto,
pois o que não pode ocorrer é o encerramento do assunto sob o ponto de vista de
uma única geração. Contudo, este trabalho pode ser o ponto de partida para
pesquisas acadêmicas que envolvam criação de referencial teórico e estímulo à
novas abordagens de estudo do tema.
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1 Você nasceu entre os anos de 1982 e 2000?

Sim

Não
2 Sexo



Masculino
Feminino

3 Qual seu nível de escolaridade? (Completo ou
incompleto)

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior (Graduação)

Pós graduação
4 Qual é a renda mensal familiar? (Bruta)

até R$ 751,00

de R$ 751,00 a R$ 1.200,00

de R$ 1.200,00 a R$ 5.174,00

acima de R$ 5.174,00
5 Com que frequência viaja?

Mensalmente

A cada 6 meses

Uma vez por ano

Raramente
6 Costuma viajar mais para destinos domésticos ou
internacionais?

Domésticos (dentro do Brasil)

Internacionais (fora do Brasil)
7 Possui algum tipo de aparelho / dispositivo móvel
eletrônico com acesso á internet? (Pode assinalar
mais de uma alternativa)

Celular

Smartphone

Notebook/ netbook

Tablet
8 Qual a principal finalidade / função do dispositivo
móvel para você? (Pode assinalar mais de uma
alternativa)

fazer e receber ligações.

enviar e receber mensagens (SMS).

verificar e-mails

acessar à internet

usar redes sociais (Facebook, Twitter, etc.)

baixar/usar aplicativos

fotos e vídeos
9 Quais das fontes de informação citadas abaixo você
mais procura quando planeja sua viagem? (Pode
assinalar mais de uma alternativa)

Blogs de turismo

Sites de agências de viagens online (ex.
Decolar.com, Submarino Viagens, etc.)

Sites de prefeituras, Sites dos destinos,
Convention Bureau, e outras instituições

Google

Aplicativos de aparelhos / dispositivo móvel

Redes sociais

10 Ordene os conteúdos abaixo de acordo com o que
você costuma buscar na INTERNET quando planeja
sua viagem? (Selecione a opção e utilize as setas para
ordenar)
______ Clima / Tempo
______Câmbio / Financeiros
______Mapas
______Imagens e fotos / Informações sobre os destinos e
atrativos
______Reserva e compra de hospedagem
______ Reserva e compra de passagens aéreas
11 Ordene os conteúdos abaixo de acordo com o que
você costuma buscar no FACEBOOK quando planeja
sua viagem? (Selecione a opção e utilize as setas
para ordenar)
______ Clima / Tempo
______ Câmbio / Financeiros
______ Mapas
______ Imagens e fotos / Informações sobre os destinos e
atrativos
______ Reserva e compra de hospedagem
______ Reserva e compra de passagens aéreas
12 Como você se sente em relação ao uso de redes
sociais, como o Facebook, para o planejamento da
sua viagem? (Use o marcador do smile para indicar
seus sentimentos)

1

2

3

4

5
13 Conhece um canal de reservas de hospedagem
pelo Facebook de alguma rede de hotéis?

Sim

Não
14 Já usou um canal de reservas de hospedagem pelo
Facebook de alguma rede de hotéis?

Sim

Não

