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RESUMO 

 
 

A incorporação da internet no dia-a-dia das pessoas provoca mudanças na forma 
como se relacionam e como se comunicam, e é valorizada como importante 
ferramenta de busca de informações, especialmente na área do turismo. Nesse novo 
ambiente virtual, a atividade turística encontra espaço para uma extensão de seus 
serviços e, especificamente os meios de hospedagem encontram uma forma de se 
diferenciar entre os demais, por meio de uma comunicação que antecede antes 
mesmo a reserva de um apartamento.  Considerando a tendência atual do comércio 
eletrônico, objetiva-se nesta pesquisa analisar como os melhores meios de 
hospedagem de cinco cidades do estado do Rio de Janeiro vêm se diferenciando 
com a assim chamada “pré-hospitalidade” na internet. Para tanto, foi feita uma 
pesquisa com 52 hotéis das cinco cidades, com a simulação de uma cliente 
potencial solicitando informações acerca do estabelecimento e da cidade visitada. 
Verificou-se que muitos dos hotéis ainda não conseguem estender ao ambiente 
virtual a excelência em serviço que poderia atuar como estratégia competitiva. 
Propõe-se, portanto, a conceituação de um sistema de hospitalidade virtual, para 
permear as relações entre empresa e cliente estabelecidas no ambiente virtual.   
 
 
Palavras-chave: Internet, Meios de Hospedagem, Hospitalidade Virtual 
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ABSTRACT 

The incorporation of internet from day to day life of people causes changes in how 
they relate and how they communicate, and is valued as an important tool for finding 
information, especially in the area of tourism. In this new virtual environment, the 
tourism have the opportunity of an extension of its services and specially the 
hospitality industry finds a way to make the difference through a communication that 
predates a room booking. Considering the current trend of electronic commerce, this 
research aims to examine how the best hotels of five cities in Rio de Janeiro have 
been differing with the so-called "pre-hospitality" on the Internet. Thus, a research 
was made with 52 hotels in those five cities, with the simulation of a potential 
customer requesting information about the hotel and about the city. It was found that 
many of the hotels are not able yet to extend to the virtual environment the 
excellence in service that could act as a competitive strategy. Therefore, it is 
suggested that the concept of a virtual hospitality would permeate the relationship 
between company and client established in virtual environment. 
 
Keywords: Internet, Hospitality industry, Virtual hospitality.
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INTRODUÇÃO 
 

 

A contínua inserção da tecnologia no cotidiano das pessoas vem provocando 

diversas mudanças na forma como elas se relacionam, como estudam, como fazem 

suas escolhas e como compram. A veiculação democrática da informação por meio 

da internet abre espaço para novas formas de interação, permitindo inclusive a 

comercialização de produtos e serviços. 

A atividade turística, essencialmente uma atividade provedora de serviços, 

encontra na rede mundial de computadores uma nova área de atuação, na medida 

em que permite a efetuação de reservas, com o conseqüente consumo do produto 

turístico após o deslocamento do visitante ao destino. No caso de meios de 

hospedagem, a rápida incorporação da tecnologia permitiu não apenas a otimização 

do trabalho operacional, mas também a extensão de sua atuação no ambiente 

virtual proporcionado pela internet, alcançando os mais longínquos territórios do 

planeta. 

Em um mercado de alta competitividade como esse, é fundamental que 

gestores de meios de hospedagem que queiram definir estratégias competitivas 

frente aos concorrentes se utilizem de ferramentas que podem ajudar em tal 

diferenciação. Tendo em vista que os empreendimentos não se destacarão apenas 

pela estrutura física dos hotéis ou pelo quarto reservado, a chave do sucesso está 

na excelência em serviços. 

Paralelamente a isso, observa-se o crescente uso da internet como fonte de 

pesquisa de todo tipo de informação. Principalmente na atividade turística, ela se 

mostra como um recurso de fácil utilização para os que já têm familiaridade com a 

rede, e com bastantes recursos didáticos para os que se iniciam na sua utilização. A 

internet, portanto inaugura um novo canal de comunicação entre empresa e cliente, 

influenciando diretamente no tradicional sistema de distribuição turística.  
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Nesse contexto, é possível perceber que o ambiente virtual representa um 

novo campo a ser explorado a fim de se aprimorar as relações comerciais. Aliado 

aos princípios da hospitalidade, presente não apenas no ato de receber hóspedes, 

mas sim em toda interação humana, podem juntos estabelecer o que se propõe no 

presente trabalho que são os possíveis sistemas de hospitalidade virtual. 

O interesse pelo tema surgiu principalmente pela afinidade da autora com a 

área da hospitalidade, incentivada pela experiência de quatro anos na atividade 

hoteleira. A inclinação pela tecnologia e a vontade de produzir conteúdo acadêmico 

sobre um tema tão novo e pouco estudado também impulsionaram em direção a um 

desafio prazerosamente cumprido.   

Neste trabalho, investiga-se a hipótese de que o ambiente virtual possa ser 

explorado como uma estratégia eficiente de atração e captação de clientes para 

meios de hospedagem1, corroborando com a validade do conceito de hospitalidade 

virtual. 

 Para tanto, utilizaram-se procedimentos metodológicos característicos da 

observação participante, uma metodologia recente e específica para análise de 

comportamento de grupos sociais. Adaptou-se para a obra essa metodologia no 

intuito de aplicar o modelo do “cliente oculto”, no qual um cliente em potencial 

contata determinada empresa a fim de solicitar informações e ao mesmo tempo 

avaliar o seu padrão de atendimento. 

 Para fins de análise foram escolhidas cinco cidades do estado do Rio de 

Janeiro cujos números de visitantes têm grande representatividade no fluxo turístico 

do estado. Da mesma forma, o foco em hotéis destinados ao turismo de lazer 

também foi mantido, em virtude do perfil dessas cidades e da sua relevância no 

segmento da atividade turística.       

 De fato poucos estudos têm sido feitos a respeito do cliente que busca 

opções de hospedagem nesse novo ambiente de consumo que é a internet. Às 

vezes, por ser a internet o primeiro contato do cliente com o prestador de serviços e 

fator decisivo no processo de compra, é fundamental para as empresas a 

                                                           
1 Embora a OMT (Organização Mundial de Turismo) diferencie a oferta de alojamento entre oferta 
hoteleira e oferta extra-hoteleira, o trabalho segue considerando todos os meios de hospedagem 
sem se valer da definição desses conceitos. O que se pretende com a variação entre os termos 
hotéis, empreendimentos hoteleiros, estabelecimentos hoteleiros etc. é apenas evitar a repetição de 
uma mesma expressão. 
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estruturação de um atendimento que seja capaz de atender às expectativas dos 

clientes antes da viagem e trazê-los para sua propriedade.  

Assim, o estudo a seguir, além de colaborar com a produção acadêmica 

sobre esse tema ainda em vias de desenvolvimento, poderá ajudar na aplicação da 

aqui definida como hospitalidade virtual, buscando a captação de clientes desde 

esse primeiro contato. Desta forma, um melhor entendimento de como ocorre a 

interação online é fundamental para apoiar e abalizar as decisões empresariais no 

que concerne a esse ramo do conhecimento. 

Tendo como pano de fundo a tecnologia como suporte às transações 

comerciais no meio virtual, e os princípios da hospitalidade, determina-se como 

objetivo geral averiguar se a internet pode ser utilizada pelos meios de 

hospedagem como fator de diferenciação dos seus serviços no ambiente virtual. A 

partir do objetivo geral, estabelecem-se mais dois objetivos específicos: identificar a 

atual hospitalidade no ambiente virtual dos meios de hospedagem das principais 

cidades do estado do Rio de Janeiro; e propor os prováveis componentes de um 

sistema de hospitalidade virtual aplicado aos meios de hospedagem. 

A estrutura do trabalho é composta de seis capítulos. No primeiro, um rápido 

histórico acerca da internet e do comércio eletrônico provêem um panorama geral do 

trabalho. Em um segundo momento, uma análise sobre a comunicação digital e sua 

relação com a hospitalidade se faz necessária para abordar no terceiro capítulo a 

questão na hospitalidade, e sua inserção no contexto do virtual.  
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1 A INTERNET E OS MEIOS DE HOSPEDAGEM 
 

 

Embora o histórico da internet ainda apresente divergências entre suas 

fontes, o contexto no qual se deu o surgimento da rede mundial de computadores é 

detalhado no presente estudo, a fim de compreender sua dinâmica de inserção na 

sociedade moderna. Para tanto, usou-se como base literária autores internacionais 

com suas publicações em periódicos especializados, como ACM Tech News e 

Communications of the ACM, ambos publicados pela Association for Computing 

Machinery. 

 

 

1.1 HISTÓRIA DA INTERNET 

 

 

 Esses estudos iniciam-se contextualizando o período da Guerra Fria. De 

acordo com Ruthfield (1997, p. 1), durante essa época, a necessidade de uma rede 

de transmissão de informações que não fosse vulnerável a possíveis ataques, de 

cunho nuclear principalmente, impulsionou o governo dos Estados Unidos a lançar-

se à frente na disputa tecnológica travada com a União Soviética.   

 A primeira medida direcionada a esse objetivo é a criação da Advanced 

Research Projects Agency (ARPA), com o intuito de liderar a supremacia tecnológica 

na área militar. A idéia inicial é desenvolver uma rede de computadores 

geograficamente distantes entre si e desprovidos de uma central. Em uma época de 

incertezas e instabilidade como a Guerra Fria, essa medida previa possíveis ataques 

a qualquer um dos pontos (“nós”) conectados sem, entretanto, interferir na 

transmissão de dados entre os demais.  
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 Em 1962, a ARPA solicita ao conselho Rand Corporation a criação de um 

método que garantisse as comunicações governamentais no caso de um ataque 

nuclear. Dois anos depois, o conselho publica um relatório no qual dissertava a 

respeito de redes de comutação de pacotes. Esse conceito evitava um modelo 

centralizado, tendo como pressuposto que a rede era insegura em qualquer 

circunstância. Assim, todos os “nós” da rede estariam interligados através de uma 

linha telefônica e cada um deles teria autonomia para gerar, transmitir e receber 

mensagens. 

 As mensagens seriam decompostas em pacotes (pequeno grupo de dados) e 

enviados de uma máquina à outra, independente do caminho a ser percorrido na 

rede, uma vez que todos os “nós” estariam conectados entre si. Ao chegar à sua 

origem, os dados seriam novamente reagrupados, reconstituindo a mensagem 

original. Em 1967, a ARPA já tinha este modelo pronto para utilização, que recebeu 

o nome de ARPANET. 

 A rede, primeiramente implantada em quatro universidades norte-americanas, 

desenvolveu programas de interface para processar tais dados em uma linguagem 

visualmente compreensível. A partir daí, a ARPANET expande-se rapidamente e, 

em 1971 já contava com 15 “nós”. Um ano mais tarde, é feita a primeira 

demonstração pública da ARPANET, durante a Conferência Internacional sobre 

Comunicações Computacionais, em Washington (Washington D.C.'s International 

Conference on Computers and Communications). O projeto tem grande aceitação 

por parte do público e significa uma nova revolução tecnológica. O que antes era 

uma pesquisa passou a ser visto como uma estratégia por manufatureiros e, no final 

de 1973, mais “nós”, cada vez mais distantes, encontravam-se conectados por 

linhas telefônicas (RUTHFIELD, 1997, p. 1).   

 Novas tecnologias para desenvolver a rede surgem e engenheiros da ARPA e 

da Rand Corporation reconhecem que “esta nova rede de comunicações teria 

crescimento muito acima do esperado e precisariam desenvolver um design 

compatível com a vasta rede” 2. 

 Para melhor delinear os caminhos que esta nova ferramenta de comunicação 

percorreria a divisão da ARPANET em 1983 entre MILNET para instituições militares 

                                                           
2  Traduzido livremente de “Even so, engineers at DARPA and RAND recognized that this new 
communications network was going to grow into something far larger than they had ever imagined, 
and needed to develop a design suitable for a large network”. (RUTHFIELD, 1997, p. 2) 
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e NSFNET para pesquisadores foi fundamental para a difusão da rede na 

comunidade acadêmica. Diversas redes surgiram ao longo da década de 1980 para 

uso da comunidade acadêmica em geral, e também para grupos específicos, como, 

por exemplo acadêmicos da ciência da computação ou representantes da atividade 

industrial. 

Durante os anos 1990 há poucas mudanças na estrutura da rede, porém o 

interesse pela nova tecnologia cresceu vertiginosamente. Tal crescimento faz com 

que em 1995 o governo deixe de subsidiar a NSFNET, que passa a ser explorada 

comercialmente por empresas privadas sob um novo título, chamado agora 

INTERNET.  

Essa atividade se mostra como um lucrativo mercado em expansão, não 

apenas no ramo da comunicação, mas também de entretenimento. A rede passa a 

ser local de distribuição de áudio em tempo real, e abre espaço para experiências 

multimidiáticas e para os mundos virtuais. 

 

 

1.2 INTERNET E O COMÉRCIO ELETRÔNICO 
 

 

Desde sua expansão como estratégia militar norte americana no início dos 

anos 1960 ao uso doméstico atual, a rede mundial de computadores vem exercendo 

grande influência nas relações humanas e comerciais em todo o mundo.  

Com o advento da internet as relações humanas sofrem transformações nas 

formas de comunicação entre indivíduos e, sobretudo, nas formas de comunicação 

entre cliente e empresa. Da mesma maneira, a evolução das relações comerciais é 

acompanhada pelas novas tecnologias e beneficiada principalmente pela 

democratização do acesso à internet.  

De fato, a expansão da internet levou as empresas a entrarem em uma 

economia digital com base na tecnologia da informação e comunicação, cujo 

conceito se firma na expressão e-business (ou negócio eletrônico). Guimarães e 

Borges observam que o negócio eletrônico não se baseia apenas no processo da 

comercialização eletrônica (e-commerce), mas envolve “outras formas de negócios 

que são realizadas pela internet. São elas: produção, administração de estoques, 

finanças, desenvolvimento de produtos” (GUIMARÃES e BORGES, 2008, p. 46). 
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Sob o mesmo ponto de vista Limeira destaca que o e-business “envolve toda a 

cadeia de valor dos processos no ambiente eletrônico” (LIMEIRA 2003 apud 

GUIMARÃES e BORGES, 2008, p. 46).  

Por sua vez, Kotler exemplifica mais especificamente o termo, definindo-o 

como: 

 
 
[...] uma ampla variedade de transações eletrônicas, como envio de pedidos 
de compras para fornecedores via transmissão de dados; o uso do fax e do e-
mail para conduzir transações; o uso dos caixas eletrônicos e cartões 
magnéticos para facilitar o pagamento e obter dinheiro digital, assim como o 
uso da Internet e de serviços on-line.  (KOTLER, 2006 apud ROSOLINO, 
2006, p.57) 
 
 

 O comércio eletrônico, portanto, é a principal atividade no e-business, na qual 

se realizam as transações comerciais que impulsionam a economia digital. Seu 

expressivo crescimento nos últimos anos tem ocasionado mudanças na forma de 

administração e gestão empresarial, assim como vem alterando os padrões de 

concorrência entre empresas. 

 Alguns autores, como Guimarães e Borges e Goldsmith, entretanto, 

reconhecem a resistência de algumas sociedades a essa atividade comercial online, 

devido principalmente ao desconhecimento e sensação de insegurança por parte da 

população. Guimarães e Borges (2008, p. 48) reconhecem que se trata de uma 

questão cultural, variando conforme cada país. Por outro lado, Goldsmith (2002, 

apud MORGADO, 2003, p. 39) identifica na realidade que grupos de pessoas, 

dotados de interesse pela inovação (principalmente em relação à internet) e com 

maior envolvimento com a rede, são os que estão mais propensos ao comércio 

eletrônico. (GOLDSMITH apud MORGADO, 2003, p. 39).  

 De fato esta é uma tendência recente, efeito do desenvolvimento da 

tecnologia que permitiu que se criasse no ambiente virtual um espaço seguro e 

confiável para transações comerciais. De acordo com a figura 1, este parâmetro já 

se posiciona no terceiro nível de engajamento do comércio eletrônico, conforme 

indicam Guimarães e Borges (2008).  
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1º NÍVEL 2º NÍVEL 3º NÍVEL 

Função básica da internet 
é disseminar informações: 

websites como versão 
eletrônica dos folhetos 

impressos; 

Recurso dos links: usuário 
percorre o caminho 

desejado; 

Local seguro para 
transações – surgem os 
primeiros sistemas de 

fechamento de transações 
online  

Restrições técnicas 
quanto à tecnologia e 

velocidade de conexão; 

Avanços técnicos 
melhoram velocidade de 

conexão; 

Avanço da tecnologia, 
familiaridade das pessoas 

com a internet 

Interatividade nula:  
website apenas para “ler e 

observar”. 

Maior interatividade, 
porém ainda limitada 

Interatividade com 
operatividade – 

concretização do 
comércio eletrônico 

Figura 1: Níveis de engajamento no comércio eletrônico 
Fonte: Adaptado de Guimarães e Borges (2008, p. 48) 
  

 

Apesar de compor um histórico da atividade comercial eletrônica, é importante 

ressaltar que os três níveis de engajamento são ainda utilizados por muitas 

empresas. Dependendo de suas estratégias e recursos de atuação online, podem 

decidir por se inserir em qualquer um deles. 

Embora o primeiro nível seja considerado ultrapassado em virtude das atuais 

tecnologias disponíveis para a construção de um web site, ainda está presente 

naquelas empresas cujo acesso a recursos de programação das páginas eletrônicas 

encontra-se mais restrito, seja devido a questões financeiras ou carência de 

profissionais na área.  Neste nível de engajamento o web site funciona como “vitrine 

eletrônica”, e é utilizado apenas para consulta de informações pelo usuário. 

O segundo nível, cujos recursos principais residem nos links, permite que o 

usuário percorra o caminho desejado de informações, dando-lhe a opção de 

selecionar as informações que  considere úteis. Esses recursos possibilitam maior 

interatividade, graças ao incremento da velocidade de conexão com o surgimento da 

banda larga.   

No terceiro nível estão presentes as pessoas e empresas cuja relação com a 

tecnologia se dá de maneira natural e eficaz, e é totalmente permeada pela 

interatividade. As transações online são cada vez mais comuns e fáceis de efetuar, e 

finalmente o comércio se firma no ambiente virtual. 

No cenário brasileiro os dados do comércio online demonstram a importância 

que a atividade vem adquirindo nas relações comerciais. Segundo a Câmara 
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Brasileira de Comércio Eletrônico3 desde 2004 o comércio eletrônico vem 

apresentando crescimento anual de 30% e, apesar do momento atual de crise, 

estima-se que a redução no faturamento anual não afetará o contínuo crescimento.   

 Esse fato se deve principalmente à expansão do acesso à internet em todo 

Brasil. Desde 1999, o número de provedores de internet cresceu 178%, 

representando o maior índice de crescimento dos meios de comunicação no Brasil4. 

De fato esse novo meio de comunicação que se populariza principalmente nos anos 

90 percebe um constante aumento de seu número de usuários. Guimarães e Borges 

afirmam, sem citar nenhuma fonte nem referência, que estudos inclusive apontam 

que as pessoas que mais se comunicam utilizando as novas tecnologias são 

aquelas que mais viajam (GUIMARÃES e BORGES, 2008, p. 20). 

 A atividade turística notoriamente é uma das beneficiadas pela inserção da 

internet no cotidiano das pessoas.  Ainda segundo a Câmara Brasileira de Comércio 

Eletrônico, o faturamento online do turismo em 2005 correspondeu a 19% do total de 

vendas de e-commerce (GUIMARÃES e BORGES, 2008, p. 53). No presente 

trabalho destaca-se a influência desta nova tecnologia no ramo específico da 

hospedagem, que encontra oportunidades em desenvolver novas estratégias a fim 

de alcançar o mercado global de turistas, por meio dos Sistemas de Distribuição 

Global (sistemas conhecidos como GDS, da expressão em inglês Global Distribution 

System) e da própria internet.  

 

 

1.3 PRESENÇA DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 

 

A forte expansão da economia brasileira observada no período 1968-1974 é 

acompanhada por um expressivo incremento das viagens de negócios e 

hospedagem (PROSERPIO, 2007, p. 71). De fato, a atividade turística e, por 

conseqüência, a de hospedagem comercial no Brasil sofrem importantes mudanças, 

principalmente com a entrada de redes hoteleiras internacionais no país.  

Incentivadas por “subsídios e incentivos governamentais […], pela busca de 

novos mercados […], e pela 'estabilidade' política e a dinamização econômica 

                                                           
3Disponível em: http://www.gazetamercantil.com.br/GZM_News.aspx?parms=2405434,43,1,1 Acesso 
em 24/03/2009. 
4 Fonte:Dados fornecidos pela Diretoria de pesquisas do IBGE/ Coordenação de População e 
Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 1999/2006. 
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doméstica” (PROSERPIO, 2007, p. 67), as empresas multinacionais encontram 

espaço em território nacional. Esses incentivos permitiram também que projetos 

hoteleiros de redes domésticas e independentes se difundissem, principalmente 

voltados ao segmento do luxo. De fato, esse setor foi o que apresentou o maior 

crescimento no período – 300% entre 1968 e 1981 (PROSERPIO, 2007, p. 69). 

A introdução de novos conceitos e tecnologias, assim como o padrão de 

serviço superior das redes internacionais no Brasil, provoca mudanças na hotelaria 

instalada. Aldrigui destaca o papel positivo da entrada das cadeias internacionais no 

país durante a década de 1970, pois “elas trouxeram inovação, tecnologia, novas 

formas de gestão, [...] abalando a estrutura tradicional” (ALDRIGUI, 2007 p. 27). De 

fato, sua entrada tem como efeito imediato a elevação da competitividade, 

diversificação da clientela e profissionalização da gestão. 

Na década seguinte, entretanto o país se depara com uma retração 

econômica que afeta também as atividades turísticas. A redução no nível das 

atividades determina decréscimos também na demanda por serviços de 

hospedagem. Diferentemente do que ocorria nos países no Norte, nos quais o 

segmento hoteleiro crescia impulsionado pelo aumento da competição em escala 

global e pelo incremento do turismo de negócios, no Brasil a hiperinflação e o 

aumento do déficit público restringem oportunidades de financiamento de novos 

projetos. 

A inflação afugenta o capital estrangeiro e zerou qualquer possibilidade de 

financiamento de novos empreendimentos. Durante a década de 1980, há apenas a 

conclusão de projetos iniciados no fim da década anterior, voltados ao segmento de 

luxo. Assim, a inexistência de fontes financiadoras para um setor como o de 

hospedagem, no qual o retorno do investimento é de médio a longo prazo constitui-

se um desestímulo à atividade.  

Embora as primeiras ações tomadas em direção à recuperação econômica 

tenham se iniciado no fim da década de 1980, somente a partir dos anos 90 que se 

consolida a transformação na economia brasileira.  Começa com a abertura 

comercial e a estabilização, a partir de uma política econômica concentrada no 

combate à inflação. Baumann cita os benefícios trazidos pela nova política:   

 
 
a) ela gerou um ‘efeito riqueza’, que afetou tanto consumidores quanto 
produtores, b) o cenário macroeconômico estável criou um ambiente político 
favorável às reformas, e c) induziu confiança por parte de investidores 
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brasileiros e estrangeiros, ao mesmo tempo em que d) eliminou os ganhos 
expressivos obtidos pelo governo e pelo setor bancário a partir da inflação, 
com importantes conseqüências para as políticas monetária e fiscal, bem 
como para o desenho de nova regulamentação do setor financeiro como um 
todo. (BAUMANN, 2000 apud PROSERPIO, 2007, p. 78) 

 
  

Como efeito da estabilização econômica há dinamização do mercado de 

viagens domésticas e aumento da entrada de estrangeiros. Novos investimentos 

também são atraídos pelo clima de estabilidade econômica do país, incrementando 

as viagens de pessoal de empresas estrangeiras, especialmente aos novos pólos 

econômicos que surgem em todo o território brasileiro.  

Finalmente, a partir da segunda metade da década de 1990 o mercado de 

viagens brasileiro volta a crescer, acompanhando as tendências já presentes no 

mercado internacional desde 1983. De fato, o dinamismo dos países desenvolvidos, 

baseado na economia em larga escala, expandindo os efeitos das novas tecnologias 

nas áreas de comunicação e transportes, evidencia a necessidade de novos 

mercados em escala internacional e a busca por novas estratégias competitivas. 

Dentre esses efeitos, a rápida incorporação de novas tecnologias disponíveis 

– sobretudo as inovações no setor da informática, que remodelaram setores como 

reservas, segurança, marketing e administração – aparecem como uma das 

estratégias de sobrevivência no mercado competitivo da hospedagem.  

Essa estratégia acaba por ser a grande vantagem das redes internacionais no 

país em relação aos hotéis independentes. Sua atuação em âmbito internacional 

permite a difusão dessas tecnologias entre seus hotéis, ofuscando os padrões de 

serviço da hotelaria local. Proserpio (2007, p. 225) afirma que, paradoxalmente, 

cresce o número de empreendimentos de pequeno e médio porte, que utilizam 

estratégias diferenciadoras, enfatizando seu pequeno porte e suas características 

locais.  

Com arquitetura e propostas fora do “padrão global”, esses estabelecimentos 

ressaltam peculiaridades locais históricas e culturais, e oferecem serviços exclusivos 

e personalizados. Aldrigui argumenta que ao contrário das grandes redes, a 

hotelaria independente tem maior autonomia no que diz respeito à sua marca e 

flexibilidade na gestão do negócio (ALDRIGUI, 2007, p. 47). 

A mesma autora reconhece que por outro lado, encontram maior dificuldade 

em relação ao posicionamento no mercado, bem como a exposição e divulgação de 

sua marca. Entretanto, pode-se afirmar que com a democratização da internet, 
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qualquer pousada de uma pequena cidade consegue encontrar seu espaço na rede, 

seja no primeiro, segundo ou terceiro nível de engajamento, conforme visto 

anteriormente. 

A rede mundial de computadores permite às empresas de hospedagem a 

desterritorialização de sua área de atuação, tendo em vista a sua característica de 

alcance internacional. Guimarães (2008, p. 52) afirma que empresas e destinos 

turísticos utilizam a internet como canal de informação, mas seu potencial vai muito 

além, e pode também ser explorada para a comercialização de produtos, promoção 

e manutenção de relacionamentos com clientes. 

No que diz respeito ao comércio eletrônico, há notável vantagem tecnológica 

dos hotéis pertencentes a redes internacionais que os coloca à frente dos demais. 

Por meios de sistemas informatizados, atendem às solicitações feitas via telefone, 

fax, sistemas globais de reservas, ou e-mail.  

Grande parte desses hotéis conta também com um portal no qual o usuário 

seleciona o destino, o hotel de preferência daquela marca e o período da reserva. 

Tal recurso possibilita um sistema central de reservas com todas as informações 

disponíveis, ao invés de web sites específicos para cada propriedade que compõe a 

rede. Conforme pode ser observado abaixo nas figuras 2 e 3, redes com forte 

presença no país como a Accor e a brasileira Othon disponibilizam web sites 

específicos para reservas. 
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Figura 2: Portal de reservas da rede Accor 
Fonte: Accor Hotels, 2009 

 

 
Figura 3: Portal de reservas da rede Othon 
Fonte: Rede Othon, 2009 
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2 A COMUNICAÇÃO DIGITAL E A CAPTAÇÃO DE CLIENTES 

 

 

O avanço tecnológico pelo qual as sociedades vêm passando produz 

influências não apenas na forma como a informação é enviada ao seu receptor, mas 

também traz transformações para a comunicação em si. Com o advento da internet, 

a comunicação em massa perde espaço para o poder de seletividade de 

informações do usuário, uma vez que na rede não existe um centro emissor 

enviando suas mensagens a um grande número de receptores passivos e dispersos, 

como no caso da televisão ou jornal. O que ocorre agora é o próprio usuário 

percorrendo os caminhos da rede e escolhendo quais informações ele considerará 

úteis. 

 

 

2.1 COMUNICAÇÃO DIGITAL E COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 
 
 
 Pode-se dizer que com a tecnologia a comunicação continua um processo de 

virtualização, iniciado há muito tempo pelas técnicas da escrita, da gravação de som 

e imagem, o rádio e televisão e o telefone. A diferença está no fato dessas relações 

serem totalmente independentes dos lugares geográficos e da coincidência dos 

tempos. 

 Thompson vai além, e diz que não só as relações sociais sofreram alterações, 

mas também surgiram novas formas de interação social: 

 
 
O desenvolvimento de novos meios de comunicação não consiste 
simplesmente na instituição de novas redes de transmissão de informação 
entre indivíduos cujas relações sociais básicas permanecem intactas. Mais 
que isso, o desenvolvimento dos meios de comunicação cria novas formas 
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de ação e interação e novos tipos de relações sociais – formas que são 
bastante diferentes das que tinham prevalecido durante a maior parte da 
história humana. (THOMPSON, 1998 apud NEVES e ALEXANDRE, 2006, 
p. 9) 

 
 

 Lévy (2001, p.63) cita um novo tipo de interação, a qual chama também de 

“dispositivo informacional”. Ele designa a relação entre os participantes da 

comunicação: “Podemos distinguir três grandes categorias de dispositivos 

comunicacionais: um-todos, um-um e todos-todos”. A imprensa, rádio e televisão 

representam a primeira categoria, como os centros emissores de informações, as 

quais são enviadas a um vasto público, e na segunda categoria (um-um) correio e 

telefone são seus principais representantes. A terceira e nova categoria 

disponibilizada pela internet é a todos-todos, na qual emissor e receptor 

desempenham o mesmo papel simultaneamente. Segundo o autor,  

 
 
O ciberespaço torna disponível um dispositivo comunicacional original, já 
que ele permite que comunidades constituam de forma progressiva e de 
maneira cooperativa um contexto comum (dispositivo todos-todos). Em uma 
conferência eletrônica, por exemplo, os participantes enviam mensagens 
que podem ser lidar por todos os outros membros da comunidade, e às 
quais cada um deles pode responder. Os mundos virtuais para diversos 
participantes, os sistemas para ensino ou trabalho cooperativo, ou até 
mesmo, em uma escala gigante, a WWW, podem todos ser considerados 
sistemas de comunicação todos-todos. (LÉVY, 2001, p.63) 
  
 

O que Lévy não analisa em seu estudo sobre o ciberespaço é uma nova 

oportunidade encontrada no sistema de comunicação um-um: o correio eletrônico. 

Ele é uma das primeiras inovações incorporadas ao cotidiano das pessoas após a 

difusão da internet e dos personal computers (PC’s).  

Em um formato bem mais simples do que é conhecido hoje, o correio 

eletrônico inicial surge da necessidade dos pesquisadores que participavam dos 

projetos da rede de computadores de comunicar-se entre si de um modo mais ágil e 

dinâmico, conceito trazido pela própria rede desenvolvida por eles.  

Com uma origem um pouco indefinida, apresenta-se nesse estudo a versão 

mais citada de sua história. Ray Tomlinson, que no início da década de 60 com o 

apoio dos criadores da rede ARPANET se utilizou da sua já desenvolvida estrutura 

para enviar mensagens para outros computadores, identificando o remetente 

daquele envio por meio de um endereço eletrônico (GATES, 1995, p. 126).  
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A difusão dessa ferramenta entre os pesquisadores do governo norte-

americano se estendeu a um público cada vez maior e em áreas geograficamente 

mais distantes após a transformação da rede ARPANET no seu sucessor com fins 

comerciais, chamado INTERNET. A partir daí, a rede passa a servir como base para 

comunicação entre seus clientes (GATES,1995, p. 126). Desde então, o correio 

eletrônico se tornou uma das mais populares ferramentas de comunicação em rede. 

Especialistas do periódico especializado na ciência da computação ACM SIGCAS 

Computers and Society concordam com Lévy (2001) ao assumirem que “o e-mail se 

lançou como um prenúncio da comunicação do tipo pessoa-pessoa que é vista 

atualmente na internet” 5. 

De fato essa funcionalidade da rede ainda é preservada e comercializada6, e 

hoje representa um meio de comunicação rápido e fácil entre empresas e clientes. A 

inovação tecnológica invariavelmente acompanha a evolução dessas formas de 

comunicação e sua nova concepção está na promoção de um diálogo interativo 

entre as partes. 

O esquema um-um de Lévy se aproxima da tendência de negócios 

impulsionada pelo comércio eletrônico, chamada business to consumer (B2C). 

Segundo O’Brien, o conceito abrange toda e qualquer transação na qual uma 

organização vende produtos ou serviços para clientes por meio da internet. 

(O’BRIEN, 2001 apud DUARTE, 2002, p. 48)  

É possível estabelecer semelhanças entre este novo conceito de relação 

comercial com o esquema um-um de Lévy.  Considerando a idéia de que o esquema 

citado se diferencia dos outros citados pelo autor por ligar diretamente seus 

interlocutores, as transações business to consumer acabam por também criar canais 

de relacionamentos diretos entre empresa e seus consumidores. Desta forma, as 

relações entre eles se tornam cada vez mais estreitas e os consumidores passam a 

ser chamados de clientes. Donnelly, Berry e Thompson apontam as diferenças entre 

os dois termos, conforme apresentado na figura 4: 

 
 
 

                                                           
5 From there, email took off as the most popular network application and as a harbinger of the kind of 
people-to-people communication activity we see on the World-Wide Web today. (LEINER et al. 1997, 
p. 103) Tradução livre da autora. 
6  Por vezes o serviço é fornecido gratuitamente, especialmente para uso pessoal, por meio da 
internet discada. 
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CONSUMIDORES CLIENTES 

Pessoas anônimas para a instituição Clientes têm nome 

São atendidos como parte da massa ou 
de grandes segmentos São atendidos em base individual 

São atendidos por qualquer pessoa que 
esteja disponível 

São atendidos por profissionais 
devidamente preparados 

Figura 4: Diferenciação entre consumidores e clientes 
Fonte: Adaptado de  Donnelly, Berry e Thompson,1991  apud Kotler, 1994, p. 58 
 
 
 O cliente, portanto é a razão de existência da empresa, sendo necessário 

criar uma cultura voltada pare ele com o objetivo de conhecê-lo profundamente. 

Somente assim se estará criando diante dos concorrentes um fator de diferenciação 

e uma estratégia competitiva. 

A tecnologia pode ajudar nessa questão de diversas formas, seja por meio do 

contato direto com o cliente ou por meio dos seus canais de distribuição, momento 

no qual o serviço é adquirido e avaliado. 

 

 

2.2  OS TRADICIONAIS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E A CHEGADA DA 
INTERNET 

 
 
 

A tradicional característica do turismo de ter sempre seu produto vendido por 

intermédio de terceiros perdurou durante grande parte da sua história. A agência de 

viagens desempenhou, durante todo esse período, um importante papel de 

comunicação entre clientes e prestadores de serviços turísticos. Ela, como canal de 

distribuição, representava para as empresas do ramo turístico maior abertura de 

mercado, tendo em vista a dificuldade de contato e captação direta de clientes. 

 Com o desenvolvimento de novas tecnologias e sua rápida incorporação no 

setor de viagens, esse cenário sofre profundas mudanças, colocando em jogo o 

posicionamento a ser tomado pelas agências intermediárias de serviços turísticos. 

Dentre as inovações tecnológicas, a internet é considerada a que mais provocou 

mudanças na forma com que o consumidor selecionava suas escolhas, como será 

visto em seguida. 
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 Desde a época em que as viagens organizadas delimitavam uma nova 

oportunidade econômica a ser explorada no campo do turismo, a comunicação entre 

oferta e demanda turística era majoritariamente intermediada por agências de 

viagens. De fato, essa sempre foi sua principal função que, agregada a outras como 

assessoramento e organização de atividades relacionadas ao setor de viagens a 

definem como uma empresa de serviços (Organização Mundial do Turismo, 2001, p. 

140). 

Da mesma forma que era o canal mais clássico de comercialização, a agência 

de viagens significava para o cliente uma melhor relação custo-benefício em virtude 

do volume de vendas que essas representavam para os prestadores de serviços 

turísticos. Assim, o baixo custo de um serviço a ser comercializado pelo 

intermediário, acrescido do comissionamento, ainda representava uma maior 

economia para o cliente final do que o acesso direto ao prestador de serviços. 

 O acesso intermediado exemplifica um dos diversos canais de distribuição 

utilizados na atividade turística. Com o objetivo de assegurar o melhor “escoamento” 

possível dos produtos, o canal de distribuição no contexto do turismo é definido por 

Krippendorf (1971 apud BENI, 2003, p. 185) como “a cadeia de empresas 

economicamente independentes através das quais o produto, ou o direito sobre ele, 

é levado ao consumidor”. 

Conforme mostra a figura 5, a distribuição turística tradicional é marcada pela 

intervenção de um intermediário que conecta o cliente com o prestador de serviços 

turísticos. Um aspecto que deve ser considerado na análise dos canais de 

distribuição turística é que eles se ocupam muito mais em garantir o transporte dos 

consumidores do que de transportar o produto, como é o caso das agências de 

viagens. De fato, o cliente necessita se deslocar para desfrutar o produto turístico, 

dirigindo-se ao objetivo da viagem. 
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Figura 5: A distribuição turística tradicional 
Fonte: OMT, 2001, p. 136 

 
  

Dentre os tradicionais canais, figuram alguns outros exemplos além da 

agência de viagens, tais como as centrais de reservas. Esses escritórios fisicamente 

não abertos ao público surgem como uma nova forma de distribuição para 

rentabilizar os esforços comerciais de cada um dos hotéis que compõe as grandes 

cadeias hoteleiras, responsáveis pela sua introdução no mercado de viagens. (OMT, 

2001, p. 144). 

 Outro recurso baseado em suportes informáticos são os sistemas 

informatizados de reservas, também chamados sistemas globais de distribuição 

(GDS, do inglês Global Distribution System). São definidos por Vialle (1994 apud 

Organização Mundial do Turismo, 2001, p. 145) como “um sistema informático de 

distribuição que permite a visualização das disponibilidades, a reserva e a emissão 

de bilhetes pelos produtores turísticos – tanto aéreos como de outro tipo”. Sua 

principal vantagem reside na escala internacional que pode alcançar e, desde a 

criação de seu antecedente, o sistema informatizado de reservas (SIR), fortemente 

vinculado a grandes companhias aéreas, os GDS vêm sendo reflexo da 

competitividade e da necessidade de agilizar as gestões de reservas que marcavam 

os anos 80 nos Estados Unidos. 
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 Sempre com suporte informático, os canais de distribuição tradicionais vêm 

desde então experimentando avanços na tecnologia da informação, que permitiram 

a criação de novas modalidades de compra, especialmente por meio de canais de 

acesso direto ao cliente. 

 A internet se mostra nesse cenário como uma oportunidade de 

comercialização que permite apresentar o produto a um mercado cada vez mais 

numeroso. Ela permite que a oferta chegue diretamente ao consumidor final, 

decorrendo no que se chama de um processo de desintermediação, no qual 

principalmente as agências de viagens deixam de intervir na negociação entre 

cliente e o prestador de serviços turísticos. 

 As mudanças pelas quais passa a oferta turística com o advento das novas 

tecnologias indubitavelmente geram mudanças também na demanda, que passa a 

ser mais experiente e exigente no que se refere aos serviços turísticos. É 

necessário, portanto colocar em discussão como se comporta essa demanda, que 

apresenta novas expectativas e diferentes comportamentos quando se trata do 

ambiente virtual.  

 

 

2.3 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR FRENTE ÀS MUDANÇAS  

 

 

O comportamento do consumidor é um tema complexo que, quando focado 

no campo do turismo se torna ainda mais intrigante, uma vez que o processo de 

escolha de um produto turístico sempre é permeado de significado emocional e de 

subjetividade. Aliado a isso, a impossibilidade de conhecer o produto antes de seu 

consumo - característica de praticamente todos os setores da atividade turística – 

determina um processo decisório mais longo e seleções mais cuidadosas.  

 Swarbrooke e Horner destacam que uma das principais preocupações do 

consumidor durante a tomada de decisão reside no comprometimento de parte de 

sua renda. Por ser uma atividade que demanda tempo livre e disponibilidade 

financeira, as escolhas do consumidor são mais criteriosas, (SWARBROOKE e 

HORNER, 2002, p. 24). Essa exigência do viajante também está relacionada à sua 

maior experiência no turismo, pois ele passa a contar com mais elementos na hora 

de julgar a qualidade da experiência turística recebida.   
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Uma das mudanças que contribuem diretamente para esse crescimento no 

número de viagens é a evolução das tecnologias que, dentre outros resultados, 

acaba por provocar mudanças também no comportamento daquele que planeja uma 

viagem.  

As motivações e os critérios de escolha que ele utiliza não são facilmente 

explicados por apenas informações demográficas como idade, renda, educação, ou 

outros. Beni concorda que por se tratarem de aspectos subjetivos e pessoais, a 

pesquisa sob critérios científicos acerca da estrutura do processo de sua tomada de 

decisão se faz necessária para melhor compreender a motivação do viajante (BENI, 

2003, p. 247) 

O processo de compra toma novas referências quando analisado no novo 

espaço de comercialização que é o ambiente virtual. Assim como Beni, Morgado 

também afirma que não são as características econômicas e demográficas que 

melhor têm explicado o comportamento de compras online. (MORGADO, 2003, p. 

17). O autor cita estudos como o de Lohse et al. (2000) que constataram que as 

pessoas que compram online parecem sofrer de escassez de tempo (são “time 

starved”, segundo os autores), o que demonstra  que o estilo de vida seria um bom 

explicador de compras no comércio eletrônico. (LOHSE et al., 2000 apud 

MORGADO, 2003, p. 17) 

De fato a intensificação do uso da tecnologia também gerou um novo ritmo de 

vida, no qual o consumidor contemporâneo está bem menos disposto a esperar ou 

tolerar atrasos. Especificamente no turismo, o turista conectado tem pouco tempo 

disponível para se preparar e colher todas as informações relevantes sobre sua 

viagem.  

Guimarães e Borges (2008, p. 73) usam o termo ciberconsumidor para 

designar esse turista. Eles ainda afirmam que o ciberconsumidor é exigente, tem 

altas expectativas de qualidade, e compara muito antes da aquisição de 

determinado serviço. (GUIMARÃES E BORGES, 2008, p. 32) 

Da mesma forma, o ciberconsumidor é influenciado por fatores que 

aumentam ou diminuem a propensão a comprar online. Diversos autores 

(MORGADO, 2003; GUILHERME e BORGES, 2008) destacam a segurança e 

familiaridade com a tecnologia como fatores que podem inibir o seu uso. É possível 

a confirmação de tal argumento ao verificar-se que 15.22% dos que não utilizam a 

internet na região metropolitana do Rio de Janeiro não o fazem por não saberem 
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utilizar seus recursos7. Por outro lado, apenas 27.26% a utilizam com a finalidade de 

efetuar compras ou transações financeiras, estando ainda a maioria em busca de 

comunicação com outras pessoas, representada por 69.7%, segundo a mesma 

pesquisa.  

É possível perceber, portanto o utilitarismo da internet no que se refere à 

comunicação entre pessoas. No cenário comercial, essa vantagem também é 

colocada em prática pelas empresas que desejam manter um canal de 

relacionamento constante e eficaz com seus clientes. Todas as ferramentas de 

relacionamento com o cliente servem também como fatores de avaliação desses 

web sites, e permeiam a decisão do internauta de voltar ou não àquele endereço 

eletrônico. 

O e-mail é uma poderosa ferramenta de comunicação e foi um dos 

responsáveis pelo grande sucesso da internet, conforme visto no capítulo anterior. 

Uma ferramenta inicial para ajudar nessa área é a auto-resposta, uma espécie de 

confirmação de recebimento, que garante aos clientes que seu e-mail foi recebido. 

Conforme mostra a figura 6 abaixo, a resposta automática apenas informa ao cliente 

que sua mensagem será respondida em breve:  

 
Figura 6: Resposta automática do Hotel Fasano 
Fonte: Recebido via e-mail 

 

                                                           
7 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005 – Acesso à internet e posse de telefone móvel - 
IBGE 
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 Poucas pesquisas de fato foram realizadas a respeito de como se dá a 

comunicação eletrônica dentro da atividade turística. Autores como Neves e 

Alexandre (2006) propõem que é essencial repensar a comunicação turística, que 

atualmente evidencia majoritariamente o uso da comunicação de massa. Por meio 

de mensagens não autorizadas (spamming) e propagandas de massa, a 

comunicação acaba por não atingir seu público alvo real. 

Os mesmo autores enfatizam que a hospitalidade deve assumir a brecha 

existente nesse campo, com os indivíduos relacionando-se entre si como tais, e não 

apenas como grupos sociais. 

 
 

Os estudos da hospitalidade podem assumir esse recorte no campo da 
comunicação ainda não devidamente valorizado. Assim, poderia, talvez, 
corrigir uma lacuna atual dos estudos da comunicação turística, que apenas 
enfatizam a comunicação de massa. (NEVES e ALEXANDRE, 2006, p.8) 
 
 

Ainda justificam no campo do turismo que a hospitalidade está presente em 

toda interação entre visitante e comunidade receptora, a qual não deixa de ser “um 

constante movimento de troca e relacionamentos pessoais”. Desta forma, 

relacionam os dois conceitos, em um argumento simples e procedente: 

 
 

A comunicação fornece a oportunidade de diálogo e encontro tendo a 
hospitalidade como pano de fundo (ou o inverso) para reconhecer e manter 
o valor de troca nos relacionamentos estabelecidos entre visitantes e 
visitados. (NEVES e ALEXANDRE, 2006, p.8) 

 
 

Portanto, para uma comunicação eficiente com o ciberconsumidor é 

necessário primeiramente entender seu comportamento e direcionar as mensagens 

enviadas da melhor maneira possível. Para tanto, é fundamental analisar a 

comunicação sob o ponto de vista da hospitalidade para melhor compreender uma 

influencia a outra. 
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3  HOSPITALIDADE E RELACIONAMENTO VIRTUAL 
 

 

As relações humanas sempre foram permeadas pela necessidade de 

interação e comunicação entre os indivíduos. Conforme analisado no capítulo 

anterior, a evolução dos meios de comunicação permitiu que novas formas de 

relação social surgissem, especialmente com a incorporação de novas tecnologias 

neste processo.  

 É possível associar a mesma base da comunicação quando se aborda o 

campo teórico da hospitalidade. Ao longo do capítulo, além de tratar de suas origens 

na dinâmica do dom, relaciona-se a atual hospitalidade comercializada em meios de 

hospedagem à idéia de vínculo que a tríplice obrigação de dar, receber e retribuir 

propõe.  

 

 

3.1 A DÁDIVA E A HOSPITALIDADE COMERCIAL 

 

 

 Uma vez considerado como base das relações humanas, o modelo clássico 

de comunicação mantém sua forma original quando é associada a ele a tríade da 

hospitalidade. É possível estabelecer conexão entre os dois modelos, se 

considerada a troca e a reciprocidade como referencial para a ocorrência da 

hospitalidade. O esquema proposto por Rosolino evidencia as semelhanças, como 

se pode observar na figura 7:    
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Figura 7: Representação gráfica da vinculação entre elementos do 
processo de comunicação com a tríade da hospitalidade.  
Fonte: ROSOLINO (2006, p. 42) 

 

A terceira fase do processo (Feedback – Retribuir) pode ser considerada a 

mais importante sob a ótica da comunicação, uma vez que ela retroalimenta a 

cadeia, fazendo com que continue o ciclo de informações.  Segundo o modelo 

acima, quando o emissor codifica uma mensagem para o receptor poder decodificá-

la, este retribui conforme suas experiências criando um constante movimento de 

troca e relacionamentos pessoais. Sob a ótica da hospitalidade, a terceira fase 

também desempenha papel fundamental, evitando que a dinâmica do dom se 

encerre ali. 

A teoria do dom, objeto de análise de estudiosos como Mauss e Godbout 

transpassa os domínios da hospitalidade, e tem sua origem na tentativa de 

compreender as relações humanas dentro de uma sociedade.  A obra de Mauss 

(1974) “Ensaio sobre o Dom” é considerada como o início de uma série de estudos 

científicos sobre o tema.  Mauss discorre sobre as trocas que se fazem em forma de 

presentes que são, em teoria, voluntários, mas, na realidade, obrigatoriamente 

dados e retribuídos.  

Ele explica que receber implica aceitar uma situação de inferioridade diante 

do doador – o donatário fica à mercê do doador. E a única forma de livrar-se desse 

“débito” é retribuir. Assim, reinstaura-se a dádiva, recomeçando novamente o ciclo. 

Godbout, em obra mais recente, critica o “Ensaio sobre o Dom” com relação 

ao fato de que a dádiva não diz respeito somente às sociedades primitivas, 

conforme estudou Mauss, mas se apresenta também na sociedade contemporânea8, 

ainda que de forma alterada. (GODBOUT, 1999 apud DENCKER, 2004,  p. 3) 

A principal contribuição do conceito estudado por Mauss está na 

compreensão do conceito da hospitalidade, tanto em épocas passadas como 

atualmente, conforme cita Godbout. De fato participa a muito tempo das discussões 

entre pensadores do século XVIII, ainda utilizados como referência aos da 

                                                           
8 Não é objeto de estudo do presente trabalho definir os conceitos antropológicos utilizados ao longo do texto, 
embora aqui caiba determinar a diferença entre sociedades primitivas de sociedades contemporâneas como 
apenas um contexto cronológico.   
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atualidade. Montandon cita em sua obra interessante trecho do religioso francês 

Guillaume-Thomas Raynal, que descreve em 1772 a elevada idéia a respeito dos 

deveres da hospitalidade:   

 
 

Nos séculos anteriores à civilização, ao comércio, à invenção dos símbolos 
representativos da riqueza, quando o interesse não tinha ainda preparado 
guarida ao viajante, a hospitalidade o substituiu. A acolhida dada ao 
estrangeiro foi uma dívida sagrada que os descendentes do homem 
acolhido quitavam normalmente após o lapso de vários séculos. De volta ao 
seu país, ele ficava satisfeito em contar os sinais de benevolência que tinha 
recebido; e a lembrança se perpetuava na família. (RAYNAL, 1772 apud 
MONTANDON, 2002, p. 138) 

 
 
Apesar da nobre idéia da caridade nas palavras de Raynal, Mauss (1974) 

ainda afirma que toda dádiva traz implícito algum interesse, e por isso a evolução 

histórica da hospitalidade acaba por perder a acolhida desinteressada ao 

estrangeiro.  

O desenvolvimento da hospitalidade paga e a criação de instituições 

hospitaleiras e de hotelaria a partir do século XVIII demonstram a tomada de 

consciência geral dessa transformação. A hospitalidade se torna comercializável, e 

abre espaço para um novo olhar sobre o tema.  

Começa-se a falar de uma hospitalidade comercial mais calculista, tomada 

por regras e procedimentos que permeiam a administração de um estabelecimento 

hoteleiro. Nas palavras de Montandon, se rompe “o ’belo elo’ [...] que a Antiguidade 

conhecia. Eles [os estudiosos] atribuem ao fato de que o comerciante é um viajante 

que passa, mas não cria vínculos” (MONTANDON, 2002, p. 138).        

Entretanto, alguns autores criticam essa visão, uma vez que a limitação da 

hospitalidade à ótica mercantil reduz todo o processo da tríade dar-receber-retribuir 

a uma simples troca comercial. Dencker reconhece que  

 
há uma tendência em considerar que as trocas efetuadas são decorrentes 
de escolhas racionais e que, as dívidas contraídas nas relações de 
mercado, são quitadas de imediato não restando obrigações a serem 
cumpridas por nenhuma das partes envolvidas, o que não aconteceria na 
dinâmica do dom onde a dívida não se extingue”. (DENCKER, 2004, p. 4) 
 

 
 A autora concorda que é possível manter em uma relação comercial 

princípios da dinâmica do dom, e mais, que ela é a base para contínuas relações no 

futuro. Mesmo não sendo livre de remuneração e permeada por “interesses” como 
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afirma Mauss, o conceito da dádiva estabelece vínculos entre seus participantes, e 

dá continuidade ao processo dar-receber-retribuir.    

Atualmente, para melhor delimitação do campo de estudo, autores como 

Camargo (2003, p. 15) sugerem contextualizar a hospitalidade em dois eixos de 

tempos/espaço: como modelo de prática cultural e outro que caracteriza a 

hospitalidade enquanto instância social. Na figura 8 apresenta-se a esquematização 

e convergências dos dois eixos: 

 

Categoria Recepcionar Hospedar Alimentar Entreter 

Doméstica 
Receber pessoas em 

casa, de forma 
intencional ou casual 

Fornecer pouso 
e abrigo em 
casa para 
pessoas 

Receber em 
casa para 
refeições e 
banquetes 

Receber para 
recepções e 

festas 

Pública 

A recepção em 
espaços e órgãos 
públicos de livre 

acesso 

A hospedagem 
proporcionada 
pela cidade e 

pelo país 

A gastronomia 
local 

Espaços 
públicos de lazer 

e eventos 

Comercial 
Os serviços 

profissionais de 
recepção 

Hotéis, hospitais 
e casas de 

saúde, presídios 
A restauração 

Eventos e 
espetáculos, 

espaços 
privados de 

lazer 

Virtual 

A net-etiqueta do 
enviar e receber 

mensagens por meios 
eletrônicos 

Sites e 
hospedeiros de 

sites 

A gastronomia 
eletrônica 

Jogos e 
entretenimento 

Figura 8: Os tempos/espaços da hospitalidade humana.  
Fonte: Adaptado de Camargo, 2003, p. 42 
 

A divisão do conceito em quatro diferentes perspectivas permite perceber que 

sua aplicação a outros contextos que não apenas o doméstico é possível sem, 

entretanto desassociar-se da idéia do vínculo. Portanto, ainda que na hospitalidade 

comercial prevaleça o anfitrião profissional e o hóspede-cliente, nela é possível 

enxergar a dinâmica do dom. 

Com o objetivo de beneficiar-se com economias de escala, a hospitalidade 

comercial, principalmente aquela pertencente a redes hoteleiras, mantém um padrão 

de serviço que possa ser repetido para cada cliente, muitas vezes desviando-se da 

atividade personalizada.  A normatização de seus padrões busca, além disso, a 

garantia de serviços idênticos em qualquer um dos hotéis. Mas o que exatamente se 

pretende com isso? Além dos baixos custos, pretende-se continuar oferecendo um 

serviço de excelência, e gerar fidelidade dos clientes à marca. 
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Desta forma, a criação do vínculo fundamenta-se no princípio da fidelidade, 

visando um relacionamento a longo prazo e duradouro. É comum entre 

pesquisadores de marketing a divulgação de estudos que mostram que é mais 

dispendioso conquistar um novo cliente do que manter um antigo, ainda que 

insatisfeito com a empresa. 

No que se refere a empreendimentos de hospedagem, a tríade da 

hospitalidade é estratégica para a captação de clientes e criação de vínculo, abrindo 

espaço para uma discussão com foco nesta importante atividade turística.  

 

 

3.2. A HOSPITALIDADE NO AMBIENTE VIRTUAL  

 

 

Proporcionar hospitalidade adequada às exigências dos viajantes atualmente 

é um desafio permanente para os meios de hospedagem. Por um lado, seus clientes 

utilizam ferramentas de pesquisa como a internet que os possibilita comparar 

diversos estabelecimentos e seus serviços, aumentando o nível de concorrência 

entre eles. Da mesma forma esses mesmos clientes são mais experientes e 

exigentes e, conforme analisado no capítulo 2, novos comportamentos e 

expectativas no que diz respeito ao serviço online delimitam um novo cenário a ser 

explorado.  

Tendo em vista esse novo espaço digital de negócios, autores como Luiz 

Octávio Camargo e Maria José Rosolino inovam os estudos acadêmicos ao ampliar 

as dimensões da hospitalidade à rede digital, compondo uma quarta dimensão 

hospitaleira chamada hospitalidade virtual. Para tanto, primeiramente é feita uma 

análise de como o setor de serviços se enquadra nesse novo ambiente que é a 

internet e quais são suas principais características. 

O setor de serviços vem experimentando um crescimento significativo ao 

longo dos anos, em escala global. No Brasil, o setor já representa mais da metade 

das atividades comerciais, segundo dados do IBGE apresentados na figura 9.  
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Figura 9: Atividades comerciais segundo ramo 
Fonte: CHURCHILL, 2005, p. 290 
 

 

Castelli (2006) utiliza o conceito de Kotler sobre serviço para adaptá-lo ao 

contexto das atividades hoteleiras. É definido pelo segundo como “qualquer ato ou 

desempenho que uma parte possa oferecer a outra e que seja essencialmente 

intangível e não resulte na propriedade de nada” (KOTLER apud CASTELLI, 2006, 

p. 170). O autor ainda acrescenta que sua produção pode ou não estar associada a 

um produto físico, o que para Castelli se encaixa perfeitamente no contexto do 

serviço de hospedagem: é a oferta de um serviço principal acompanhado de bens de 

apoio e serviços adicionais (CASTELLI, 2006, p. 170). 

Pode-se dizer que sua essência está na intangibilidade da sua oferta.  Aldrigui 

(2007, p. 14) usa o termo experiência para definir o serviço percebido pelo 

consumidor no turismo: 

 
 

 Ainda que seja possível tocar a cama e o travesseiro, pisar as tábuas de 
um casarão antigo adaptado em pousada, o que se compra efetivamente é 
a possibilidade de usar tudo o que está disponível em um dado período de 
tempo.  (ALDRIGUI, 2007, p. 14) 
 
 

A característica da simultaneidade, também eminente a todas as áreas de 

prestação de serviços depende do encontro simultâneo entre consumidor e 

prestador. Na atividade turística, é marcada pelo desconhecimento do produto antes 

de seu consumo, uma vez que o consumidor deve se deslocar até o mesmo, para 

então conhecer e desfrutar de seus serviços.  



38 

Ambas as particularidades encontram nos recursos das novas tecnologias 

espaço para ampliar a experiência do consumidor, antes mesmo da aquisição de 

seu serviço. Dentre essas inúmeras inovações, o trabalho segue com foco na rede 

mundial de computadores, que facilita o acesso às informações sobre serviços e 

infra-estrutura das empresas turísticas. 

De fato ainda não há consenso sobre o que é funcional ou não como 

estratégia na rede e, devido à velocidade com que acontecem as mudanças 

tecnológicas, essa possibilidade se torna mais remota.  

Todavia, tendo em vista as particularidades citadas da atividade turística e o 

amplo uso da internet como ferramenta de pesquisa no setor de hospedagem, é 

possível propor uma nova modalidade de hospitalidade no ambiente virtual, que seja 

capaz de se inserir na tríade dar-receber-retribuir. 

Começa-se, portanto, a discutir a quarta categoria citada por Camargo (2004), 

que abrange todas as atividades inerentes à hospitalidade em ambiente virtual. Mais 

especificamente na área da hospedagem, Camargo defende o conceito de uma 

hospitalidade virtual, justificando sua presença nas demais categorias, ou seja, que 

ela existe em potência e não em ato. 

A conceituação de virtual é primeiramente necessária para compreensão do 

termo proposto. Derivado do latim virtualis, significa virtus, força, potência. Lévy 

(2001) conceitua aquilo que Camargo (2004) descreve mais tarde, quando afirma 

que é virtual tudo “aquilo que existe apenas em potência e não em ato”. 

A análise de Lévy sobre o mundo criado pela interconexão dos computadores 

permite melhor compreensão do conceito anteriormente citado. Segundo Lévy 

(2001), esse mundo está relacionado ao virtual diretamente a partir da digitalização 

da informação, uma vez que os códigos de computador inscritos nos disquetes ou 

discos rígidos dos computadores – invisíveis para nós, facilmente copiáveis ou 

transferíveis de um nó a outro da rede – são praticamente virtuais, tendo em vista 

que são independentes de coordenadas espaços-temporais. Em outras palavras, a 

informação certamente se encontra fisicamente situada em algum lugar no centro 

das redes digitais, porém está virtualmente presente em cada ponto da rede onde 

quer que seja pedida (LÉVY, 2001, p. 115).    

No uso corrente, o termo virtual é muitas vezes empregado para significar a 

irrealidade, uma presença intangível que não pode ser materializada. Contudo, no 
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sentido filosófico9, o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. Ele significa nada 

mais do que a representação do real em dado momento e dado lugar, sem 

entretanto ser considerado irreal. Lévy destaca a característica principal da internet, 

ao conceituar o termo virtual como “toda entidade ‘desterritorializada’ capaz de gerar 

diversas manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, 

sem contudo estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular” (LÉVY, 

2001, p. 47). 

Com o advento das novas tecnologias disponíveis, é comum encontrar no 

meio virtual princípios da dinâmica da troca entre múltiplos grupos que, mediante 

experiências interativas e pertencendo a diferentes comunidades, criam laços e 

vínculos sociais. A formação de grupos de interesse sobre os mais variados 

assuntos utiliza como suporte ferramentas disponíveis na rede como web sites e 

softwares, formando verdadeiras “comunidades virtuais”. 

É incerto o papel que a tecnologia assumirá nas relações humanas, assim 

como ainda o são os valores e a lógica que permeiam essas novas comunidades. 

Elas recebem críticas como a de Castells (1999, p. 7), sobre os efeitos antagônicos 

que provocam na sociedade atual: apesar de gerar redes de afinidades, com 

indivíduos unindo-se em torno de interesses comuns, ela por outro lado isola os que 

estão fisicamente próximos, perdendo-se a noção da sociabilidade de base 

comunitária física tradicional. 

Por outro lado, Dencker defende que esse novo território propõe a inclusão 

dos saberes, o reconhecimento de formas de conhecimento, com origens em 

diversas práticas sociais que acabam por legitimá-las (DENCKER, 2004, p. 9). A 

autora ainda afirma que para que isso ocorra, é necessário que o ambiente virtual 

seja hospitaleiro e acolhedor em relação a tais saberes e suas diversas origens.  

Utilizando como base os argumentos dos autores anteriormente citados, 

propõe-se no presente trabalho um novo conceito de hospitalidade virtual, que 

serviria de suporte aos relacionamentos estabelecidos na mídia digital, 

independentes da finalidade de cada um desses relacionamentos. Contudo, o 

estudo limita-se à discussão do conceito especificamente na atividade turística, 

seguindo com foco nos meios de hospedagem. 

 
                                                           
9 Ainda há outros sentidos para essa palavra em outros contextos como ótica, mecânica, e a própria informática, 
que o define como "uma descrição digital em uma memória de computador” (LÉVY, 2001) Entretanto, mantém-se 
o foco do estudo numa definição filosófica pela inserção do tema no campo das ciências sociais.  
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3.3 TURISMO E O SISTEMA DE HOSPITALIDADE VIRTUAL 

 

 

Em um sentido mais amplo, a hospitalidade virtual abarca as relações de 

troca entre acolhedor (web site) e acolhido (internauta) intermediadas por uma mídia 

digital, a fim de obter a comunhão de interesses entre ambas as partes. Embora já 

presente nas chamadas comunidades virtuais e institucionalizada pela netiqueta10, a 

hospitalidade virtual também permeia as relações comerciais online, nas quais o 

turismo representou 20% do volume de vendas em 200711. 

É pertinente, pois analisar sua possível colaboração nesse novo centro de 

negócios que é a internet. Para tanto, primeiramente se faz necessário definir 

possíveis sistemas de hospitalidade virtual, para em seguida discutir sua inserção na 

mídia eletrônica e sua utilização por empreendimentos turísticos. Trata-se, portanto, 

ao longo do capítulo das diversas características da atividade turística que 

encontram na internet meios para que a hospitalidade sob a ótica do virtual ocorra. 

A virtualidade presente na internet torna esse ambiente aberto à 

democratização da informação, uma vez que ela não está centralizada em um único 

ponto da rede. A facilidade com a qual as informações são difundidas, entretanto, 

resulta também em uma grande quantidade de conhecimento desprovido de 

conteúdo e de sentido, assim como aumenta a chance de estarem passíveis a erros.  

Informações falsas ou errôneas compõem o maior desafio que a rede mundial 

de computadores enfrenta atualmente. Web sites desatualizados, ou com dados 

incorretos a respeito de um determinado destino turístico, por exemplo, podem ser 

considerados não-hospitaleiros por parte do internauta que planeja sua viagem. 

(ROSOLINO, 2006, p. 34) 

Conforme visto no capítulo anterior, a importância que a internet vem 

adquirindo no planejamento dessas viagens influencia diretamente no processo de 

decisão do viajante. Meios de hospedagem, por exemplo, que antes dependiam de 

agências e operadoras para venda encontram agora na internet um canal direto com 
                                                           
10 Fusão das palavras net (em inglês, rede) e etiqueta, significa uma forma de conduta específica da 
Internet, à qual o usuário segue determinadas normas de educação durante envio de e-mail, chats e 
demais mensagens. Sua finalidade é permitir que a comunicação flua de maneira clara e livre de 
interpretações erradas. Nota da autora. 
11 Dados obtidos em http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u116217.shtml. Acesso em 20 
de maio de 2009. 
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clientes potenciais, e sua ausência na rede podem significar a ausência na lista de 

opções do cliente que planeja sozinho sua viagem. 

Os autores Lovelock e Wright (2001) exemplificam o conceito da 

simultaneidade citado anteriormente por Aldrigui (2007) ao destacar a dificuldade em 

avaliar a qualidade de um destino turístico antes da decisão de consumo do viajante 

(LOVELOCK e WRIGHT, 2001 apud REGO e SILVA, 2003, p. 122). Nessas 

condições, a hospitalidade virtual depende de informação autêntica e atualizada, e 

pode servir como fator decisório no processo de compra ou reserva online. Da 

mesma forma os meios de hospedagem que buscam um diferencial competitivo 

devem enxergar na hospitalidade em ambiente virtual esse fator decisório que irá 

fazer com que se destaquem em meio aos demais.  

Em mercados onde a oferta hoteleira é grande e redes internacionais têm 

forte presença, a competitividade acaba por se tornar mais acirrada, e a busca pelo 

diferencial se torna desafiadora. Levando em consideração a estrutura física 

semelhante entre empreendimentos (do mesmo padrão ou da mesma categoria, 

dependendo da classificação adotada), esses meios de hospedagem devem focar 

em diferenciação pela excelência em serviço.  

A hospitalidade virtual encontra, portanto, novas oportunidades para uma 

atuação impecável em um relacionamento online com o cliente. O contato virtual 

concede a oportunidade de ser hospitaleiro antes mesmo de sua chegada, o que 

significa ter a chance de mostrar ao cliente potencial que sua decisão deve ser por 

optar aquele determinado estabelecimento durante sua pesquisa na internet. 

Quando Castelli (2006) afirma que “é do tratamento que o hóspede recebe no hotel 

que depende, em grande parte, a formação de uma imagem positiva ou negativa, 

não somente do estabelecimento, como também da cidade, da região ou do país” 

(CASTELLI, 2006, p. 101) pode-se imediatamente estender tal abordagem para o 

tratamento recebido antes da sua chegada à cidade ou meio de hospedagem. 

Assim, o relacionamento mantido antes da conclusão da compra (reserva de um 

apartamento) pode ser determinante no processo de escolha do internauta. 

O ambiente virtual no qual se processam tais operações apresenta na sua 

grandeza e variedade de recursos um panorama favorável e desafiador para a 

discussão de possíveis sistemas da hospitalidade virtual. Ainda que seja um tema 

novo e pouco explorado, alguns autores já discutem possíveis parâmetros que 

compõem esse sistema. Rosolino (2006) delimita primeiramente os atores 
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participantes: “teremos de um lado os responsáveis pelo planejamento de um site e 

suas intenções de relacionamento com um conjunto de pessoas que deverão, para 

se relacionarem, acessar esse site e interagir com seus conteúdos”. (ROSOLINO, 

2006, p. 31)  

Entretanto a autora destaca basicamente o design e o cenário onde se dá 

esse acesso como os mais importantes componentes do sistema da hospitalidade 

virtual, ao destacar os seguintes parâmetros: "Adequação técnica da construção 

do site"12, considerando que a facilidade de acesso possa ser afetada pelo uso de 

recursos e programas que  aperfeiçoem os conteúdos do site; "Adequação técnica 

do equipamento do internauta ao programado pelo planejador", pressupondo 

que o equipamento do usuário possua a tecnologia que suporte o 

carregamento adequado das informações; "Ambiente físico do 

internauta", observando variáveis ambientais como adequação do mobiliário, 

ventilação, nível de ruídos, dentre outras. (ROSOLINO, 2006, p. 31-32) 

Tal modelo, apesar de suas limitações, tem muito a contribuir para um 

possível modelo de hospitalidade virtual aplicado aos meios de hospedagens. 

Tomando como base a literatura de Beni (2003, p. 23-25) sobre sua teoria de 

sistemas aplicada ao turismo, desenvolve-se a seguir neste trabalho uma proposta 

dos elementos que compõem a hospitalidade virtual. É importante lembrar que tal 

modelo não significa o esgotamento do tema em um único formato, mas sim oferece 

um olhar particular sobre a representação desse sistema. Beni completa definindo 

modelo como  

 
 
“(...) uma abstração para facilitar o projeto e/ou análise do sistema. É 
utilizado por dois motivos básicos: porque simplifica o estudo do sistema, 
permitindo a análise de causa e efeito entre os seus elementos para 
conclusões de maior precisão; e pela impossibilidade de abranger a 
complexa totalidade das características e aspectos da realidade objeto de 
estudo”. (BENI, 2003, p. 24) 
 
 

Ainda segundo o autor supracitado, o sistema encontra-se organizado com 

base nas inter-relações entre seus componentes (BENI, 2003, p. 24). Abaixo na 

figura 10 são listados tais componentes, aplicados ao presente estudo: 

  

 

                                                           
12 Grifo próprio. 
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MEIO AMBIENTE Internet 

ELEMENTOS Web site do hotel; Funcionários; Internauta 

RELAÇÕES Por meio de canais de contato: e-mail, formulário, 
chat online etc. 

ATRIBUTOS A comunicação entre as partes pode ser avaliada 
segundo critérios como tempo de resposta, clareza, 
objetividade, cordialidade, grafia e redação. 

ENTRADA (INPUT) A procura por um meio de hospedagem em 
determinada localidade e data 

SAÍDA (OUTPUT) A reserva de um apartamento 

REALIMENTAÇÃO (FEEDBACK) Hóspede voltando ao hotel e recomeçando o ciclo 

Figura 10: Proposta de componentes da hospitalidade virtual  
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BENI, 2003, p. 24. 

 

O primeiro item, referente ao meio ambiente, designa o conjunto de fatores 

que não influenciam diretamente o sistema, porém podem vir a alterá-lo de alguma 

forma. Chama-se aqui de ambiente virtual no qual atuam seus participantes, ou seja, 

a internet.  

Os elementos são todas as partes que compõe o sistema, destacando-se 

aqui três principais: Web site, usuário e o representante do meio de hospedagem 

responsável pelas solicitações online. Essa relação se dá por meio de canais de 

contato, tais como o correio eletrônico, chats online, formulário disponível no web 

site, entre outros. 

O formato mais comum – formulário online, permite que o usuário insira seus 

dados e detalhes da reserva, bem como abre espaço para dúvida ou demais 

solicitações, conforme se pode ver na figura 11, no web site de reservas do hotel 

Santa Clara, em Paraty (RJ). 
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Figura 11: Formulário on line de reservas 
Fonte: Santa Clara Hotel, 2009 

 

 

As qualidades que se atribuem aos elementos que compõem o sistema são 

designadas por atributos. Destacam-se aqui alguns atributos referentes às relações 

estabelecidas entre tais elementos e, devido à ênfase da pesquisa no serviço 

prestado online, são considerados para critério de avaliação dos meios de 

hospedagem fatores como: tempo de resposta, clareza da informação, objetividade, 

cordialidade, grafia e redação. 

Para que tal sistema funcione, é necessário que seja “alimentado”, e essa 

entrada de informações se inicia com o futuro viajante planejando sua viagem e 

pesquisando na internet suas opções de meios de hospedagem, especificamente.  

O resultado dessa interação gera o que Beni (2003, p. 24) chama de “produto 

final”, sendo aqui dois possíveis diferentes resultados: a conclusão da reserva e 

posterior hospedagem naquele estabelecimento, ou a desistência e procura por 

outras opções.  Está fora do âmbito deste estudo entretanto, estudar as razões 

pelas quais ocorre a desistência de compra. Dentre outros possíveis motivos, além 

da ausência de uma atmosfera hospitaleira no ambiente virtual, podem existir outros 
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como percepção de valor abaixo do esperado, localização do meio de hospedagem 

indesejada, ou estrutura física do hotel incompatível com as necessidades do 

viajante. 

A conclusão da reserva, por fim, representa a oportunidade de experiências 

futuras, seja com o mesmo viajante retornando ao hotel, ou futura indicação do 

estabelecimento a terceiros. O ciclo, portanto recomeça, realimentando o sistema e 

fazendo-o funcionar equilibradamente. 
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4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Pretende-se a seguir, em virtude do foco do estudo nas novas relações 

desenvolvidas em ambiente virtual, analisar se a oferta hoteleira do estado do Rio de 

Janeiro utiliza adequadamente a internet como espaço para criação de vínculo e 

valor com clientes em potencial. Para tanto, uma pesquisa de campo com diversos 

hotéis de cinco cidades do estado foi feita exclusivamente via internet, seguida de 

análise e interpretação dos dados obtidos. Considerando o fluxo de visitantes e sua 

representatividade como destino turístico no estado, foram selecionadas as cidades 

do Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis, Paraty e Armação dos Búzios para 

análise. 

 

 

4.1 ANÁLISE DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 

 

Em mercados onde a oferta hoteleira é grande e redes internacionais têm 

forte presença, a competitividade acaba por se tornar mais acirrada, e a busca pelo 

diferencial se torna desafiadora. Levando em consideração a estrutura física 

semelhante entre empreendimentos, do mesmo padrão ou da mesma categoria, 

dependendo da classificação adotada, esses meios de hospedagem devem focar 

em diferenciação pela excelência em serviço.  

 Devido às vantagens da economia em larga escala e facilidade no acesso a 

inovações tecnológicas, essa diferenciação pelo alto padrão de serviço é também 

freqüentemente associada aos hotéis de rede internacional.  De fato, sua entrada no 

mercado brasileiro teve o efeito imediato de elevar a competitividade e a 

conseqüente melhoria na qualidade nos serviços (PROSERPIO, 2007, p. 70). 



47 

 Desde então, o segmento da hospedagem de luxo apresenta crescimento 

constante e atrai investimentos de redes internacionais. Segundo Proserpio (2007, p. 

113), entre 1994 e 1997 a ocupação dos hotéis13 de luxo cresceu 11.6%, enquanto 

dos hotéis intermediários teve aumento de 9.1%. 

 Concentrando 60.6% dos empreendimentos hoteleiros, a região Sudeste tem 

a maior presença de redes internacionais e maior diversificação de oferta 

(PROSERPIO, 2007, p. 116). Conforme pode ser observado na tabela 1, o Estado 

do Rio de Janeiro apresentou maior crescimento em número de empreendimentos, 

chegando a um crescimento de 84% entre os anos de 2002 e 2003. 

 
 

Tabela 1: Número de meios de hospedagem segundo Unidades Federativas da 

região Sudeste 

MEIOS DE HOSPEDAGEM – REGIÃO SUDESTE 

UF 2002 2003 2004 

Minas Gerais 585 604 491 

Espírito Santo 8 11 28 

Rio de Janeiro 157 289 468 

São Paulo 193 193 322 

TOTAL 943 1097 1309 

Fonte: Adaptado de Proserpio, 2006, p.113 
 
 

Tal análise abre espaço para estudos mais aprofundados sobre o setor 

hoteleiro no estado do Rio de Janeiro. Embora a lógica do alto padrão de serviço 

esteja associada aos hotéis de luxo, verifica-se que a sua ocupação média não 

superou a de hotéis mais econômicos no período de 2003 a 2007.  Especialmente 

na cidade do Rio de Janeiro, onde se verifica maior concentração da oferta hoteleira, 

a ocupação média dos estabelecimentos de luxo (segundo a classificação da 

ABIH14, chamados “cinco estrelas”) manteve-se abaixo de outras categorias como 

três e quatro estrelas, como se pode analisar na tabela 2: 

 
 
 

                                                           
13 Define-se pela razão entre o número de quartos ocupados em determinado período (número de quartos 
ocupados x número de pernoites) pelo número total de quartos disponíveis em determinado período (número de 
quartos disponíveis x total de dias do período). Nota da autora. 
14 Apesar da nova classificação oficial dos meios de hospedagem, que utiliza as categorias 
Superluxo, Luxo, Superior, Turístico, Econômico e Simples, os anuários da ABIH permanecem 
utilizando a classificação por “estrela”.  
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Tabela 2: Ocupação média dos hotéis na cidade do Rio de Janeiro de 2003 a 2007 

CATEGORIA 2003 2004 2005 2006 2007 

5 * 57.11% 61.89% 61.85% 64.11% 60.55% 

4 * 65.42% 67.26% 63.37% 65.05% 65.48% 

3 * 61.53% 59.44% 57.71% 66.69% 67.95% 

2 * 61.47% 58.08% 52.60% 42.71% 46.97% 

Fonte: Anuários da ABIH (2003 a 2007) 

 
 
Embora diversos fatores influenciem a questão da ocupação hoteleira, é 

possível perceber que ela vem apresentando crescimento na hotelaria “quatro” e 

“três estrelas”. De alguma forma as vantagens da pequena e média hotelaria local se 

sobressaem com relação às grandes empresas de luxo. Ressaltando peculiaridades 

locais históricas e culturais, além de arquitetura e propostas fora do “padrão global”, 

os hotéis independentes ainda têm chance de se destacar neste mercado tão 

competitivo. 

 

 

4.2 PROCEDIMENTOS  
 

 

 A necessidade de avaliação de um serviço a fim de se obter informações a 

respeito de como ocorre de fato a dinâmica da interação entre empresa e cliente, 

exige que o pesquisador esteja totalmente inserido no contexto no qual se desenrola 

tal interação. Para a elaboração de tal pesquisa, portanto, foi adotado o método da 

observação participante, na qual o pesquisador desempenha um papel ativo 

estabelecido na cena estudada.  

 Trata-se de uma metodologia bastante recente, definida por Serva e Júnior 

(1995) apud Santos (2004) como a “situação de pesquisa onde observador e 

observado encontram-se face a face, e onde o processo de coleta de dados se dá 

no próprio ambiente natural de vida dos observados.”  

 Apesar de sua base na antropologia e de ser utilizada para estudos que 

objetivam a compreensão de determinado fenômeno humano, a observação 

participante permite a análise qualitativa da relação entre empresa e cliente. Embora 

não se trate de um fenômeno humano, uma vez que o objeto deste estudo se insere 

em um contexto mercantil que continuamente permeia as relações humanas e que 
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tem regras próprias, o método é apropriado no sentido de coletar dados para fins de 

investigação científica. 

 Neste sentido, a inserção do observador no contexto a ser analisado deve 

ocorrer de maneira encoberta (o observado não tem ciência da pesquisa), 

caracterizando o que hoje é conhecido no setor de serviços como “cliente oculto”. 

Optou-se por manter anônima a identidade da pesquisadora, principalmente devido 

ao seu bom relacionamento com outros integrantes do trade hoteleiro, a fim de evitar 

influências nos resultados. Para tanto, o pseudônimo “Suzanna Medeiros” foi 

escolhido aleatoriamente como identificação da cliente. A criação de uma conta de 

e-mail sob este pseudônimo (sulmedeiros@gmail.com) também foi necessária para 

estabelecer um canal de comunicação com os meios de hospedagem.   

 O procedimento do “cliente oculto” é também uma das ferramentas que 

empresas de consultoria utilizam na avaliação e treinamento de pessoal, contratadas 

por empreendimentos que primam pelo atendimento de qualidade e serviço de 

excelência. Especialmente na área de hospedagem, essa prática é extremamente 

comum, e capaz de captar os pontos fracos e trabalhar suas possibilidades de 

melhoria. 

Demais métodos como observação direta ou entrevistas pessoais não seriam 

suficientes para analisar o atendimento durante a prestação de um serviço, uma vez 

que o fator autenticidade acaba comprometido quando o observado sabe que seu 

comportamento está sendo avaliado. Graças ao acesso direto aos dados da 

pesquisa, Santos afirma que essa metodologia “permite um aumento da 

compreensão dos processos organizacionais [...], o que faz desse método de 

pesquisa ser considerado, por parte dos pesquisadores, o melhor método dentre os 

da metodologia qualitativa.” (SANTOS, 2004, p. 4) 

 A principal característica da observação participante reside nas análises 

seqüenciais durante o processo interativo. Algumas dessas análises são realizadas 

durante o próprio processo de coleta de dados, fazendo com que a próxima coleta 

tome um sentido a partir de análises condicionais. (SANTOS, 2004, p. 5) 

 O trabalho consta, entretanto de apenas uma etapa de análise, caracterizada 

pelo primeiro contato feito pelo cliente com o empreendimento hoteleiro por meio da 

internet. Seguir com outras etapas significaria avançar no processo da reserva 

online, o que não está no âmbito do presente trabalho.  



50 

 Entretanto, essa metodologia possui suas desvantagens, pois a partir do 

momento que o pesquisador seleciona e filtra os dados a serem tratados, estes 

ficam passíveis de uma interpretação sob o ponto de vista do estudioso. Baseadas 

na subjetividade e no pensamento racional de cada entrevistador, as informações 

recebidas podem ser distorcidas. Com o intuito de evitar tal distorção, determina-se 

neste estudo alguns critérios para avaliação, na tentativa de analisar da forma mais 

imparcial possível a atuação de cada meio de hospedagem ao responderem à 

solicitação enviada por meios da internet. 

 Foram estabelecidos cinco aspectos sobre os quais foram focadas as 

análises. Tomando como base a literatura anteriormente descrita a respeito da 

hospitalidade virtual, utilizaram-se os mesmos atributos que caracterizam a 

comunicação dentro desse sistema. São eles: tempo de resposta, clareza, 

objetividade, cordialidade, grafia e redação.  

 Com o intuito de padronizar as informações adquiridas pela observação 

participante, são feitas perguntas e observações semelhantes aos diversos 

entrevistados (SANTOS, 2004, p. 6). Durante a pesquisa foi enviada a mesma 

mensagem com as mesmas solicitações para todos os meios de hospedagem, para 

que as respostas pudessem ser igualmente avaliadas. Conforme a figura 12, foram 

feitas basicamente três solicitações: 1) informações sobre apartamentos para dois 

adultos e duas crianças; 2) possibilidade de colocar um berço no apartamento; 3) 

informações sobre passeios turísticos na cidade. Analisou-se a capacidade de 

resposta de cada uma dessas solicitações, sob a ótica dos cinco critérios 

previamente citados. 
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Figura 12: Corpo da mensagem enviada aos meios de hospedagem 
Fonte: Página de e-mail do Gmail 

 

 Ainda segundo Santos, esse tipo de metodologia determina que algum 

fenômeno é um elemento “importante” ou “básico” na organização. (SANTOS, 2004, 

p.7) No presente trabalho percebe-se como funciona o sistema de hospitalidade 

virtual em alguns hotéis no estado do Rio de Janeiro e seu papel na captação de 

clientes por meio do contato virtual na internet.   

 Deve-se ressaltar que de acordo com o perfil familiar do cliente criado, 

determinados hotéis não puderam ser encaixados na pesquisa, como por exemplo, 

aqueles que informam no web site que não recebem menores de 14 anos. Da 

mesma forma, hotéis com grande foco no turismo de negócios, sem opções de lazer 

internas, como piscina, por exemplo, também foram mantidos de fora da pesquisa. O 

perfil do cliente traçado restringiu-se, portanto a um perfil de família viajando a lazer. 

 A escolha de tais hotéis foi feita com base naqueles que já trabalham no 

terceiro nível de engajamento eletrônico, conforme visto no capítulo 1. Ou seja, 

foram selecionados aqueles que disponibilizam em seus web sites formulários online 
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ou um e-mail de contato para efetuar reservas, fazer sugestões ou esclarecer 

dúvidas.   

 Considerando que os hotéis que operam no maior nível de engajamento 

eletrônico são aqueles com maior acesso à tecnologia e melhor infra-estrutura, 

optou-se por classificá-lo conforme os índices do Guia 4 Rodas, grande referência 

turística em todo o território brasileiro. Foram selecionadas as três primeiras 

categorias, conforme mostra a figura 13 abaixo:  

 

Hotel   
 Luxo 

 Muito confortável 
 Confortável 

Figura 13: Classificação de hotéis segundo Guia 4 Rodas 
(As três melhores categorias) 
Fonte: Guia 4 Rodas 

 

 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 Após o levantamento dos hotéis que disponibilizavam um endereço eletrônico 

ou um formulário online, foram analisadas todas as respostas recebidas. Foram 

selecionados 52 hotéis que se enquadravam na classificação descrita acima do Guia 

4 Rodas, porém seis tiveram que ser descartados pois não apresentavam em sua 

página da web um e-mail ou qualquer outra forma de contato. 

Assim, entre os 46 hotéis aos quais foram enviadas as solicitações, obteve-se 

uma taxa de resposta de 73.9% (34 hotéis responderam à mensagem). Dentre 

esses, 23.5% responderam sem fornecer nenhuma das informações requeridas, 

apenas perguntando para qual período a cliente gostaria de efetuar a reserva. 

Embora o período da reserva fosse uma informação importante para o hotel 

responder assertivamente à solicitação feita, percebeu-se que independente disso, 

era possível atender adequadamente ao que foi perguntado. Foi o caso de um dos 

hotéis que, após explicar todos os serviços e estrutura do hotel, se colocou à 

disposição para efetuar a reserva, uma vez que as tarifas são flutuantes, e 

dependem do período solicitado. 
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Os hotéis classificados como Luxo, Muito Confortável e Confortável foram 

selecionados e divididos de acordo com as cidades escolhidas, conforme pode-se 

verificar abaixo na tabela 3: 

 
 

Tabela 3: Hotéis contatados e porcentagem de resposta 

CIDADE Nº DE HOTÉIS 

CONTATADOS 

Nº DE RESPOSTAS % (Em 

porcentagem) 

Angra dos Reis 5 3 60% 

Búzios 8 6 75% 

Paraty 1 1 100% 

Niterói 2 0 0% 

Rio de Janeiro 30 24 80% 

TOTAL 46 34 - 

        Fonte: Elaboração própria  

 
 
A cidade de Paraty foi a única a ter 100% de retorno, em virtude da existência 

de apenas um meio de hospedagem do tipo Confortável no município. Fora ela, a 

cidade do Rio de Janeiro teve maior participação na pesquisa, com uma taxa de 

80% de resposta, seguida de Búzios com 75% e Angra dos Reis com 60%. Nenhum 

dos dois hotéis em Niterói respondeu às mensagens enviadas. 

Cada critério proposto foi analisado separadamente, para em seguida efetuar-

se uma análise sobre o atendimento online dos hotéis. 

 

 

4.3.1 TEMPO DE RESPOSTA 

 

  O tempo de resposta foi variado, demorando de sete minutos a até 22 horas 

para ser receber uma resposta. Considerando o envio de algumas mensagens 

durante horários na madrugada, entende-se que o tempo de resposta não será 

igualmente comparável a outros meios de hospedagem, que as receberam durante o 

meio do dia. Assim, tomou-se como referência o primeiro horário de resposta no dia 

seguinte feito por um dos hotéis, que foi às 8h45am. A média de tempo de espera 

para recebimento das respostas chegou a três horas e 29 minutos. 
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4.3.2 CLAREZA 

  

A maioria das mensagens tinha design simples, e por vezes sem formatação 

alguma (com parágrafo destacado, justificado etc.). Do total, 14.7% apresentavam 

uma espécie de “rodapé eletrônico”, com informações e propagando sobre o hotel. 

Conforme pode ser visto na figura 14, a nota de rodapé facilita a identificação do 

meio de hospedagem que está entrando em contato. 

 

 
Figura 14: Corpo da mensagem recebida do Hotel Pestana 
Fonte: Página de e-mail do Gmail 

 

 

 De modo geral todos se fizeram bastante claros, exceto por algumas 

informações que ficaram confusas ao apresentarem tarifas (não solicitadas) junto ao 

texto da mensagem. 11.7% dos hotéis não explicaram bem a informação, 

dificultando a compreensão da resposta. 
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4.3.3 OBJETIVIDADE 

  

Grande maioria deixou de mencionar alguma das três informações solicitadas. 

O pedido por “Passeios” foi o que teve maior ausência nas respostas, ausente em 

41.1% dos e-mails recebidos. Em seguida a questão de colocar um berço no 

apartamento deixou de ser mencionada por 35.3% dos meios de hospedagem 

contatados, e a dúvida referente a acomodações para dois adultos e duas crianças 

teve maior índice de resposta, ausente em apenas 14,7% dos hotéis.  

 Com o maior índice de falha, o critério da objetividade foi adequadamente 

cumprido por apenas 11.7% dos estabelecimentos. Em outras palavras, apenas 4 

hotéis foram capazes de responder às três perguntas elaboradas na mensagem 

recebida. Por se tratar de um serviço terceirizado, é possível que alguns dos meios 

de hospedagem evitem se responsabilizar pelas informações divulgadas sobre 

passeios e tours pela cidade. Tal atitude apenas inibe as vendas e conseqüente 

geração de lucro, além de não fornecer a informação solicitada pelo hóspede.    

 

 

4.3.4. CORDIALIDADE 

 

 O uso de um pronome de tratamento (Sra., Srta.) esteve ausente em 

aproximadamente 20.6% das respostas, enquanto 14.7% não usaram nenhum tipo 

de saudação como “Bom dia”, ou “Boa tarde”. A mesma porcentagem também não 

usou o nome da cliente no início do texto, o que seria um indicativo de hospitalidade 

e personalização da mensagem. 

 

 

4.3.5 GRAFIA E REDAÇÃO 

 

 Erros de digitação ou grafia foram os mais freqüentes, presentes em 20.6% 

das respostas obtidas. Em seguida a grafia incorreta do nome da cliente teve 

participação de 11.7% das mensagens recebidas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O ambiente virtual determinado pela internet extrapola os limites da 

sociabilidade humana e cria novas formas de comunicação e de fluxos de 

informações. Suas ferramentas permitem interações com regras próprias, como é o 

caso já citado do e-mail e da netiqueta. A tecnologia determina, portanto 

significativas mudanças na interação humana. 

Considerando a grande importância do aspecto da comunicação para a 

atividade turística, as semelhanças entre o processo de envio da mensagem 

(Emissor – Mensagem – Receptor) e da dinâmica do dom (Dar – Receber – 

Retribuir) analisadas por Camargo (2003, p. 15) e Rosolino (2006, p. 42) são 

fundamentais para melhor compreender como a hospitalidade pode se inserir no 

contexto virtual. 

Nesta economia de serviços na qual se vive atualmente, a hospitalidade 

desempenha papel fundamental na qualidade do atendimento, devendo ser 

considerada por gestores como peça chave para seu empreendimento.  

No ramo dos meios de hospedagem, a diferenciação realçada por Castelli 

(2006, p. 170) e Aldrigui (2007, p. 14) se faz ainda mais necessária tendo em vista 

as similaridades estruturais entre estabelecimentos do mesmo porte. Neste caso, o 

serviço prestado é a oportunidade da ação humana de se destacar, até mais do que 

o produto em si. Reforçam tal idéia os argumentos de Aldrigui ao destacar as 

características da intangibilidade e simultaneidade da atividade turística.  

Nesse sentido, a tecnologia fornece os subsídios necessários para amenizar 

os possíveis efeitos do desconhecimento do produto (o que é geralmente comum). 

Os meios de hospedagem, por exemplo, podem se encaixar em um dos três níveis 

de engajamento no qual empresas atuam no novo meio de comercialização que é a 
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internet, conforme indicam Borges e Guimarães (2008, p. 48). Seus níveis podem 

ser apenas a caráter de informação, com interatividade por meio de links que ligam 

uma informação à outra, ou por meio de sistemas de reservas online.   

A tecnologia influencia, portanto diretamente na desintermediação de 

agências e operadoras de viagens, criando um canal direto entre cliente e empresa 

por meio dos sistemas de reserva online e descontos em tarifas reservadas pela 

internet. É primordial que esse canal seja, desde o início, construído da melhor 

maneira possível, de maneira a traduzir-se em um relacionamento comercial 

duradouro e interessante para todas as partes.  

Objetivou-se com o presente trabalho, portanto, verificar se a rede mundial de 

computadores, utilizada por grande parte dos viajantes conforme tratado no capítulo 

2 pode servir como um diferencial em meios de hospedagem para uma 

hospitalidade. Com a realização da pesquisa descrita foi possível analisar se os 

meios de hospedagem em cinco cidades do estado do Rio de Janeiro fazem uso 

desse recurso de maneira eficiente e diferenciadora, corroborando com a validade 

do conceito de hospitalidade virtual. 

Deve-se destacar nela que o fato de alguns hotéis não terem em seu web site 

uma forma de contato comprova que esses não se encontram no mais alto nível de 

engajamento eletrônico proposto por Borges e Guimarães. Da mesma forma, 

responder de volta ao cliente apenas perguntando o período da reserva também não 

representa excelência no atendimento, como fizeram 23.5% dos hotéis pesquisados. 

Embora a cliente não tenha explicitado as datas de chegada e saída 

(propositalmente), um dos meios de hospedagem demonstrou que é possível 

fornecer todas as informações solicitadas, independente do período da reserva.    

Aspectos como cordialidade e adequação de linguagem foram critérios que 

não receberam os cuidados necessários ao dialogar com a cliente. Por se tratar de 

um canal de comunicação mais informal, a linguagem acaba por perder um pouco 

da sua formalidade e é muito mais coloquial. Cabe destacar que 11,7% dos 

estabelecimentos erraram o nome da cliente, o que demonstra falta de atenção e 

aparente indiferença à solicitação feita. Erros de digitação representaram um índice 

de 14.7% dos casos, também mostrando descompromisso com o trabalho efetuado 

online. 

Percebe-se, portanto que muitos empreendimentos hoteleiros ainda não 

aproveitam o ambiente virtual como fator de diferenciação para captação de clientes 
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em um primeiro contato quando este é realizado por meio da internet. Aspectos 

fundamentais como cortesia, antecipação às necessidades e superação das 

expectativas ficam de fora do canal de relacionamento estabelecido online. Propõe-

se, enfim, que as empresas de hospedagem desenvolvam estratégias competitivas 

para, em um primeiro contato, atrair e manter novos clientes, baseando-se no 

conceito da hospitalidade virtual como forma de agregar valor a seus serviços.   

Tal tema ainda tem muito a ser desenvolvido, não se esgotando na presente 

obra, mas pelo contrário: abrindo espaço para novas pesquisas sobre o assunto, 

que podem seguir diversas outras abordagens de estudo. O que não deve acontecer 

é o encerramento de tal assunto sob apenas o ponto de vista do mercado hoteleiro, 

mas sim como ponto de partida para pesquisas acadêmicas que envolvam criação 

de referencial teórico a respeito dos conceitos de hospitalidade e os impactos da 

tecnologia na sociedade. 

O estudo, entretanto, tem suas limitações, uma vez que toda pesquisa 

realizada via web pode ser facilmente negada por seus possíveis colaboradores, 

tendo em vista a distância (não apenas física) entre pesquisador e aqueles cuja 

participação foi solicitada. Da mesma forma, a utilização de uma metodologia 

recente e com forte fundamentação na antropologia encontra dificuldades em 

analisar esse novo ambiente essencialmente virtual, necessitando talvez, em um 

futuro próximo, do desenvolvimento de métodos mais adequados de pesquisa. 

Apenas não restam dúvidas com relação ao crescimento da importância da 

tecnologia no cotidiano da sociedade, e seus efeitos nas relações sociais devem ser 

objeto de estudo para o contínuo entendimento da interação humana dentro dos 

domínios da hospitalidade. 
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