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RESUMO:
Com o crescimento acelerado da internet, as comunicações vêm se estreitando e
mudando a relação entre cliente e consumidor. De modo geral, o comércio
encontrou uma nova maneira de se promover através desse espaço virtual. Na
hotelaria não é diferente, tendo em vista que o principio básico do setor turístico
como um todo é a hospitalidade, o bem receber, a hotelaria deve pensar seu espaço
virtual com os mesmos cuidados que delega ao seu espaço físico. Todavia, como
isso pode ser transposto para o ambiente virtual? Diante deste problema, o presente
trabalho tem como intuito entender o que é e como se dá à hospitalidade nesse
ambiente virtual e gerar indicadores que possam norteá-la, aplicando-os nos sites de
hotéis. Para isso foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema e, após
levantamento dos indicadores, foram selecionados 24 hotéis da cidade do Rio de
Janeiro para realização de observação sistemática em seus sites. Após a
sondagem, foi possível propor uma avaliação desses sites, e inferir se estão ou não
praticando a hospitalidade em ambiente virtual. A pesquisa concluiu que os hotéis
pesquisados ainda não estão preparados para captar hóspedes por meio do
ambiente virtual, apresentando falhas ou até mesmo negligenciando esse potencial
cliente.
Palavras- chaves: Hospitalidade virtual, indicadores, Rio de Janeiro, Internet.
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ABSTRACT
With the accelerated growth of the internet, communications has narrowed and
changing the relationship between client and consumer. Altogether commerce found
a new way to promote themselves through this virtual space. In the hotel industry is
not different, given that the basic principle of the tourism sector as a whole is
hospitality, welcoming, the hotel must think their virtual space with the same care that
delegates to its physical space. However, how this can be implemented in the virtual
environment? Given this problem, this paper has the intention to understand what it
is and how to give the hospitality in this virtual environment and generate indicators
that can guide them, applying them in the hotel websites. To this end, a review
literature on the topic was held, and after surveying the indicators, were selected 24
hotels in the City of Rio de Janeiro for conducting systematic observation on their
websites. After the survey, it was possible to propose a review of these sites and
infer whether they are practicing hospitality in a virtual environment. The research
concluded that the hotels surveyed are not yet equipped to receive guests through
the virtual environment, lacking or even overlooked this potential customer.
Key words: Virtual hospitality, indicators, Rio de Janeiro, internet
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INTRODUÇÃO
A internet cresceu de modo acelerado nos últimos anos e, através dela, as
comunicações foram sendo estreitadas e permitindo que qualquer pessoa tivesse
acesso a qualquer tipo de informação que desejasse. Segundo o Internet World
Stats1 (2013), site que monitora o desenvolvimento da web, em 2013 chegou-se a
dois bilhões e meio de usuários no mundo.

Observando esse movimento, o

comércio também vê que esse novo meio de comunicação pode imprimir um novo
modo de se promover.
A partir desse crescimento, então, a utilização da internet se tornou ponto primordial
para as vendas de um modo geral. Segundo Guimarães (2008, p. 31), “não dispor
de um site na internet, significa permanecer inacessível a milhares de consumidores
do mundo todo”. No setor turístico não é diferente, já que a maioria das pessoas
recorre a pesquisas na internet antes de comprar um produto turístico, hotel, ou
visitar um lugar. Deste modo, os hotéis também absorveram esse meio de
comunicação como uma ferramenta que é vista apenas como um dos modos de
promover-se no mercado.
Ao se debruçar sobre os teóricos que estudam os meios de hospedagem, percebese a hospitalidade como uma característica presente nesses ambientes, já que
receber de forma cortês, ser educado, agradar o hóspede, lhe oferecer acomodação
e alimentação são premissas latentes dos meios de hospedagem (CAMARGO,
2004). Entretanto, quando se faz referência aos sites dos meios de hospedagem,
esse tipo de relação social se torna mais impessoal, tendo em vista a questão do
não-lugar, ou seja, o local em que esta hospitalidade se dá pode ser qualquer parte
do mundo, e esse acolhimento se dá de modo especial.
Vale destacar que os sites dos meios de hospedagem são, muitas vezes, preteridos
por outras áreas, tendo em vista que não geram lucro direto, mas custos. Segundo
Hayes e Ninemeier (2005), esses centros de custo têm a função de auxiliar os
pontos-de-venda a gerar receita, ou seja no caso dos sites dos meios de
hospedagem podem auxiliar a garantir a ocupação.

1

INTERNET WORLD STATS. Disponível em<http://www.internetworldstats.com/stats.htm>. Acesso em nov. de
2013.
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Pretendeu-se identificar e apresentar, no capítulo inicial deste trabalho,a origem da
hospitalidade, e como essa hospitalidade pode ser transpassada em um novo
ambiente onde as relações ocorrem de maneira diferente. Entender o que é o virtual
e o espaço no qual ele existe (ciberespaço) e, assim, definir o que é a hospitalidade
ciberpacial. O capítulo visou ainda aprimorar e expandir os conhecimentos e
definições dessa nova hospitalidade.
Este trabalho objetivou compreender melhor esse acolhimento, tendo como
premissa verificar em que medida os sites de empreendimentos hoteleiros podem
ser considerados hospitaleiros. Levando em consideração que o consumidor procura
sempre ser bem recebido em uma relação social, mesmo que em um ambiente
virtual (o que Camargo denomina de hospitalidade virtual, 2004), o conceito de
hospitalidade torna-se algo abstrato já que o que irá acolher esse potencial hóspede
não é um anfitrião e sim a interação e acessibilidade do futuro cliente ao site e as
informações que nele estejam.
O segundo capítulo abrange o que é a internet, como ela surgiu e como os hotéis se
estabelecem nessa estrutura virtual, também se utilizando de fontes teóricas.
Para identificar indicadores que apontassem como a hospitalidade pode ser
encontrada e aplicada nos sites dos meios de hospedagem, o terceiro capítulo
procura, por meio de revisão bibliográfica, pontuar normas e exigências que estão
em vigor sobre o assunto, limitadas à questão da hospitalidade.
Muitas vezes as páginas na internet comportam grande quantidade de informações
relacionadas ao hotel e a apresentação do espaço (fotos, portais, informações sobre
promoções, restaurante, localidade), entretanto essas informações são muito
superficiais ou estão escassas dentro do site, gerando um desconforto ao navegante
que por sua vez procura sites com maior acessibilidade as informações que deseja.
Foram levantados indicadores de hospitalidade que, quando adotados pelos sites,
geram uma maior interação com o navegante e captam hóspedes com mais
eficiência.
Para verificar a presença desses indicadores nos sites foi escolhida a utilização do
processo metodológico de observação sistemática, para o qual foi elaborado um
checklist composto pelos indicadores que possivelmente norteiam a hospitalidade
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dentro dos sites de hotéis. Como universo de aplicação foram selecionados 24
hotéis da Cidade do Rio de Janeiro, igualmente divididos em categorias de
classificação hoteleira utilizadas pelo Guia 4 Rodas (2013).
Após coleta dos dados, estes foram agrupados por indicadores para realização da
análise. A análise, por sua vez, teve caráter qualitativo, já que foi verificado quais os
sites que se utilizavam desses indicadores de maneira mais (ou menos) eficaz.
Assim o presente estudo teve como objetivo principal destacar estratégias a serem
adotadas pelos sites de hotéis da Cidade do Rio de Janeiro, através da
hospitalidade ciberespacial que pudessem maximizar a captação de clientes e
estratégias que minimizem a hostilidade dentro dos sites. Como objetivos
específicos o trabalho pretendeu fomentar aspectos teóricos que sejam relevantes
para o estudo da hospitalidade, analisar teorias que estimulem o estudo do que de
fato é o virtual e proporcionar uma discussão sobre o novo ambiente onde a
hospitalidade pode se concretizar, o qual chamaremos no decorrer do trabalho de
ciberespacial, gerando indicadores que possam auxiliar os hotéis e sites na hora de
desenvolver uma página na internet.
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1. DA HOSPITALIDADE À HOSPITALIDADE VIRTUAL.
Desde o surgimento das sociedades, o ser humano se encontra em um eixo de
trocas e compartilhamento, segundo Franco (2001 apud CASTELLI, 2005) essas
trocas ocorrem de acordo com as suas necessidades básicas, como se alimentar,
descansar, entre outras.
Essa interação entre os indivíduos gera, necessariamente, uma reciprocidade, então
essas trocas se tornam o referencial bruto para o que chamamos de hospitalidade.
Segundo Lashley, “a hospitalidade pode ser concebida como um conjunto de
comportamentos originários da própria sociedade” (LASHLEY, 2004, p. 5).
Complementando essa afirmação, Chon & Sparrowe explicam que “a ideia da
hospitalidade data [...] desde as evidências históricas encontradas nos primeiros
centros de civilização, como a Mesopotâmia [...], às referencias bíblicas, à tradição
de lavar os pés [...]” (2003, p.1).
Em busca da hospitalidade em seu princípio básico, pode-se perceber que não
existe um padrão para se definir com clareza o que é a hospitalidade, tendo em vista
que muitos autores partem de uma perspectiva teórica, e outros teorizam de acordo
com as práticas do cotidiano, geralmente no setor do turismo e hotelaria.
O método de produção pelo qual as necessidades do hóspede
são satisfeitas ao máximo, significando a oferta de bens e
serviços em quantidade e qualidade desejada, pelo hóspede e
a um preço que seja aceitável para ele de modo que sinta que
o produto vale o quanto custa. (TIDEMAN, 1983 apud
LASHLEY 2004, p. 203)

O trecho acima confirma uma das visões da hospitalidade, visão essa que foi
moldada partindo da prática comercial, vista apenas como uma maneira de atrair e
agradar hóspedes e clientes.
Por outro lado, ao verificar como se dá a hospitalidade voltada para o convívio da
sociedade, se pode estabelecer que a hospitalidade se dá nas relações humanas,
em que os indivíduos doam e trocam entre si.
Mauss aborda isso no seu livro “O ensaio sobre a dádiva e o dom” (1974 apud
CAMARGO, 2004, p.16), no qual estabelece um padrão para as relações que
ocorrem na sociedade. O estudo baseia-se em uma tríplice contínua: “dar-receber-
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retribuir”. Camargo (2004) explica essa teoria. Visto que nas “sociedades arcaicas”
alguém gerava uma “dádiva” sem qualquer obrigação, que seria o primeiro passo do
ciclo (dar, receber e retribuir). O “dar” algo pra alguém, implica em receber – o que
também é considerado outra dádiva. E, por fim, o indivíduo que recebeu a dádiva se
sente em dívida e retribui – o que é considerado o último passo, fazendo com que o
ciclo retorne.
Camargo, fazendo uma análise da obra de Mauss, explica que a hospitalidade é “um
juízo de valor” [...] (CAMARGO, 2004, p.17). Ele ainda explica que a hospitalidade é:
Como um conjunto de leis não escritas que regulam o ritual social e
cuja observância não se limita aos usos e costumes das sociedades
ditas arcaicas ou primitivas. Continuaram a operar e até hoje se
exprimem com toda força nas sociedades contemporâneas.
(CAMARGO, 2004, p.18)

Assim fica claro que, na sociedade, a hospitalidade é um rito antigo que, como uma
norma ética, vigora na forma de convívio social. Está entrelaçado no nosso
cotidiano, como o uso do “muito obrigado”, quando alguém pede a sua ajuda e você
cortesmente responde “de nada” como algo ocorrido de forma gratuita sem a espera
de uma retribuição.
Castelli complementa a ideia em seu livro “Gestão hoteleira” (2006) abordando a
hospitalidade como uma atitude moral predisposta no convívio, ele explica que:
A hospitalidade consiste na ação voluntária de inserir o recémchegado em uma comunidade possibilitando o beneficio das
prerrogativas (vontade política de ir e vir, rito de passagem e
inserção há comunidade) [...] (CASTELLI, 2006, p. 02)

Assim, podemos entender que a hospitalidade não implica apenas os meios de
hospedagem ou ambientes comerciais, mas em qualquer ambiente, sociedade ou
espaço em que um indivíduo seja estranho ou ainda não esteja familiarizado.
De acordo com os estudos de Camargo, ao decorrer do desenvolvimento das
relações sociais, foram originando- se duas escolas de estudos referentes a
hospitalidade:
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“A francesa que se interessa apenas pela hospitalidade
doméstica e pela hospitalidade pública e que tem na matriz
maussiana do dar-receber-retribuir a sua base, ignorando a
hospitalidade comercial. E a americana, que passa ao largo
dessa matriz [...], baseada no contrato e na troca estabelecidos
por agencias de viagens, operadores, transportadoras e por
hotéis e restaurantes.” (CAMARGO, 2004, p.40)

Entretanto, essa divisão se deu apenas por um olhar primário, tendo em vista que as
escolas sempre manterão relações, mesmo que uma se mantenha voltada para a
hospitalidade na integra e a outra se volte para o comércio e a lucratividade, ela não
ocorrerá sozinha, um hotel não exercerá uma hospitalidade mesmo que se seja por
motivos monetários, se não for um ambiente aconchegante e acolhedor como um
local doméstico.
Embora haja ainda a escola inglesa que mescla ambas as escolas, Camargo (op.
Cit.) fez uma nova divisão onde são estudados os tempos e espaços sociais nos
quais a hospitalidade ocorre.
Os tempos sociais se passam em ordem cronológica: receber, hospedar, alimentar e
entreter.
Receber é o “ato de acolher pessoas que batem à porta” (CAMARGO, 2004, p.52)
não necessariamente em ambiente doméstico isso se enquadra em cidades,
empresas, hotéis e etc. Conforme Camargo, hospedar é o ato de disponibilizar
abrigo, lugar para repouso, um teto, ou seja um local para descanso mesmo que
esse seja momentâneo; alimentar é referente a dar algo para comer, mesmo que de
forma simples e entreter é “proporcionar-lhes momentos agradáveis e marcantes do
momento do convívio” (2004, p.52-53).
Passando então para definição dos espaços sociais, Camargo os divide em quatro:
doméstico, privado, comercial e virtual. O espaço doméstico é visto como aquele
que temos como lar, casa, de onde surgem os primórdios da hospitalidade; o espaço
públicLo é referente as próprias cidades, países e espaços urbanos, é referente ao
direito de ir e vir de todo cidadão; o comercial se refere aos ambientes comerciais,
de estrutura física, como hotéis, restaurantes, bares e outros. E, por último, o espaço
virtual “quase sempre associado espacialmente às três instancias anteriores, já se
vislumbram características especificas desta hospitalidade” (CAMARGO,2004, p.54).
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Esse espaço, pouco estudado, se refere às interações realizadas em ambientes
virtuais, como sites, páginas, ambientes de relacionamento e etc.
Dentro desses espaços ocorrem as situações previstas e citadas nos tempos sociais
e essas interações geram eixos que Camargo chama de “campos teóricos para o
estudo da hospitalidade” (2004, p.54). Esses campos preveem como é cada tempo
estruturado em cada espaço, tendo em vista que eles ocorrem em uma linha
cronológica; a não ocorrência desses tempos em determinado espaço gera uma
quebra da prevista hospitalidade que por si gera a hostilidade2.
A tabela abaixo mostra a interação citada acima entre os tempos e espaços:

2

(Sentimento de inimizade ou de oposição, segundo dicionário Aurélio).
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TEMPOS
ESPAÇOS

RECEBER

DOMÉSTICO

Ser

cortes,

receber

as

HOSPEDAR

ALIMENTAR

Fornecer

Oferecer

abrigo,

repouso

e

pessoas em sua

segurança

residência.

própria casa.

na

ENTRETER
uma

São

refeição em casa,

festividades

jantar,

da

familiares,

um

aniversários,

café

manhã,

simples café, etc.

as

casamentos,
natais, etc.

PÚBLICA

Recepções

em

de

espaços públicos,

informações,

placas

terminais

de

boas

vindas, etc.

COMERCIAL

Centros

Recepcionar,

livres,

Eventos públicos,

gastronomia local,

espaços

guias

de

lazer,

transporte durante

restaurantes

ou

praças e parques.

a

locais

de

noite,

nas

que

cidades, estados e

forneçam

países.

refeições.

Hotéis,

resort,

para
como

São em ambientes

Cinemas, teatros,

alguém

albergues. Aqui é

como

espaços privados

em áreas sociais

onde o hospedar

restaurantes,

para lazer.

pré-determinado

ocorre

bares, praças de

para atender os

troca monetária.

alimentação.

Armazenar sites e

Programas e sites

Vídeos,

que

páginas

sempre

ter

Feiras

mediante

visitantes.
VIRTUAL

Paginas

de

recepção,

boas

páginas

vindas

para

servidores

alimentação.

particulares

Informações sobre

primeiro acesso a
sites, etc.

em

tratam

alimentos

de

jogos,

interativas,

e

pratos.

Ilustração 1: Campos Teóricos para estudo da hospitalidade
Fonte: Adaptado de Camargo, 2004, p.58 a 66

Com essas relações, entendemos então que a hospitalidade não se dá
necessariamente visando uma troca financeira, mas que ocorre também em
relações de convívio e interação.
Para os ambientes comerciais, a hospitalidade se torna uma forma de cortesia que
estabelece uma relação de aproximação entre o estabelecimento e cliente. O
indivíduo não necessariamente pago para ser bem recebido, mas espera que o
acolham de forma cortês e agradável.
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Segundo Lashley (2004), recepcionar o hóspede, portanto é primordial na inserção
de indivíduos em um grupo social.
Assim, o fato de que receber o cliente ou hóspede bem está implícito, como uma
norma ética e o hóspede já anseia por esse tipo de acolhimento. Quando isso não
ocorre esse individuo se sente ofendido, e desconfortável ao ponto de não querer
mais permanecer naquele espaço.
‘Então, de modo comercial, mas pensado na hospitalidade como algo
intrínseco no ser humano Gouirand (1994) cria uma “carta da hospitalidade”. Entre
vários pontos, a carta aborda o fato de que:
“a hospitalidade consiste em tratar o visitante como amigo; a
cortesia se manifesta por meio da boa aparência e da
educação, da amabilidade e da presteza; a melhor maneira de
acolher alguém é querer acolhe-lo [...] (GOUIRAND, apud.
CASTELLI,2006 p.180).

Assim podemos entender a necessidade de se tratar bem um hóspede, mesmo que
em um ambiente virtual.

1.1 A HOSPITALIDADE VIRTUAL NO AMBIENTE CIBERESPACIAL
Pensando no ambiente “virtual” como um espaço, e entendendo que nele também
existem as relações citadas anteriormente, é possível afirmar então que a
hospitalidade também pode ser exercida através da internet. Mas como isso
acontece se o hóspede não mantém um contato direto com o hospedeiro? E como é
possível entender o que é uma hospitalidade virtual, se o espaço no qual ela ocorre
pode ser em qualquer lugar e a qualquer hora?
“No uso corrente, a palavra virtual é empregada com frequência para significar a
pura e simples ausência de existência, ‘a realidade’[...]” (LÉVY, 2003, p.4), então é
necessário entender o que é o virtual.
Segundo Lévy (2003), o virtual se opõe ao atual e não ao real. O real e o possível
estão no mesmo eixo, se assemelham, já estão construídos. O virtual é como um nó
de tendências, ou de forças que acompanham uma situação e essas tendências
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precisam ser colocadas em prática, chamando uma necessidade de solução que
seria a atualização, “invenção
invenção de uma forma a partir de uma configuração dinâmica
de forças e de finalidades”..
O esquema abaixo pretende facilitar a interpretação do que Lévy procura explicar
com a contraposição
traposição de real-possível,
real
virtual-atual:

Ilustração 2: Contra posição entre virtual e real
Fonte: Adaptado de Lévy, 2003

O esquema mostra que a relação se dá então entre o possível e o real. Nessa
relação entendemos que o possível é algo que pode acontecer, mas que depende
de uma ação pra se concretizar, e essa concretização,
concretização, torna o possível algo real.

Já o virtual vai de encontro ao atual, entendendo
enten
que
ue o virtual é um aglomerado de
informações, ideias,, visões, entre outros, que se transforma continuamente de
acordo com o contexto, e quando uma ideia é formada ou gerada ela vai se tornar
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algo atual, inovador (pelo menos naquele momento), mas no mesmo momento não
será mais algo atual e esse por isso precisa ser atualizado constantemente.
Esse nó de tendências que chamamos de virtual se modifica em um meio de
comunicação não clássico, o ciberespaço, que Lévy vai descrever:
“ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio
de comunicação que surge da interconexão mundial dos
computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura
material da comunicação digital, mas também o universo
oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres
humanos que navegam e alimentam esse universo. (LÉVY,
1998, p.17).

Assim, é compreendido que o ciberespaço é um meio de comunicação em rede, seja
ela através das máquinas, informações, pessoas, agregando todos esses elementos
em um “espaço”, como a migração do que já existe na realidade para um mundo de
interações.
Guimarães explica que o ciberespaço “é um novo ambiente, ou uma dimensão a
mais em nosso ambiente” (GUIMARÃES, 2008, p.65), ele reflete sobre o
ciberespaço como uma nova realidade, mas sobre o qual a sociedade ainda está
descobrindo e se interando.
Entretanto, se encontra mais comumente a nomenclatura “cibercultura”, sobre a qual
Lévy vai discorrer como um neologismo: “cibercultura, especifica aqui o conjunto de
técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do
ciberespaço”. (LÉVY, 1998, p.17). Ou seja, a cibercultura abrange não apenas o
espaço, mas as relações que nele ocorrem.
Uma vez conceituados tanto a hospitalidade como a virtualidade, é possível inferir
que a hospitalidade virtual é denominada de modo errôneo, já que virtual não
exemplifica um ambiente ou espaço, mas um conjunto embaralhado de informações
e tendências.
É proposto, então, que para se adequar aos demais espaços que os estudiosos
dessa temática utilizam, esse novo ambiente seja chamado de ciberespacial..
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Retomando a teoria de Camargo (2004) sobre os quatro tempos e espaços da
hospitalidade, e adequando os tempos a esse novo espaço, é necessário entender
melhor como a hospitalidade ciberespacial funcionará então.
O “receber ciberespacial” seria então não apenas “a inter-relação pessoal mediada
eletronicamente (celulares, e-mails)” (CAMARGO, 2004, p.58), mas as páginas e os
sites, tanto de relacionamento como de propagandas disponíveis(se possível
gratuitamente), sem necessidade de criar conta ou dar informações pessoais e que
deixem o usuário livre pra entrar em suas páginas.
O “hospedar no virtual” já possui um significado latente que se refere a acomodar
dados, serviços, sistemas, sites, páginas, gerenciadores em nuvem, que é o
armazenamento de dados de uma empresa em computadores e servidores de outra
empresa (especializada nisso), que agrupa esses dados e ficam acessíveis para
essa primeira empresa de qualquer parte do mundo.
“A

empresa

3

[...] possui uma excelente infraestrutura para

hospedar o seu site, combinando servidores e tecnologia de
última geração com os melhores aplicativos para construção
de site, blog, loja virtual, sistemas online e e-mail profissional.”

Esse é um exemplo referente a propaganda de uma empresa que hospeda sites em
seus servidores, garantido a segurança da informação e que ela não se perca.
Quanto ao tempo do alimentar de que fala Camargo (2004), verifica-se que, segundo
uma pesquisa publicada na revista Superinteressante, o ditado popular que se refere
a “comer com os olhos” não é muito diferente da realidade, conforme Priscila
Lambert (2003, s.p.).
“O

paladar é diretamente sugestionado pela cor. As cores

vibrantes (vermelho, laranja, amarelo) despertam e estimulam
nosso paladar. Já cores como azul, verde, marrom e preto são
consideradas

menos

estimulantes.

Conforme

explica

a

psicóloga Ana Cristina Menezes, professora na área de
gastronomia, os alimentos de cores quentes são nossos

3

Empresa que hospeda sites, Disponível em <http://www.hostnet.com.br/>, Acesso em Set. de 2013
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preferidos porque essas cores “preenchem” psiquicamente
nossas carências.”

Ou seja, para alimentar no ciberespaço basta ilustrar alimentos, pratos, ambientes
gastronômicos que atraiam o olhar dos usuários e que os satisfaçam, pelo menos
através da visão.
O entreter está relacionado não só aos jogos ou vídeos, mas, atualmente, a
interatividade das páginas e sites se tornou um entretenimento para quem navega
pela internet. Segundo estudiosos da área de tecnologia o termo interatividade é “a
analise sobre a relação entre usuários humanos e aplicações informáticas da
natureza convencional” (Santaella, 2004, p. 152). A interatividade nada mais é
então, do que a relação recíproca, participação ou a ideia de participação do
individuo com mídias, máquinas etc.
Gerando um conceito que complementa essa visão, Rosolino (2006)

desenvolve

uma proposta para definir o que é a hospitalidade no ciberespaço, baseada na visão
de Lévy (2003) sobre o que é virtual e nos conceitos de Camargo (2004), referentes
à hospitalidade:
“A hospitalidade virtual é um estado potencial de relações de
troca, em maior ou menor grau de intensidade, em maior ou
menor grau de permanência, estabelecido entre acolhedor e
acolhido, pensando, programando, organizando e planejando com
o objetivo de encantar, cuidar, criar e manter uma relação de
desejos, interesses, necessidades e conveniências intermediadas
por uma mídia digital.” (ROSOLINO 2006, p.38).

Então, é entendido que esse conjunto de comportamentos, relações e outras
atitudes que vão se concretizar no ambiente virtual, ciberespacial, cibercultura, vão
nortear o que se compreende como hospitalidade, mas pensando nesse novo
ambiente.
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2. A ENTRADA DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM NO ÂMBITO DA INTERNET
Para resgatar como a internet surgiu e entender como funciona esse novo ambiente,
foi preciso entender como a tecnologia que deu origem a ela se deu e o que ela é de
fato.
“A palavra tecnologia deriva dos termos gregos tkhné que significa “oficio” ou “arte”,
e logia, que significa “o estudo de”. Portanto, podemos considerar a tecnologia como
o estudo do ofício, ou seja, a aplicação de recursos para a obtenção de um objetivo
prático.” (GUIMARÃES, 2008, p.03)
De acordo com os autores, podemos entender que tecnologia é a utilização de
recursos já existentes para moldar, aperfeiçoar inovações.
Desde o período que os artesões usavam suas ferramentas para criar outros
instrumentos, a tecnologia vem se desenvolvendo, mas só após a Revolução
Industrial, que ocorreu a explosão dela e a sua real utilização se tornou ponto
propulsor para o que temos hoje como tecnologia.
De acordo com Revoredo (2006) Foi no período da Guerra Fria que a necessidade
de comunicação fez com que o uso da tecnologia fosse aplicada para a transmissão
de informações em rede. Os EUA, com receio de sofrer algum atentado e perder, ou
suas informações vazarem criaram a ARPANET (Advanced Research Projects
Agency Network), através do departamento de defesa dos EUA.
A ARPANET funcionava como uma rede que interligava vários computadores em
vários

lugares

diferentes,

aumentando

o

poder

dos

computadores

de

armazenamento e descentralizando as informações. Ela interligava as sedes da
Universidade da Califórnia em Los Angeles e Santa Barbara; o Instituto de Pesquisa
de Stanford e a Universidade de Utah. Muitos outros estudos foram desenvolvidos,
por volta de 1970, baseados na ARPANET, que começou a ser estuda também
pelas universidades e paralelamente a esses estudos a engenheiro Ray Tomlinson,
começou a desenvolver o correio eletrônico; nesse mesmo período a ARPANET já
conseguia transmitir mensagens, mas seus sistemas ainda não eram aprimorados.
“Para tornar isso possível, Tomlinson combinou um aplicativo de troca de
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mensagens, com um protocolo de transferência de arquivos, possibilitando a
transmissão em rede.” (Kleina, TECMUNDO, 20114).
O grande crescimento se deu com a criação do TCP/IP (Transmission Control
Protocol / Internet Protocol), que estabelecia uma linguagem padrão para todas as
redes e a partir daí foi se dando a expansão da conexão entre os computadores
(REVOREDO, 2006). Compreendido como se deu o surgimento da internet, é
necessário especificar como o comércio passou a se integrar no ambiente
ciberespacial.
Com a expansão da internet as relações entre as pessoas e consequentemente
entre as empresas, foram sendo estreitadas pela facilidade de comunicação.
Nakamura (2011) explica que por volta da década de 1970, Michael Aldrich inventou
o que é chamado de compras online, que permitia a transação on-line entre
consumidor e empresa ou empresas e empresas. Depois foram surgindo os cartões
de crédito, caixas eletrônicos, facilitando a compra sem necessariamente utilizar o
dinheiro em espécie.
Segundo Nakamura (2011), em 1980 foi criado o compuserve, um serviço online que
disponibilizava conexão com a internet, principalmente para usuários domésticos de
computador. Entre vários serviços que ele disponibilizava existia o Eletronic Mall;
esse serviço parecia como uma grande loja on-line, possuía formulários de 110
comerciantes onde o usuário poderia comprar o produto diretamente desse
formulário.
No setor hoteleiro, em geral, percebe-se que algumas redes de hotéis se destacam
em relação ao uso da internet e comércio eletrônico.
“Sobre TI em hotéis, Laudon e Laudon exemplificam a Choice
Hotels International Inc, a cadeia de hotéis Marriot , o grupo
hoteleiro Holliday Inn Worldwide como referências mundiais
em termos de sistemas de informações (SI). Esses hotéis
utilizam a TI em rede, utilizando a Internet como ferramenta
para reservas de apartamentos em nível global, para o check-

4

ARPANET, Disponível em <http://www.tecmundo.com.br/infografico/9847-a-historia-da-internet-pre-decadade-60-ate-anos-80-infografico-.htm>, Acesso em Nov. de 2013
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in via smart card, dentre outros serviço” (1999 apud Lobianco
& Ramos, 2004, p.5)

O trecho cita redes internacionais e umas das maiores do mundo, e exemplifica que
elas usam a internet principalmente como meio de reservas online.
Já Chon & Sparrowe (2003) exemplificam que no setor hoteleiro, a rede que se
destaca em relação a utilização da internet, principalmente no âmbito de reservas
on-line é a rede Hyatt, estando na frente das demais em relação a transações
eletrônicas - o site da rede possui ainda informações detalhadas de cada hotel.
Janissek (2005) explica que a internet propicia aos meios de hospedagem, tanto de
pequeno quanto de grande porte, gerar, desenvolver e manter contatos com
parceiros, clientes e fornecedores pelo mundo, diminuindo a necessidade de
deslocamento e permitindo maior e melhor comunicação e assim abrindo a empresa
para uma perspectiva globalizada.
Uma pesquisa realizada pelo programa de engenharia de produção da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (RAMOS & MENDES, 2001), com os hotéis
localizados em Natal-RN, em relação ao uso e impactos da internet, informa que, de
acordo com os hotéis entrevistados, a internet é utilizada principalmente no setor de
reservas já que possuem em seus sites um cadastro de reserva onde o cliente pode
preencher seus dados que são enviados para o setor e a partir daí seu a sua reserva
é confirmada via e-mail.
Outros setores que foram indicados, na pesquisa supracitada, como grandes
utilizadores da internet dentro desses hotéis foram o de administração e o de
alimentos e bebidas (A&B). O de administração envia e recebe relatórios para seus
fornecedores, verifica a cotação do dólar e outras consultas referentes ao mercado
financeiro. E o de A&B utiliza apenas para consulta de preços de produtos no
mercado.
Entretanto, a internet não é utilizada pelos meios de hospedagem apenas para
realização de reservas e para a divulgação através dos sites e páginas, seu papel é
fundamental na administração de um empreendimento que visa ampliar de modo
eficaz suas ações.
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Ramos e Mendes Filho (2001) indicam que, tanto para o turismo, quanto para a
hotelaria as tecnologias de informação, dentre elas a internet, são primordiais para
que possam se atualizar e utilizar ferramentas que permitam um eficiente
desempenho das funções de cada setor do hotel.
Entretanto, o uso da internet é ainda muito superficial dentro do ramo, Hoof e
Combrink (1998) explicam que a os empresários do ramo hoteleiro não possuem
total conhecimento sobre a potencialidade que a internet abrange, deixando então
de investir recursos financeiros na utilização desta. Isso faz com que recursos sejam
desperdiçados em outras ferramentas que não são tão eficientes quanto a internet.
“o hotel que possui um sistema informatizado pode interligar todos
os

seus

setores

operacionais,

e

obter

assim,

relatórios

sintetizados do que se está correndo no hotel, contribuindo para
que se possa tomar decisões estratégicas, alcançando mais
eficiência nos resultados financeiros e administrativos.”(MENDES
& RAMOS, 2002 , p. 04)

O esquema abaixo apresenta a utilização da internet e das tecnologias de
informações nos setores dos hotéis.
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Funções

Serviços realizados

Marketing e propaganda

Website

individual.

Sistemas

de

Gerenciamento de Destino.
Reservas e Pagamentos.

Conta online.

Relacionamento com Clientes (CRM).

Automação do “Front Desk”.

Programas de Fidelidade.

Pontuação de clientes frequentes.

Sistemas de Gestão Empresarial.

Sistemas de Administração
(Finanças,Vendas, etc.).

Recursos Humanos.

Recrutamento Online e Treinamento.

Controle Operacional.

Sistemas

de

Propriedade

Gerenciamento
(ex.

de

inventários,

estoques, etc.).
Desenvolvimento de Produto.

Salas

de

Tecnologia

(ex.

Newsgroups, Chats, etc.).
Ilustração 3: Função da internet dentro dos setores de um hotel
Fonte: Adaptado de WTO (1999), apud Batista, (2012)

No quadro acima é possível visualizar a gama de serviços nos quais a internet pode
ser utilizada e eficientemente diminuir os custos, a mão de obra, ampliar a atuação
da gestão sobre os resultados e aumentar gradativamente os lucros.
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3. INDICADORES DE HOSPITALIDADE CIBERESPACIAL
Tendo em vista que muitas empresas do ramo hoteleiro comercializam seus serviços
na internet, é percebido o ambiente ciberespacial como um meio de promover esse
hotel. A internet é útil tanto para redes hoteleiras, que podem ter seus
empreendimentos do mundo todo sendo acessados por qualquer pessoa em
qualquer lugar, quanto para hotéis de pequeno porte ou de administração familiar,
que não possuem a imagem de uma rede que é conhecida pelo mundo. Deduz-se
que, fornecendo todas as informações necessárias e acolhendo o futuro hóspede
bem, aumentam as chances de um futuro hóspede se hospedar nesse hotel que ele
tinha como desconhecido.
“Não dispor de um site na internet, significa permanecer inacessível a milhares de
consumidores do mundo todo” (GUIMARÃES, 2008, p.31). Com a afirmação do
Guimarães pode-se afirmar que, além de ser uma vantagem competitiva entre os
demais hotéis, não estar na internet significa anonimato global, já que a pessoa que
mora do outro lado do mundo dificilmente terá acesso a um determinado hotel sem
ser através da internet.
Pensando nisso então, é preciso entender como age o cliente que pesquisa meios
de hospedagem pela internet e quais são as medidas que devem ser tomadas para
cativar esse potencial hóspede por meio da hospitalidade ciberespacial.
É necessário compreender não só como ocorre a relação entre o usuário e um site,
mas também de que modo esse site vai chegar até essa pessoa, entender que esse
site sofre um processo de desenvolvimento para, na sua fase final, ser lançado no
ciberespaço e ser acessado por qualquer pessoa.
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Ilustração 4: Cenário para a criação e funcionamento de um site
Fonte: Adaptado de ROSOLINO, 2006

O esquema acima apresenta, de modo simples, o processo referente aos atores que
participam dessas interações. Primeiramente, vão surgir aqueles que planejam,
desenvolvem e habilitam o site. Entendendo que o usuário pode acessá-lo de
qualquer lugar (cenário), o que tornará o site um ambiente acolhedor e com
diferencial: a sua interface, tendo em vista que ela deve ser desenvolvida de modo a
adaptar-se a qualquer usuário.

Deve-se levar em consideração que nem todo ser humano é igual e é passível de
limitações e também que esse ambiente ciberespacial que está em constante
mudança gera um desconforto para quem não está acostumando a lidar com ele.
Pensando então em pontos estratégicos para auxiliar os hotéis na hora de receber
um visitante em seus sites, se propõe a hospitalidade ciberespacial como ponto
propulsor para que esse indivíduo se sinta bem e tenha interesse em hospedar-se
ou até mesmo conhecer esse hotel.
As pessoas só utilizarão a Internet se as interfaces forem de fácil
acesso e compatíveis com suas necessidades. Além disso, com uma
grande oferta de sites e páginas Web, os usuários tornam-se cada vez
menos tolerantes e mais críticos a sites complexos (NIELSEN,
LORANGER,p. 2, 2007).

Observando então as dificuldades de cada pessoa serão delimitados, nesse
capítulo, indicadores que sustentem a hospitalidade ciberespacial.
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Agora que será abordada a internet de modo mais especifico, é importante
esclarecer alguns termos utilizados para se compreender como se dá a
hospitalidade através desses conceitos.
No contexto digital, existem vários termos que denominam pessoas que utilizam a
internet, entre esses termos os mais conhecidos são: navegante, utilizador de rede,
entretanto o mais comum é usuário.
Usuário, segundo o dicionário Aurélio “é aquele que usa ou desfruta de algo”,
porém, com o decorrer do tempo e a evolução da sociedade em relação a tecnologia
o termo usuário passou a ter outras vinculações mais abrangentes como, “aqueles
que utilizam”, ou até mesmo “individuo que necessita de informação para
desenvolvimento de suas atividades” ( SANZ CASACO, 1994, p.19).
No mesmo contexto surgiu por volta de 1980 o termo usabilidade, que está
relacionado

ao termo usuário. Usabilidade quer dizer

a qualidade e

a

operacionalidade de um sistema ao ser usado por pessoas; está relacionado com a
capacidade de transmissão de maneira clara de uma determinada interface (uso de
ferramentas que são utilizados para movimentação e utilização de um determinado
sistema de informação) para o usuário (MOUTINHO, 2003).
Ainda em indicadores de hospitalidade através da internet, outro termo muito
utilizado é o referente a acessibilidade que, segundo o Dicionário Aurélio de Língua
Portuguesa (2013) é a “qualidade do que é acessível, do que tem acesso /
facilidade, possibilidade na aquisição, na aproximação.”
Dando coesão ao significado da palavra, o autor Thatcher (2004), explica que a
tecnologia é considerada acessível se puder ser usada com efetividade, tanto por
pessoas com deficiência quanto por pessoas sem deficiência.
Podemos pressupor que a acessibilidade não diz respeito apenas a pessoas que
possuem algum tipo de limitação, mas a todos aqueles que a desejam, entretanto,
por algum motivo, não conseguem ter acesso a determinada informação ou objetivo.
A acessibilidade para internet vem desse principio, de que todos devem ter acesso à
web sites, independente de terem deficiência ou não e essa acessibilidade se dá
pela flexibilidade de informação e da interação relativa entre o espectador e produto
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(site). Segundo Lima e Santarosa (2003) a acessibilidade “é caracterizada pela
flexibilidade da informação e da interação relativa ao respectivo suporte de
apresentação”, refere-se ao modo como as informações são pré dispostas para o
usuário, tendo em vista que essas informações devem permanecer de forma clara,
objetiva.
Reafirmando essa ideia, Conforto e Lima e Santarosa (2003) explicam que, a
acessibilidade passa a ter o sentido de aproximação, um meio de se disponibilizar
ao usuário, sites que respeitem suas necessidades e preferências.
Fazendo então uma coesão entre os termos usabilidade e acessibilidade, Nielsen e
Loranger falam da importância deles para se promover na internet:
Um projeto Web mal planejado pode significar um negócio
fracassado ou ainda, a perda de potenciais consumidores.
Assim a usabilidade e acessibilidade passam a ser relevantes
na garantia do sucesso da divulgação de um conteúdo de
determinada organização, e na inclusão de usuários, que
mesmo com algum tipo de limitação, motora ou cognitiva,
podem usufruir do ambiente digital (NIELSEN, LORANGER,
2007)..

Com base no texto acima, podemos perceber quão grande é a necessidade de se
criar um site cuja navegabilidade seja fácil e que as informações estejam
predispostas de modo claro, assegurando que o navegante encontre aquilo que
deseja com facilidade.
Visando então gerar sites e páginas na internet que sigam esses conceitos foi criado
um consórcio denominado W3C (world wide web consortiun5) em 1989 por Tim
Berners-Lee, que agrega cerca de 400 membros, entre eles empresas, órgãos
governamentais, entre outros, com o objetivo de estabelecer padrões para sites e
páginas na internet que possam ser acessados por qualquer pessoa, com
deficiência ou não, a partir de qualquer tecnologia.
A W3C procura gerar padrões para criações e desenvolvimento de páginas. Entre
vários padrões desenvolvidos, procura focar nos relacionados a
5

W3C, Disponível em <http://www.w3c.br/Home/WebHome>, Acesso em Nov. 2013

linguagem e
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estrutura das páginas, formas de publicar documentos on-line, padrões pra layout
como cores, letras, tamanhos, padrões para áudio e vídeo e etc.
As tecnologias e padrões gerados pela W3C são apenas uma das maneiras de
tornar hospitaleira uma página ou site na internet, entretanto o presente trabalho tem
como foco não os padrões para construção desses ambientes, mas sim indicadores
que ajudem e identifiquem se esses sites já existentes conseguem recepcionar de
maneira cortês os usuários que neles procuram informações.
Fazendo uma ligação com o que entendemos sobre hospitalidade e como ela pode
ser aplicada e reconhecida no mundo ciberespacial, se destaca uma das primeiras
normas a gerar padrões para avaliação de sites e páginas na internet. A ISO 9126
(International Organization for Standardization6.), criada em 1991 e revista em 2001,
2003 e 2004. Essa norma basicamente mede a capacidade de um software e sua
interface em predispor conteúdos pré programados a futuros usuários de web sites.
A norma brasileira que corresponde a ISO 9126 é a NBR 135967 e ela foi adaptada
em 1995.

Ela foi criada prevendo a necessidade de acordos internacionais que visassem
procedimentos para o julgamento da qualidade de softwares, tentando em vista esse
crescimento da demanda global por segurança e qualidade em cima das transações
realizadas através da internet.
A NBR foi adaptada com o intuito de criar um modelo que permitisse uma avaliação
referente a qualidade de um Software. “Essa norma foi desenvolvida como parte de
um conjunto de documentos que proporcionam esse modelo” (BRASIL, NBR 13596,
1995, p1). Entendemos então que ela é um modelo com critérios avaliativos
referentes ao desempenho de um determinado site ou página.
A norma explica ainda que Software é um “programa, procedimentos, regras e
qualquer documentação associada, pertinente à operação de um sistema
computacional” (BRASIL, NBR 13596, 1995, p.2), ou seja, software são programas,
páginas, ferramentas, qualquer coisa relacionada a operação do computador.

6
7

ISO, Disponível em < http://www.iso.org/iso/home.html>, Acesso em Set. de 2013.
NBR,Disponível em < http://www.brasil.gov.br/@@search?Subject%3Alist=NBR>, acesso em Set. de 2013.
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A normativa especifica que a qualidade de um software se mede através das
características desses softwares e que essas características sejam capazes de
satisfazer as necessidades explicitas e implícitas de cada indivíduo/usuário.
A norma enumera seis características que indicam qualidade dos softwares.
A primeira é referente a funcionabilidade, que é indicada como um
“conjunto de atributos que evidenciam a existência de um
conjunto de funções e suas propriedades especificas. As
funções são as que satisfazem as necessidades explícitas e
implícitas”. (BRASIL, NBR 13596, 1995, p.3)

Ou seja, se o programa realiza o que se propôs a fazer com precisão e de maneira
adequada, se possui a capacidade de interagir com outros sistemas específicos, se
possui a capacidade de impedir acessos não autorizados etc. A segunda
característica é a confiabilidade, que é descrita como um
“Conjunto de atributos que evidenciam a capacidade do
software de manter seu nível de desempenho sob condições
estabelecidas durante um período de tempo estabelecido”
(BRASIL, NBR 13596, 1995, p.3)

Esse padrão refere-se a não ocorrência de defeitos, manutenções periódicas aos
softwares, a capacidade dos softwares de manter um nível de desempenho, a
capacidade de se restabelecer e a não existência de falhas.
O terceiro item a ser verificado é a usabilidade, que seria:
“Conjunto de atributos que evidenciam o esforço necessário
para se poder utilizar o software, bem como o julgamento
individual desse uso, por um conjunto explícito ou implícito de
usuários.” (BRASIL, NBR 13596, 1995, p.3)

Essa característica está relacionada à operacionalidade, como já foi citada
anteriormente, a transmissão de conteúdo de maneira clara para o usuário.
A quarta característica é a eficiência, que é explicada como:
“Conjunto de atributos que evidenciam o relacionamento entre
o nível de desempenho do software e a quantidade de recursos
usados. Sob condições estabelecidas” (BRASIL, NBR 13596,
1995, p.3)

É a relação entre a quantidade de recursos e tempo gasto para eles serem
utilizados.
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O quinto item de avaliação é a manutenibilidade, que se refere ao: “Conjunto de
atributos que evidenciam o esforço necessário para fazer modificações específicas
no software” (BRASIL, NBR 13596, 1995, p.3), essa norma é referente a
manutenção das páginas, melhorias, atualizações, mudanças, adaptações etc.
A sexta e última característica que designa qualidade para softwares é a
portabilidade, que é explicada como “conjunto de atributos que evidenciam a
capacidade do software de ser transferido de um ambiente para outro” (BRASIL,
NBR 13596, 1995, p.3), ou seja, o sistema deve se adaptar a qualquer ambiente, ser
instalado em qualquer lugar com facilidade, podemos citar aqui, além dos
computadores, celulares, notebooks, tablets etc.
Entretanto, a NBR 13596 não avalia, nem estabelece parâmetros para esse tipo de
avaliação, mas sugere algumas considerações na hora de utilizar essas
características como mediadores de algum método avaliativo.
As considerações que são feitas referem-se à relevância das características em
determinado software. São citados: a confiabilidade como característica primordial
em quesito avaliação para softwares de missão crítica (são serviços ou sistemas nos
quais a perda de dado ou a paralisação geram transtorno). A eficiência é mais
relevante para sistemas que são manipulados em tempo real. E a usabilidade, que
deve ser levada em consideração nos softwares interativos.
Neste trabalho, serão usados então os indicadores acima como padrões para
análise da hospitalidade em ambiente virtual. Entretanto, não usaremos os meios de
pontuação e julgamento que a NBR indica como um norteador de qualidade, já que
não se trata de análise de softwares.
Pensando ainda em alternativas que priorizem o acolhimento de usuários, é
possível indicar medidas extremamente relevantes que tornem o ciberespaço,
pensando nos sites, ambientes receptivos e hospitaleiros.
Abrangendo então a visão de que nem todos os usuários que entrarão no site de um
determinado meio de hospedagem estão familiarizados com o idioma nativo do
empreendimento, o autor Guimarães explica que a “conversão do conteúdo das
páginas para outros idiomas” é um “fator que permite atender consumidores de
qualquer parte do globo, assim auxiliando na superação das barreiras linguísticas”
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(2008, p. 30). Isso estreita a relação entre o hotel e o usuário, tendo em vista que o
usuário que entre em um site e não domine o idioma para o qual o site está
programado se sentirá hostilizado e procurará outros sites que correspondam aos
idiomas que lhe são conhecidos.
Atualmente, quando os usuários pesquisam por meios de hospedagem no ambiente
ciberespacial, não estão dispostos a perderem tempo, visando sempre a economia
do tempo e do seu dinheiro; então na hora de predispor informações em sites, o
hotel deve priorizar aquelas que são mais importantes para o futuro hóspede, de
fácil acesso e que os demais sites não predispõe.
Segundo Guimarães, “para atrair e manter clientes, os sites de hotéis devem ser
funcionais e simplificar o planejamento das viagens” (GUIMARÃES, 2008, p.55).
Assim, dando prioridade a algumas informações, como a exposição de produtos e
preços, que ajudem o cliente a deliberar e modificar seu orçamento pensando no
custo benefício.
Além da exposição do preço, Guimarães (2008) cita algumas dificuldades
encontradas com frequência pelos navegantes e que os sites não disponibilizam ou
não disponibilizam de forma clara:


Oferecer ferramentas de reserva on-line, sem que o usuário precise ligar para
o hotel e tenha sua confirmação de reserva através do site também.



Mostrar fotos e vídeos das UHs e ambientes, de modo que seja possível
visualizar o espaço todo.



Mostrar informações referentes a bares e restaurantes, como horários de
funcionamento.



Exibir as políticas do hotel, incluindo procedimentos para pagamento e
cancelamento de reservas.



A página inicial do site deve ser convidativa, atraente, sedutora, com
conteúdos referentes ao hotel.

Em relação ao design (do francês désigner, escolher) Guimarães explica que ele
não deve ser prioridade para um site de hotel, “deve-se dar mais atenção ao
conteúdo do que ao design, até porque um bom design procura ter alguma relação
com o conteúdo” (GUIMARÃES, 2008, p. 67), assim entendemos que não adianta
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fantasiar absurdamente o site de um hotel, se ele não for referente ao que o hotel
tem a oferecer, e entender que ele não substituirá o conteúdo que o site deve
apresentar referente ao hotel.
Visando a predisposição do conteúdo, Guimarães explica que as informações
devem ser divididas em pequenas partes, já que “o navegante “escaneia” a página,
em vez de lê-la como leria um livro [...], qualquer conteúdo que ocupe muito espaço
corre o risco de não ser visto, uma vez que o navegante quer consumir informações
rápidas” (GUIMARÃES, 2008, P.67), assim, toda informação que se encontra em
grandes blocos de textos não são aproveitadas ao máximo e deixam de passar para
o usuário aquilo que ele talvez esteja procurando.
Também é relevante o tamanho dos arquivos, já que:
“Apesar dos grandes avanços em termo de disponibilidade de
conexão com banda larga, ao projetar recursos e disponibilizar
arquivos (imagens, vídeos, sons), tem que pensar na pessoa
que terá a conexão mais lenta. Dessa forma, alcançará o maior
público possível” (GUIMARÃES, 2008, p.67)

Fazendo então uma analise do que Guimarães citou, é possível entender que
mesmo que a informação esteja no site não necessariamente poderá ser acessada
pelo cliente, se for um arquivo muito grande e necessitar de uma conexão em larga
escala e o usuário não disponibilizar desse tipo de conexão, não conseguirá acessar
o conteúdo. E entendendo que o cliente só pagará por um produto que ele consegue
ver, ou ter uma mínima noção de como é, impedirá que esse hotel venda-se para
esse cliente.
Limeira (2003) explica que independe do negócio que o empreendimento
comercialize, existem critérios fundamentais que ele deve seguir em um ambiente
ciberespacial, para ter sucesso e se propagar nesse ambiente.
Ele fala de acessibilidade como um “aspecto que reúne elementos que permitem o
primeiro contato com o usuário”, citando a necessidade de sites de buscas que, com
palavras chave, permite que o turista encontre os sites dos destinos ou serviços que
procura.
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Em relação a navegabilidade, Limeira (2003) explica que navegar dentro dos sites
está relacionado ao caminho que o usuário faz dentro da página, tendo controle do
percurso que deseja realizar.
Para este autor, interatividade é referente a facilidade que o usuário tem de interagir
com o conteúdo, tendo a possibilidade de deixar opiniões.
Limeira (2003) usa o termo multiplicidade para definir a variedade de elementos
predispostos no site que estimulem a transmissão de informações, como textos,
fotos, vídeos, etc.
E por último este autor cita a conectividade, se referindo a predisposição de links
que abram outros sites referentes ao assunto apresentado, como sites da prefeitura
local, bares, restaurantes, destinos turísticos, etc.

39

4. PRESENÇA DE INDICADORES NOS SITES DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM
Para verificar a presença desses indicadores nos sites foi escolhida a utilização do
processo metodológico de observação sistemática, para o qual foi elaborado um
checklist (Apêndice A) composto pelos indicadores que possivelmente norteiam a
hospitalidade dentro dos sites de hotéis. Após coleta dos dados, estes foram
agrupados por indicadores para realização da análise. A análise, por sua vez, teve
caráter qualitativo. pois foi verificado quais hotéis se utilizavam desses indicadores
de maneira mais (ou menos) eficaz.
“A pesquisa qualitativa é útil como uma ferramenta para
determinar o que é importante para os clientes e porque é
importante. Esse tipo de pesquisa fornece um processo a partir do
qual questões-chave são identificadas e perguntas são formuladas
[...]” (MORESI, 2003, p. 66)

Assim, entende-se que os indicadores que foram desenvolvidos e gerados com base
em teorias e normas, que por sua vez foram pautadas nas necessidades dos
indivíduos, (nesse caso, os usuários da internet que frequentam páginas e sites)
servem ao propósito de questões-chave e auxiliam a entender o que de fato é
importante para esse cliente/usuário.
Após realização de revisão bibliográfica apresentada nos capítulos anteriores e
coleta dos indicadores que devem nortear a hospitalidade dentro de sites, foi gerado
um checklist (APÊNDICE A) que visa verificar se sites pré selecionados de
determinados hotéis estão seguindo algum padrão que indique cordialidade.
O checklist é um instrumento de verificação, que segundo o manual do SEBRAE, é
utilizado para o monitoramento da qualidade do atendimento ao cliente. Pode-se
afirmar que é um instrumento de sondagem de local (VEAL, 2011) e por isso foi
utilizado para averiguar os sites de hotéis, por meio de uma observação sistemática
e participante, avaliando se esses sites se enquadram no padrão que identifica se
existe ou não o uso hospitalidade ciberespacial nesses ambientes.
A observação é um tipo de pesquisa geralmente utilizada em um início de área de
investigação, já que ajuda no levantamento de hipóteses relacionadas ao fenômeno
estudado. A observação sistemática é um procedimento que envolve a seleção dos
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comportamentos a serem observados, o registro desses comportamentos e a
análise desses comportamentos (SIENA, 2007, p. 10).
A área de observação foi delimitada em sites de hotéis da cidade do Rio de janeiro.
Para fazer a seleção dos hotéis que deveriam entrar na pesquisa optou-se
inicialmente pelo sistema oficial de classificação de meios de hospedagem, o
SBClass (Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem),
desenvolvido pelo Ministério do Turismo em 2011 (BRASIL, 2013). Entretanto, não
foi possível utilizá-lo já que esse sistema de classificação é relativamente recente e
contém apenas um hotel em todo o estado do Rio de Janeiro já classificado. Assim,
foi necessário buscar outro método de classificação de hotéis que fornecesse um
quantitativo de hotéis considerável para a pesquisa.
Como alternativa, foi definida utilização do Guia 4 Rodas – uma classificação
comercial de meios de hospedagem, realizada pelo Grupo Abril, desde 1966. Sua
versão virtual (2013) possui cerca de 140 meios de hospedagem mapeados,
cadastrados e classificados na cidade do Rio de Janeiro. Foi selecionado um
universo de 24 meios de hospedagem desse total, sendo separados nas mesmas
categorias utilizadas pelo Guia 4 Rodas. O Guia utiliza a classificação baseada em
casinhas, em cinco categorias. Um hotel classificado com cinco casinhas é
considerado luxo, quatro casinhas muito confortável, três casinhas é confortável,
duas para médio conforto e uma é considerado simples. Os demais hotéis
cadastrados não se enquadram em nenhum desses padrões.
Apresenta-se abaixo a lista de todos os 24 hotéis selecionados, divididos de acordo
com as categorias do Guia 4 rodas.
5 casas - Luxo:


Hotel Santa Teresa



Copacabana Palace



Hotel Fasano



Sofitel (Rio)

4 Casas - Muito confortável:


JW Marriott

41



Royal Tulip



Ceasar Park



Windsor Atlântica



Sheraton Barra

3 Casas – Médio conforto:


Novotel



Pestana Rio Atlântico



Leme Othon Palace



Promenade Palladium

2 Casas – Conforto:


Ibis Centro



TuaKaza



Orla Copa



Tropical



Ritz Plaza

1 Casa – Simples:


Atlântico Copa



Quinta Azul



Copa Sul



Bernidorm Palace



Everest Park

A seleção dos hotéis acima, pretendeu englobar todas as categorias existentes no
Guia 4 rodas e procurou ainda mesclar hotéis de rede com hotéis de administração
familiar, respeitado assim a estratificação dos hotéis selecionados, sem distinção de
suas formas de gestão, até mesmo para verificar se há algum padrão de indicadores
diferenciados entre os hotéis familiares e de rede,averiguando que rede hoteleira da
cidade do Rio como um todo Considerando que não houve pedido de autorização
para coleta das informações contidas nesse trabalho e por uma questão de postura
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ética que objetiva preservar a identidade dos hotéis pesquisados, os hotéis foram
numerados com números entre 1 e 24 e foram evitados, ao longo do texto,
pormenores que possam facilitar sua identificação. O mesmo ocorre com as
ilustrações referentes às telas dos sites visitados, nas quais a pesquisadora inseriu
marcações que impedem visualização da marca hoteleira.
A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 29 de outubro. Cada observação levou
em média 32 minutos para ser realizada por completo, tendo em vista que os sites
com mais informações demandaram mais tempo do que aqueles que a existência de
informação era escassa.
Após realização da pesquisa, foram quantificados e analisados os dados por
categoria, conforme apresentam-se a seguir.
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4.1 QUANTIFICAÇÃO
A quantificação foi realizada por cada um dos indicadores, de acordo com a subcategoria analisada.
Em acessibilidade, todo os hotéis estavam disponíveis para os três navegadores
testados (Chrome, Internet Explorer e Mozilla), todos são encontrados facilmente
através dos sites de busca definidos anteriormente (Google e Yahoo) e podem ser
acessados de qualquer hardware, tendo em vista que os utilizados foram um
notebook com Windows 7 e um celular com sistema Android.
Em relação ao idioma, nem todos os sites possuem o idioma local, mais todos
possuem o inglês como opção linguística.
Entretanto, a variedades de línguas pré dispostas no sites se dá tanto em relação a
classificação quando a administração, tendo em vista que nem todos os hotéis de
luxo disponibilizam mais do que português e inglês e muitos hotéis que são de
administração familiar possuem vários idiomas opcionais.

Idiomas encontrados nos sites
Inglês

Português

Espanhol

Francês

Italiano

outros idiomas

100%
92%
71%
45,83%
37,50%
29,16%

Idiomas existentes

Ilustração 5: Gráfico sobre idiomas encontrados nos sites
Fonte: Elaboração própria

Em relação a localização do hotel, se esperava que os sites apresentassem mapas
endereço ou dicas de como chegar e mais de 80% deles possuía algum tipo de
informação que auxilia na identificação da localização do hotel.

44

Informações de localização do hotel
sites que possuem mapa, endereço, translado etc.
sites sem nenhuma informação referente a localização do
hotel
17%

83%

Ilustração 6: Gráfico sobre informações e localidade do hotel
Fonte: Elaboração própria

Passando para os indicadores referentes à cordialidade, foram analisadas,
primeiro, as suas páginas iniciais, observando se eram convidativas, receptivas e,
em relação a disposição das cores internas do site, com fundos claros que ajudam
na leitura e na visualização da página como um todo.

Cordialidade
Página inicial agradável

Página inicial confusa

42%
58%

Ilustração 7: Gráfico sobre cordialidade dos sites de hotéis em suas páginas
Fonte: Elaboração própria
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Cores dos sites
cores agradáveis e que auxiliem na leitura
Cores difusas ou que atrapalhem na leitura

25%

75%

Ilustração 8: Gráfico sobre as cores utilizadas nos sites
Fonte: Elaboração própria

Outro indicador utilizado para verificar
verificar a questão da cordialidade é a observa
observação de
ferramentas de reservas presentes nos sites. A maioria dos hotéis possui uma
ferramenta referente a reservas
reservas, entretanto a maioria dessas ferramentas são
apenas para simulações de reservas sujeitas a aprovação, sendo assim na existe
nenhuma confirmação de que a reserva poderá ou não ser efetuada.

46

Reservas
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
5 casas

4 casas

Possui ferramenta de reserva

3 casas

2 casas

1 casa

Realiza confirmação de reserva

Ilustração 9: Gráfico sobre ferramentas para reserva nos sites
Fonte: Elaboração própria

Referente a categoria de usabilidade, nenhum site apresentou lentidão para
carregar, nem no carregamento de fotos ou vídeos, tendo em vista que os tours em
360º e a realização de reservas demandaram um pouco mais de tempo de espera
para se concretizarem.

Em relação a disposição das imagens, informações e ao design do site como um
todo, abas, apresentação de fotos e etc. De um modo geral, a maioria dos hotéis
apresentou uma clareza na hora de apresentar as informações, entretanto o design
não foi um ponto bem desenvolvido, tendo em vista que, muitas informações
estavam muito agrupadas ou desorganizadas dentro dos sites.
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Design, legibilidade e clareza nas
informações
Percentual de hotéis

91,66%

75%

Design,legibilidade e disposição das
informações

Clareza e facilidade de encontrar as
informações existentes

Ilustração 10: Gráfico sobre Design, legibilidade e clareza nas informações dentro dos sites.
Fonte: Elaboração própria

Em relação ao contato, nenhum site apresentou módulo de chat ou de dúvidas
online. Todos apresentaram algum tipo de telefone, sendo que alguns telefones
estão especificados como apenas para reservas, entretanto é o único meio de
contato. Apenas um site não apresentou endereço e email.

Conforme o checklist, os sites deveriam apresentar preços sobre as diárias,
alimentos e bebidas em geral, entre outros serviços que só seriam realizados
mediante pagamento. E apresentar também quais itens e espaços poderiam ser
utilizados juntamente com a diária paga, horários de funcionamento e etc.
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PERCENTUAL
13%
33%

Nenhuma apresentação
referente a preços
Apresentação dos preços
referente a diárias e
promoções

54%

Apresentação de preços
referente aos restaurantes e
bares

Ilustração 11: Gráfico sobre Apresentação de preços em geral nos sites
Fonte: Elaboração própria

Entretanto, os preços que foram apresentados referentes a diária e promoções só
foram acessados através da realização ou simulação da reserva.

E com relação aos equipamentos, todos declaram os equipamentos e serviços
existentes, porém nenhum menciona se estão inclusos na reserva ou se são pagos
a parte. Apenas 3 sites apresentam a informação sobre internet gratuita, mas não
mencionam os outros itens existentes no hotel, como, por exemplo piscina, quadras
de esporte e academias.

No quesito multiplicidade a maioria dos hotéis opta apenas por textos que
descrevam os locais e utilizam poucas mídias como fotos, vídeos e tour 360º.
Mesmo aqueles que utilizam fotos, como a maioria, não fazem isso em abundância,
colocam poucas fotos dos ambientes e equipamentos que o hotel dispõe.
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Uso de mídias pelo sites
Fotos

Textos

Vídeos

Tour 360º

91,66%

66,66%
multiplicidade e mídia
29,16%

8,33%

Ilustração 12: Gráfico sobre uso de mídias nos sites
Fonte: Elaboração própria

Em relação a informações referentes a horários no hotel, como de check-in e checkout, horários de café da manhã, dos restaurantes e bares em geral, das áreas de
lazer, entre outras, poucos são os hotéis que disponibilizam esse tipo de informação.
E a maioria dos hotéis que apresentam informações referentes a horários são os das
categorias de luxo e muito confortável. Os horários que mais são informados são os
referentes aos bares e restaurantes.

Percentagem dos sites que apresentam
horário

37%
63%

Apresentam qualquer
informação referente a
horário
Nenhum horário encontrado

Ilustração 13: Gráfico sobre a presença de horário nos sites.
Fonte: Elaboração própria
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Na secção de navegabilidade, encontrou-se disparidade em relação a pré
disposição das abas e o percurso que o usuário pode fazer dentro do site sem se
confundir. Hotéis de categorias mais altas se preocuparam mais em abrir abas
novas para assuntos que se relacionam com o que o usuário está buscando no
momento, mas não é exatamente aquilo, enquanto hotéis de categorias mais baixas,
mesmo os de rede, deixam isso um tanto confuso e assim desprendendo a atenção
do navegante para o essencial. Em relação ao percurso, de um modo geral, é fácil
realizá-lo, sendo que há uma inversão de papéis nos quais os hotéis de categorias
mais baixas possuem os menus que facilitam a navegabilidade e os de categorias
mais altas possuem menus mais confusos.

Navegabilidade
relação de abas sobre assuntos diversos
100%

navegabildade do menu

100%
75%

100%

100%

80% 80%

40%
20%
0
5 casas

4 casas

3 casas

2 casas

1 casa

Ilustração 14: Gráfico sobre navegabilidade dos sites.
Fonte: Elaboração própria

De um modo geral a maioria dos sites fala sobre atrativos turísticos, mas geralmente
falam sobre o que está próximo ou das praias, poucos comentam sobre teatros,
restaurantes, diversão noturna ou outros tipos de informação complementar. Quanto
mais baixa a categoria, mais escassas as informações referentes ao turismo local.
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Informações turísticas

Sites que possuem
informações turísticas

46%
54%

Sites que não possuem
informações turísticas

Ilustração 15: Gráfico sobre informações turísticas dentro dos sites.
Fonte: Elaboração própria

De acordo com a manutenibilidade, todas as informações estavam atualizadas,
principalmente as referentes a promoções como de ano novo e carnaval. Das
informações que os hotéis se propuseram a disponibilizar nos sites, apenas 2 deles
não apresentaram informações referentes a um menu ou link que existia dentro do
próprio site, sendo assim, existiam abas em branco dentro do site

que não

apresentavam informação nenhum.

Do ponto de vista da confiabilidade, todos os sites estão de acordo já que, durante
a observação, nenhum deles apresentou qualquer problema. Em relação a
pagamentos, dentre os hotéis que efetivavam a reserva na hora e não
disponibilizavam apenas uma simulação, todos apresentavam apenas a opção de
pagamente em cartão, nenhum apresentou a possibilidade de pagamento no boleto
ou Pagseguro8. Entretanto para os pagamentos realizados com cartão, todos
emitiam um comprovante de pagamento.

Na funcionabilidade muitas das ferramentas de reserva são apenas para simulação
ou estão sujeitas a aprovações posteriores com respostas por e-mail. Então, dos 22
8

Pagseguro é uma ferramenta de compras online, na qual o usuário não paga diretamente para o
comprador, mas para um intermediário que garante a devolução do dinheiro em caso do não
recebimento de mercadoria. Em troca do serviço, o site recebe um percentual sobre cada compra
realizada. Fonte: pagseguro.uol.com
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hotéis que possuem alguma ferramenta referente a reserva apenas 13 realizam a
reserva efetivamente.

Reservas

Apenas simulam a reserva
41%
Realizam a reserva
59%

Ilustração 16: Gráfico sobre efetuação de reserva pelos sites.
s.
Fonte: Elaboração própria

O único programa interativo encontrado foi o tour em 360º de dois dos hotéis
estudados.. Ambos funcionam perfeitamente sendo que,
que por ser uma ferramenta que
demanda uma velocidade maior da internet, demoram um pouco mais para carregar
do que as demais ferramentas
mentas dentro do site.

Em relação a dinâmica de abas e fotos, deveria ter sido projetada de modo a não
confundir o usuário e que fosse apresentada de forma simples. Muitos hotéis
apresentavam galerias de fotos separadas
separa s dos textos referentes as fotos, ou em
outros lugares. Assim era difícil encontrar as referências e a busca pelas
informações fica cansativa..
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Dinâmica de abas e fotos

37%
Fácil e simples
Complica e cansativa
63%

Ilustração 17: Gráfico sobre a dinâmica de abas dos sites.
Fonte: Elaboração própria

O último indicador avaliado é o referente a eficiência, que prevê que as ferramentas
existentes nos sites sejam simples e ágeis, que a concretização da reserva não
demore para se realizar e as ferramentas interativas, como os tours 360º, devam ser
leves e fáceis de serem usadas. Nos três quesitos não foi encontrado nenhum tipo
de disparidade. Algumas das ferramentas de reserva eram complicadas de se
utilizar e demandavam um maior tempo para serem efetuadas, mas esse percentual
é pequeno.

Efetuação da reserva

21%
Reservas complicadas
Reservas realizadas com
facilidade
79%

Ilustração 18: Gráfico sobre dificuldade para a realização das reservas através dos sites.
Fonte: Elaboração própria
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4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Conforme o panorama averiguado sobre os indicadores de hospitalidade nos sites
selecionados, foram identificados ponto fortes em determinados sites que deveriam
ser adaptados pelos demais. Serão apontadas, também, atitudes que deverão ser
tomadas pelos hotéis para que seus sites tornem-se ambientes mais acolhedores e
cativem o potencial hóspede, corrigindo os pontos fracos existentes.
Em relação à acessibilidade a primeira atitude que mostrou cordialidade de um dos
sites de hotéis foi a criação de uma interface específica para celular feita pelo hotel
11. Todos os hotéis são acessíveis através do celular, entretanto, demoram mais
para carregar e as páginas são de difícil manuseio. Essa alternativa foi o ponto de
partida para uma boa hospitalidade pensando no conceito de acessibilidade que
segundo Conforto e Santarosa (2003), passa a ter o sentido de aproximação, um
meio de disponibilizar ao usuário sites que respeitem suas necessidades e
preferências.
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Ilustração 19: acessibilidade em dispositivos móveis.
Fonte: Adaptado do site do hotel 11

Outro ponto que podemos destacar na acessibilidade refere-se
refere
a informações sobre
localidade, endereço e como chegar ao hotel. Todos apresentaram alguma
informação a respeito,, entretanto a informação ainda é escassa, pessoas que nunca
vieram ao Rio de Janeiro se sentiriam
sentir
perdidas. São necessárias informações de
pontos de referência,, linhas de metrô,
metr , trem, ônibus, para auxiliar quem vêm de fora e
não está ambientado com o local.
Alguns hotéis pensaram nisso e disponibilizaram informações desse tipo.
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Ilustração 20: Mapas para localização do hotel
Fonte: Adaptado do site do hotel 1

O hotel 1 apresentou uma ótima opção, pois além de mostrar o mapa de localização
do Google, ele ainda apresentou 2 mapas, o cinza a esquerda mostra todos os
pontos turístico e conhecidos próximos ao hotel e o da direita com um trajeto em
azul, mostra qual o percurso que a pessoa fará caso utilize táxi
xi ou carro do
aeroporto ou do centro.
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Ilustração 21: Como chegar ao hotel
Fonte: Adaptado do site do hotel 10

O hotel 10 apresentou, além do mapa, as linhas de metrô
metr e ônibus que levam até ele
e a localização por GPS.
Segundo o SEBRAE-MG9 (2013)
Diferenciais
iferenciais competitivos são os atributos que tornam a
empresa única e superior aos seus principais concorrentes.
Tratam-se
se das vantagens e benefícios exclusivos que a
empresa proporciona à sua clientela e que a concorrência
ainda não conseguiu oferecer. Diferenciais competitivos
somente têm valor quando o mercado consumidor percebe
estas vantagens. Por isso, além de possuir esses diferenciais,
a empresa também precisa divulgá-los
los de forma adequada.
Diferenciais desconhecidos não aumentam as vendas.

É possível afirmar, portanto, que a apresentação que o hotel 10 faz p
parece algo
muito simples, mas é, na verdade,
verdade um diferencial competitivo e que pode auxiliar o
hóspede que desconhece a cidade.
9

SEBRAE
(2013),
disponível
<http://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/D
http://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/DuvidaFrequente/O-que-e-o
o-diferencialcompetitivo> Acesso em out. 2013

em
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Passando para o quesito cordialidade, foi fácil identificar que muitos hotéis,
principalmente os de categorias superiores, se preocuparam muito mais com o
design das páginas do que com o conteúdo referente ao hotel.

Ilustração 22: Página inicial
Fonte: Adaptado do site do hotel 19

O site acima é a página inicial do hotel 19, apesar de ser simples, mostra tanto o
lugar onde o hotel se localiza, dando as boas vindas e falando um pouco sobre o
hotel, apresenta uma aba pra
pra fotos que ajudam ao usuário a se ambientar com o
empreendimento. As cores são bem agradáveis e o menu é bem simples e fácil de
ser manuseado.

Do ponto de vista da usabilidade,
usabilidade um site, para ser considerado dentro dos
padrões, deve oferecer qualidade e a operacionalidade ao ser usado por pessoas,
ter capacidade de transmitir de maneira clara e objetiva as informações, através de
uma interface ou ferramenta (MOUTINHO, 2003), assim é de suma
su a importância que
o site não demore a carregar,
rregar, seja legível, as informações existentes sejam claras e
fáceis de serem encontradas e etc.
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Entretanto, os resultados da pesquisa mostram que esse é o quesito no qual os
hotéis encontram maior dificuldade de se enquadrar.
A maioria dos hotéis se preocupa demais com design e deixa a desejar no modo
como as informações são pré dispostas para o usuário, assim faltam informações
primordiais para que um potencial cliente consiga achar tudo o que procura apenas
através do site, sem ter mais trabalho.

Muitos dos sites apresentaram uma dinâmica de apresentação cansativa, onde
havia um texto que falava sobre o hotel (por exemplo: um quarto) e as fotos não
estavam junto do texto, mas misturadas com várias outras, ou de forma geral ou em
uma galeria. Desta maneira, o usuário tinha que sair do menu onde estava, entrar
em outro, ver as fotos e depois voltar para o menu que estava. Era cansativo e as
informações não eram apresentadas com clareza.

Em relação a informações referentes a preços, não estavam acessíveis, tendo em
vista que, para saber sobre promoções e diárias os usuários deveriam tentar fazer
uma reserva. No decorrer da realização da reserva é que os preços de promoções e
diárias apareciam.
“A exposição dos valores no sites fazem com que “os
concorrentes diretos e indiretos tenham acesso a essas
informações e as utilizem na definição de seus critérios de
negócio” (GUIMARÃES, 2008, p. 30)

Guimarães explica que essa ausência de informações referentes a valores se dá por
medo da concorrência se beneficiar com as informações, entretanto o mesmo autor
explica que “a exposição dos produtos e preços beneficia os consumidores à medida
que permite mais comparações” (GUIMARÃES, 2008, p. 30). Assim, mesmo sendo
uma ameaça, também é uma vantagem competitiva. E, em relação aos
concorrentes, colocar os valores só para reserva, não os impedirá de ter acesso a
eles, entretanto, impedirá de ganhar um cliente, já que realizar uma reserva apenas
pra saber os valores da diária é cansativo e pode fazer com o que o usuário desista
e procure outras alternativas.
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Em relação às opções de contatos, a maioria dos hotéis apresentava e
e-mail e
telefone, porém, alguns não deixavam explícitos a que setor se referia o contato, ou
se era apenas para efetuar reserva.

Ilustração 23: Página para contato
Fonte: Adaptado do site do hotel 3

O exemplo acima foi retirado do site do hotel três, que em sua aba de contatos
apresenta os telefones e e-mails.
e mails. A dúvida que fica é se esses telefones e e
e-mails
são realmente de contato do hotel para se tirar dúvidas e realizar questionamentos
ou se são contatos para o envio de currículos. E se for isso, onde estão os contatos
do hotel? Pode até parecer cl
claro
aro para aqueles que conhecem o hotel, mas para um
usuário que está tendo um primeiro contato com esse hotel pelo seu site, é possível
que se sinta hostilizado.

Sobre o uso de equipamentos dos hotéis, como horários e quais coisas estavam
inclusas na diária
a e quais deveriam ser pagas a parte,, os hotéis também cometem
equívocos.. A maioria não apresentou horários de uso ou quais equipamentos e
serviços estavam disponíveis ou inclusos na diária.
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Ilustração 24: Informações sobre equipamentos
Fonte: Adaptado do site do hotel 2

Um exemplo é o site pertencente ao hotel 2, que fala sobre todos os equipamentos e
serviços disponíveis no hotel, mas em nenhum momento menciona se está ou não
incluso em algum tipo de pacote ou diária, nem no momento da realização da
reserva. É mencionado apenas sobre café da manhã. Isso faz com que o usuário
não se sinta seguro de realizar uma reserva em um hotel no qual ele não tem
completa ciência do que ele pode usufruir.

Quanto a multiplicidade, ela se concretiza a partir da disponibilidade de vários
elementos estimuladores que ajudam
ajud
na transmissão de informação (GUIMARÃES,
2008). Então, se faz necessária uma revisão nas prioridades referentes a
informações. Os
s hotéis apresentam poucas mídias, impossibilitando ao usuário uma
completa
ompleta noção de como o hotel é e, além de textos, os hotéis deveria
riam apresentar
fotos panorâmicas. Os tour em 360º são uma alternativa para apresentar espaços
sociais, tendo em vista que o hóspede não ficará trancado no quarto durante toda a
sua estádia. Em relação aos
ao horários, os que mais aparecem são os referente
referentes a
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bares e restaurantes do hotel – que é mesmo uma informação importante
importante, mas
outros horários (como o de check-in
check
e check-out)
out) também são essenciais e não
estão sendo informados pelos
elos sites.

Ao conceito de navegabilidade se aplicam as possibilidade de percursos que o
usuário faz dentro do site,, sendo que esses percursos devem ser de fácil acesso e
fáceis de serem realizados.
realizados. Dos hotéis avaliados, a maioria apresentou uma boa
dinâmica de fotos, sendo que alguns hotéis de rede não fizeram site
sites específicos
para cada hotel, então, se o usuário procurar pelo hotel do Rio de Janeiro terá que
entrar no site geral (mundial) e pesquisar sobre o hotel que procura
procura. Isso faz com
que o percurso
ercurso seja cansativo. Alguns desses sitess “conjuntos” não abriam aba para
o site do hotel especifico e, quando o usuário tentar voltar para algum menu, ele
retorna para o site geral. Isso desmotiva a pesquisa e faz com que o usuário desista.

Pensando em como facilitar a navegação, alguns sites
s utilizam um design muito
simples, mas que faz diferença positivamente.

Ilustração 25: Menu navegável
Fonte: Adaptado do site do hotel 2
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A página pertencente ao hotel 2 é um exemplo para criar um menu que aj
ajude na
navegabilidade. Em qualquer link, aba ou ícone em que o usuário clique ou entre no
site, o site mantém fixo um menu a esquerda,, que apresenta categorias principais.
Assim,
ssim, se o usuário quiser procurar outra coisa ou desejar
desej voltar para onde estava
não precisará procurar novamente pelo menu.
Sobre o turismo na cidade, os hotéis apresentam poucas informações, então se o
usuário quiser saber algo sobre os pontos turísticos próximos ao hotel que deseja se
hospedar, terá que sair do site e procurar em outro,
utro, ou em um site de busca.
Apresentar informações sobre os pontos turísticos da cidade, além de facilitar a vida
do futuro cliente, se torna um diferencial. Segundo Molina (2003) um fenômeno
moderno, chamado “pós turismo” tem seu diferencial no cenário virtual, onde
oferecer paisagens, informações visuais ou audíveis se tornam fundamentais para a
escolha do destino pelos clientes.

Ilustração 26: Atividades e atrativos turísticos próximos ao hotel
Fonte: Adaptado do site do hotel 5

O site apresentado pertence ao hotel 5 e possui, além de pontos turísticos,
atividades existentes nas proximidades
pr
como boliche,
e, surf e etc. Sobre os pontos
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turísticos, o site informa e ainda apresenta telefones de contato. Parece algo
desnecessário, mas para aquela pessoa que não mora no Rio, é essencial se
ambientar com o local e ter noção do que ela pode conhecer enquanto estiver na
cidade.

Em relação a manutenibilidade, a maioria dos hotéis se enquadrou per
perfeitamente,
nenhum site apresentou informações ultrapassadas, ou que não fizessem sentido na
data averiguada.

Ilustração 27: Falta de informações
Fonte: Adaptado do site do hotel 2

Vale ressaltar que dentre os sites pesquisados 2 sitess se propuseram a passar
informações sobre a cidade, mas essas informações não estavam disponíveis
disponíveis.
Ambos são de meios de hospedagem de administração familiar. A imagem acima
exemplifica um deles, pertencente
pertence
ao hotel 19. Na
a aba referente a restaurantes e
café da manhã há apenas
penas a imagem acima, sem informações sobre horários,
alimentos, preço e etc.

De todos os sites
s acessados durante a avaliação, todos se enquadram no padrão
indicado referente a confiabilidade, já que segundo a NBR13596 (ano) seriam os
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atributos do site que mostram a sua capacidade de manter seu nível de
desempenho durante um determinado período de tempo, tendo em vista que
nenhum apresentou quaisquer problemas.
Em relação ao pagamento de reservas, está de acordo ser apenas por cartão de
crédito, tendo em
m vista que isso ajuda o hotel a evitar reservas solicitadas e não
realizadas, entretanto, faltou um comprovante de que o pagamento ou a efetuação
da reserva tivessem mesmo sido realizados.
realizados

Para um site ser considerado funcional,, ele deve agregar em suas funções e
ferramentas um conjunto de atributos que satisfação as necessidades do usuário
(BRASIL, NBR 13596) e as ferramentas existentes,
existente , como a ferramenta de reservas e
os tour 360º, estão completamente enquadrad
enquadradas
s nos padrões, são simples e fáceis
de serem manuseadas.

Entretanto, a dinâmica de abas em muitos sitess é confusa e atrapalha o usuário a se
localizar no site.

Ilustração 28: Página confusa
Fonte: Adaptado do site do hotel 4.
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A imagem acima é referente ao hotel 4, que possui um site geral para todos os
empreendimentos. A parte destacada no retângulo vermelho é a parte do site que
menciona o hotel que foi selecionado. O menu, as fotos e todo o resto é referente a
todos os hotéis da rede. Se, ao menos, o site abrisse uma nova aba para o hotel
específico, ajudaria na navegação, mas da maneira em que está disposto deixa o
usuário confuso. O usuário não sabe se as informações são sobre o hotel em que
deseja se hospedar ou se essas informações são sobre outro local por último,
averigou-se a eficiência que, segundo a NBR número, é a relação entre o uso do
sofware e a quantidade de recursos necessários para utilizá-lo. Assim, mesmo as
ferramentas de reserva que eram apenas simulação se enquadraram no padrão,
tendo em vista que todas as ferramentas são fáceis de serem acessadas, são
simples, não apresentam problemas, não necessitam de muito tempo para se
efetuar a reserva, são claras e objetivas.

As ferramentas interativas, como os tours 360º também atingiram as expectativas,
apesar de demorarem mais para carregar do que os demais itens dos sites, são
simples, são apenas para a movimentação do mouse e apresentam áreas externas
e sócias dos hotéis. Ajudam ao usuário a se ambientar com o empreendimento e
não ter nenhuma surpresa ao chegar no lugar.

67

4.3 SUGESTÕES DE MELHORIA A SEREM ADOTADAS PELOS SITES

A partir do que foi citado e averiguado com todos os indicadores, o que deve ser
impreterivelmente mudado está ligado ao quesito usabilidade, já que é o indicador
onde os sites mais apresentaram falhas.
Segundo uma pesquisa realizada nos Estados unidos com cerca de 1150
internautas pela empresa Knowledge Systems Research em 2001, cerca de 25%
dos entrevistados acreditam ainda haver problemas sérios na compra on-line, como
falta de informação adequada, falta de um telefone para contato, lentidão de
resposta (LIMEIRA, 2003).
Outra pesquisa realizada pelo Instituto Roper Starch Wordlwide, nos Estados Unidos
com cerca de 556 pessoas acima de 18 anos, afirma que:
a grande quantidade de informações disponível na Internet tem
causado stress nos usuários. Eles reclamam que, em vez de
conseguirem informações que procuram, acabam recebendo links
para uma série de sites inúteis, além de inúmeros banners e
materiais promocionais desinteressantes. Está ficando comum os
internautas desistirem de sua busca na Internet e perguntarem
para conhecidos como achar o que precisam. Outros resultados
da pesquisa revelam como os usuários se sentem com uma
avalanche de informações, a saber: - 36% afirmam que gastam
mais de duas horas por semana procurando na Web informações
que precisam; - 71% ficam frustrados quando procuram
informações detalhadas na Web; - 46% dizem que conseguir
informações incorretas durante uma busca é muito frustrante; 86% sentem que a busca na Internet poderia ser mais eficiente.
(LIMEIRA, 2003, p. 101)

Assim, é recomendável que os sites se preocupem em possuir informações
concisas, tendo em vista que a abundância de informações desnecessárias faz com
que o usuário desista da pesquisa. Não achar a informação que procura desmotiva o
usuário a persistir na pesquisa. E a grande quantidade de informação visual no
mesmo espaço também atrapalha. Então, o correto seria privilegiar apenas as
informações relevantes, pois o design não é o mais importante. Fotos e vídeos
devem estar juntos dos textos que especifiquem o mesmo assunto. Variedades de
imagens ajudam o usuário a visualizar o empreendimento e se ambientar com o
espaço.
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Sugere-se que o hotel apresente, principalmente, os valores a serem pagos,
promoções e pacotes, o que o hotel oferece de fato, quais equipamentos estão
inclusos nos pacote e, o que deve ser pago por fora. Também se etende como
necessária a apresentação de endereço e meios acessíveis de contato e,
principalmente, que todas essas informações estejam visíveis ou fáceis de serem
achadas nos sites.
Em relação aos demais indicadores, um menu simples que facilite a navegação é
essencial, se o usuário se perder dentro do site e não conseguir voltar para a
informação que viu anteriormente, ele desistirá de permanecer nesse site.
Mostrar sinais de cordialidade, demonstrar atenção e que realmente deseja que
esse usuário se torne um hóspede do hotel também pode ser uma boa prática de
hospitalidade. Frases de boas vindas, como chegar ao hotel, como o hotel ficará feliz
em recebê-lo são pontos primordiais para se firmar uma relação com o futuro
hóspede.
Entender que o hotel está localizado em algum lugar e que esse lugar tem coisas a
oferecer, para o usuário que não conhece a cidade do Rio é relevante, pois é preciso
que ele tenha esse tipo de informação ao seu alcance. Assim, mapas e informações
sobre pontos turísticos ou lugares de entretenimento são um complemento que
agregam valor ao próprio hotel e estimulam a estadia do hóspede nele.
Uma ferramenta de reserva que não realiza a reserva na hora, ou fica sujeita a
aprovação é completamente desnecessária. Ou seja, deve-se sim possuir
ferramenta de reserva, para que o usuário não tenha que entrar em contato com o
hotel para realizá-la, mas a ferramenta deve ser simples e garantir ao hóspede que a
sua reserva tenha sido realizada com sucesso.
Para os hotéis de rede, mesmo que possuam um site geral para todos os hotéis da
rede ou da mesma bandeira é necessário que uma nova aba seja aberta para cada
hotel pesquisado porque, assim, o usuário não se confunde e não confunde as
informações que está pesquisando.
E por fim, sugere-se que o hotel apresente um campo para que o todo o usuário que
entre no site possa deixar as suas considerações e dúvidas, para que assim o site
possa ser melhorado e atualizado de acordo com a necessidade dos clientes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho, foram desenvolvidos estudos sobre a hospitalidade
ciberespacial nos sites de hotéis da cidade de Rio de Janeiro. Este foi realizado com
a propósito de gerar, principalmente, maiores conhecimentos sobre a hospitalidade
nesse ambiente interativo, no qual denominei como ciberespacial e que, atualmente,
é pouco estudado.
Entretanto, o presente estudo possui limitações que geraram dificuldades no
momento em que foi necessário o apoio bibliográfico, tendo em vista que apenas
Camargo (2004) desenvolveu a temática relacionada a hospitalidade na internet e
mesmo ele não teve maiores aprofundamentos sobre o tema.
Por esse motivo foi necessário procurar outras referências que fomentassem aquilo
que pretendia-se desenvolver com o estudo. Por isso foi utilizado o autor Lévy
(2003) como fonte, já que ele apresenta uma construção concreta sobre o que é o
virtual e como, de modo errôneo, o visualizamos. Assim, somente após revisão
bibliográfica sobre hospitalidade e virtualidade foi possível construir o que o trabalho
traz como hospitalidade ciberespacial, tendo em vista os espaços que Camargo
(2004) descreveu em sua teoria.
Outras dificuldades surgiram para determinar os indicadores que se referem a
hospitalidade ciberespacial, já que a principal norma que regula esse tipo de
relacionamento não é brasileira e, como isso não é disponibilizado em português e
suas versões não são gratuitas, foi necessário buscar alternativas que auxiliassem
na geração de indicadores. A partir daí, encontrou-se uma norma brasileira que foi
baseada na ISSO em questão, entretanto, é uma versão reduzida. Foi necessário,
então, pesquisar autores que sugerissem atitudes que deveriam ser tomadas por
empresas que adotavam sites na internet como meio de se promover. Só assim foi
possível gerar um checklist capaz de nortear o que é a hospitalidade de fato dentro
dos sites.
Para a pesquisa foi selecionado inicialmente o sistema de Classificação Hoteleira do
Ministério do Turismo – SBClass – que apesar de ter entrado em vigor em 2011
possui apenas 1 hotel classificado no estado do Rio de Janeiro como um todo, por
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conta disso é que foi utilizado o Guia 4 rodas como alternativa para selecionar os
hotéis que participaram da pesquisa.
Vale ressaltar que para um turista, futuro hóspede, cliente ou usuário, a busca por
informações é muitas vezes cansativa, já que a internet pode não ajudar, o meio de
acesso à web site também pode dificultar e a necessidade rápida de informações
também não auxilia no momento de realizar uma pesquisa na internet, seja ela qual
for, como foi o caso desta.
A pesquisa, de um modo geral mostrou que muitos hotéis não estão adequadamente
preparados para lidar com usuários na internet. A falha na transmissão da
informação ou até mesmo a falta desta é um grande transtorno para quem deseja
encontrá-la. A grande preocupação com o design também é um ponto negativo a se
destacar, já que a aglomeração de informações, seja ela textual ou ilustrativa gera
desconforto ao usuário.
Mas foi possível perceber ainda que alguns hotéis se preocupam com a entrada de
usuários em seus sites, a ponto de tentar acolhe-los de forma agradável e gentil,
tendo em vista que esses podem ser seus futuros hóspedes.
Este estudo é apenas um início de muitas sondagens possíveis a respeito do tema.
Seria fundamental que outros estudantes se debruçassem sobre a hospitalidade
virtual e seu fenômeno ciberespacial, incluindo pesquisas que possam transpor o
setor de meios de hospedagem, como sites governamentais ou até mesmo de
empresas privadas, visando gerar mais dados que ajudem a fomentar a necessidade
da reflexão da hospitalidade na internet, até mesmo como vantagem competitiva.
Seria interessante também comparar os dados aqui obtidos com os de outros meios
de hospedagem do país ou, quem sabe, com meios de hospedagem internacionais
nos quais a presença da internet é anterior a da realidade brasileira.
Por fim, espera-se ter contribuído com a rede hoteleira tanto da cidade quanto do
estado do Rio de Janeiro e até mesmo de modo nacional, já que os indicadores
gerados podem ser utilizados por qualquer site que tenha como objetivo ser
receptivo com aquele usuário que por ventura venha visitá-lo e que as normas e
teorias desenvolvidas nesse trabalho não fiquem apenas no papel ou apenas para
estudo acadêmico.
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APÊNDICES

APÊNDICE A: INDICADORES DE HOSPITALIDADE



Acessibilidade
-É fácil encontrar esse hotel através dos sites de busca (Google, Yahoo)?
- O site pode ser acessado por meio de qualquer navegador? (Chrome,
Internet Explorer, Mozzila)
-O site possui outros idiomas além do nativo que é o português?
- Quantos idioma possui?
- O site pode ser acessado através de qualquer hardware?
-Há informações sobre como chegar ao hotel, como mapas, ônibus, taxi?



Cordialidade, receber, hospedar
- Se o início do site, a pagina inicial, é convidativa, receptiva, Cortez?
-O site possui ferramenta de reserva on-line?
-confirmação da reserva realizada on-line?
- Cores agradáveis com fundo claro que facilitam a leitura?



Usabilidade
-O site é pesado ou demorar muito para carregar por completo?
-As informações e design são legíveis, não estão embolados, bem divididos
por área? não existe muita informação desnecessária? (seja ela imagens,
textos, vídeos)
- As informações existentes são claras, fáceis de serem encontradas dentro
do site?
-Todos os preços estão disponíveis no site?
- existe endereço, telefone para contato e email ou atendimento online por
chat?
Há informação clara sobre o uso de equipamentos e serviços, como internet,
café-da-manhã, piscina?



Multiplicidade
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-Existem variedades de mídia que evidenciem o mesmo produto, como textos,
imagens e vídeos que falem das UH’s, dos restaurantes, das áreas de lazer
etc.?
-Horários em geral
- Algum tipo de tour 360º dos ambientes além das fotos e vídeos?



Navegabilidade
-É fácil fazer o percurso inverso depois de um tempo navegando e entrando
em menus secundários, sem ter que voltar do início para acessar outras
informações?
-O site abre outras abas paras assuntos que se relacionam, mas não é aquilo
que você está procurando ou lendo no momento?
-Há informações relevantes sobre turismo na cidade, ou links para tal?



Manutenibilidade
-As informações que eles se propuseram a disponibilizar estavam realmente
no site?
- As informações estavam atualizadas?



Confiabilidade
-Durante a avaliação, o site saiu do ar ou apresentou algum problema?
-Existem possibilidades de pagamento como um pagseguro, cartões, etc.?



Funcionabilidade
-A ferramenta de reserva on-line realmente realiza reserva?
-Se existir algum programa interativo, ele realmente funciona?
- A dinâmica de abas e fotos não confunde e funciona de modo que o usuário
consiga operar o site sem se confundir?



Eficiência
- As ferramentas encontradas dentro do site, como a de reservas on-line são
simples e ágeis?
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-Leva-se muito tempo para realizar uma reserva?
- Existir tour ou outra ferramenta interativa? Se caso existir ela é pesada? O
usuário consegue realmente usá-la?



Quanto tempo em media o usuário levou para encontrar tudo que estava
procurando?



Conseguiu encontrar tudo o que procurava?



Foi fácil?



Saiu com alguma dúvida?

