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RESUMO: Nesta última década, a Inteligência Artificial (IA) tem se incorporado ao 

setor hoteleiro. Como tecnologia, ela pode auxiliar os estabelecimentos hoteleiros em 

muitas atividades, trazendo economia de tempo e de recursos, maior 

intercomunicação, automação de serviços, além de poder ter acesso à muitas 

informações em tempo real. Mas também pode ter desvantagens em sua aplicação. 

O seu uso na hotelaria brasileira é recente e pouco se sabe sobre sua dimensão, seus 

benefícios e suas dificuldades. Com a finalidade em conhecer melhor sobre a 

temática, a presente pesquisa destina-se a desvelar como está o uso da IA na 

hotelaria brasileira quanto a sua aplicação, vantagens e desvantagens. Para tanto, 

utilizou-se uma pesquisa quantitativa e exploratória, escolheu-se o método survey 

com aplicação de uma amostra não probabilística por conveniência e por bola de neve 

por meio de formulários eletrônicos em redes sociais, nos quais foi possível obter 

informações que vão desde o perfil profissional dos respondentes, até a 

caracterização do empreendimento, cotidiano no trabalho e posicionamento em 

relação a IA. Como resultado, a pesquisa apontou que os meios de hospedagem 

quase não estão utilizando a IA no Brasil, embora muitos sejam favoráveis ao seu 

uso. 

Palavras-chave: Brasil; Hotelaria; Estabelecimentos hoteleiros; Inteligência artificial.  

 

ABSTRACT: In the last decade, Artificial Intelligence (AI) has been in incorporated into 

the hotel sector. As a technology, it can help the hotel establishments in many 

activities, saving time and resources, better intercommunication, service automation, 

besides being able to access a lot of information in real time. But it can also have 

disadvantages in its application. Its use in the is still recent in the brazilian hospitality, 

there is not enough data about its dimension, benefits, and disadvantages.  Therefore, 

this research aims to reveal how is the use of AI in the brazilian hospitality industry, 

about its application, advantages and disadvantages. For this purpose, a qualitative 

and exploratory research was developed, using the Survey method applying a non-

probabilistic sample for convenience and by snowball applied through electronic forms 

on social networks, being possible to obtain information ranging from the professional 

profile of the respondents, to the characterization of the enterprise, the routine and 

positioning about AI. As a result, the research pointed out that the hospitality industry 

in Brazil is hardly using AI, although many are favorable to its use. 

Keywords: Artificial Intelligence; Hospitality; Hotel establishments; Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Inteligência Artificial (IA) ao longo do tempo caminhou em quatro linhas de 

pensamento de acordo com Gomes (2010). A primeira baseada em Haugeland (1985) 

aponta que são sistemas que pensam como seres humanos no sentido total e literal. 

A segunda consiste em criar máquinas com funções de usar a IA como as executadas 

por pessoas (KURZWEIL, 1990). A terceira trata de sistemas que pensam 

racionalmente por meio de modelos computacionais conforme Charniak e MCDermott 

(1985) e a quarta em consonância com Poole et al (1998) são sistemas que atuam 

racionalmente denominados Inteligência Computacional como estudo do projeto de 

agentes inteligentes. Nota-se que as linhas se referem ao processo de pensamento e 

raciocínio e ao comportamento, além de medir “o sucesso em termos de fidelidade ao 

desempenho humano” ou medir “o sucesso comparando-o a um conceito ideal que 

de inteligência, se chamará de racionalidade” (GOMES, 2010, p. 235).  

Vários setores da economia tem incluído esta inteligência, como a área 

hoteleira, tendo em vista que esta tecnologia pode solucionar inúmeros problemas 

diários relacionados a repetição de informação ou processos hoteleiros, banco de 

dados, rápida comunicação entre os setores, caracterizando-os como fundamentais 

para o bom funcionamento da organização, complementando a escrita de Pontes 

(2011, p.9)  “as vantagens em utilizar a inteligência artificial são para a resolução de 

problemas, repetição de informação, rápida comunicação, precisão e acerto”, advindo 

destas funções a sua importância. Assim, é possível notar que a IA impacta 

diretamente na vida dos colaboradores e dos clientes do empreendimento por meio 

da qualidade do serviço prestado. 

Discutir sobre IA nos estabelecimentos hoteleiros justifica-se pela sua 

importância no contexto atual e pelo fato de não haver muitas pesquisas acadêmicas 

sobre o assunto no Brasil. Podemos citar como autores que abordam este tema frente 

aos estabelecimentos de hospedagem como Gamba (2007), Meira (2019) e Da Silva 

(2017), sendo um dos estudos na Universidade de Lisboa.  

Tendo em vista o uso da IA em segmentos da economia e na hotelaria 

internacional, embora não haja tantos dados relacionados à hotelaria no Brasil em 

específico, torna-se necessário conhecer as suas aplicações, vantagens e 
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desvantagens na hotelaria, visando auxiliar os executivos do setor para a implantação 

ou não desta tecnologia. Dessa forma, surge a problemática desta pesquisa: como 

está sendo empregada a IA nos estabelecimentos hoteleiros no Brasil e quais os seus 

resultados segundo a ótica dos hoteleiros?  

Delineou-se como objetivo geral, desvelar como está o uso da IA na hotelaria 

quanto a sua aplicação, vantagens e desvantagens e como objetivos específicos 

entender o que é a IA e como ela vem sendo utilizada nos processos de 

desenvolvimento dos serviços hoteleiros, identificar o posicionamento do público 

consumidor em relação a IA nos hotelaria e discorrer sobre a utilização da IA nos 

estabelecimentos hoteleiros no Brasil. 

Sendo assim, este artigo foi dividido em cinco seções. Primeiramente a 

contextualização da IA e o esclarecimento do seu significado. Depois abordando a IA 

nos estabelecimentos hoteleiros, em seguida, os procedimentos metodológicos 

utilizados para a execução da pesquisa. Posteriormente, a partir dos resultados foram 

feitas as discussões acerca dos dados coletados e, por último, as considerações a fim 

de realizar uma reflexão sobre os dados apresentados. 

 
 
1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. 
 

 
A definição exata da IA ainda é discutida na contemporaneidade, 

especialmente por haver múltiplos autores que abordam esta temática e seus 

respectivos significados e a maioria ainda são válidos. Além do autor Gomes (2010) 

citado, outros autores trataram sobre IA como Baggiotto (2018), que a descreve como 

uma inteligência criada pelo homem e que ao estar ligada a uma máquina, pode 

receber a habilidade de imitar ou simular a inteligência do ser humano (LIMA e LABIDI, 

1999). Ele a complementa afirmando que a IA, segundo, Rich e Knight (apud LIMA e 

LABIDI, 1999) é um tipo de estudo que garante fazer com que o computador consiga 

exercer determinadas coisas que até o presente momento apenas o ser humano foi 

capaz de realizar.  

Ademais, Russel e Norvig (2004) afirmam que a IA é uma área atrelada 

diretamente com o raciocínio automatizado que consiste em usar informações 

armazenadas com intuito de responder as perguntas e tirar novas conclusões (DA 
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SILVA e VANDERLINDE, 2012). Sendo assim, é possível observar pensamentos 

semelhantes e diferentes entre os autores, justificando a dificuldade em explicar o seu 

verdadeiro conceito. Entre as semelhanças, é possível observar a IA aplicado em 

funções para simular o raciocínio ou a inteligência humana. E as diferenças estão 

ligadas a restringir apenas para a capacidade mental da máquina mencionados por 

Baggiotto, Russel e Norvig, enquanto Rich e Knight apontam que o computador 

poderá realizar todos as mesmas atividades que os seres humanos, sendo assim, 

exercendo papeis que necessitem tanto de capacidade mental quanto a capacidade 

física também. 

Para este artigo, a IA terá como significado qualquer máquina ou dispositivo 

computacional que possa exercer atividades mentais ou físicas para simular ou imitar 

o ser humano. Dentre essas atividades, pode-se citar a resolução de problemas, 

tomada de decisões, raciocinar, se comunicar entre outras processos que se aplicam 

ao papel de pessoas em tempo real e/ou autônoma. 

 
1.1 HISTÓRIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. 

  
No que diz respeito às primeiras ideias e pensamentos sobre a IA, há relatos 

que Aristóteles, na Grécia Antiga, provavelmente foi a primeira pessoa que idealizou 

a possível criação de uma ferramenta capaz de substituir a mão de obra escrava 

(característico na época) por objetos autônomos, que no caso seria um dos conceitos 

sobre a temática, mas esse pensamento só foi colocado na prática após muitos anos 

(NILSSON, 2009). 

De acordo com Baggiotto (2018) a IA iniciou, na prática, na metade no século 

XX. Isto ocorreu sobretudo por conta do surgimento dos computadores, concebendo 

um avanço enorme para a ciência. Em 1943, Warren McCulloch e Walter Pitts 

(BAGGIOTTO, 2018) desenvolveram modelos computacionais baseados em 

algoritmos matemáticos chamados de lógica de limiar que dividem a investigação em 

duas abordagens distintas, uma baseada em processos biológicos do cérebro e outra 

focada na aplicação de redes neurais à inteligência artificial.   

A computação moderna tem origem na lógica do algoritmo. De acordo com 

Fujita (2005), Turing defendeu que existem problemas que não tem solução e que 

nem toda afirmação lógica está apta a ser comprovada a partir de qualquer sistema 

formal da matemática. Idealizou um processo mecânico que conseguisse mostrar 
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quando um procedimento lógico poderia ser comprovado ou não. Desta ideia nasce a 

Máquina de Turing, um aparelho hipotético que mudaria de função conforme a 

necessidade. Para chegar aos resultados é necessário desenvolver muitos cálculos 

em sistema binário que permite definir e, se possível, resolver problemas por meio de 

uma sequência de etapas   

Em 1958, foi criada uma linguagem própria para a IA e, em 1969, a 

Universidade de Stanford desenvolveu o programa chamado “DENDRAL” que 

buscava soluções capazes de encontrar as estruturas moleculares orgânicas a partir 

da espectrometria de massa das ligações (GOMES, 2010). Posteriormente foram 

desenvolvidos outros dispositivos com IA, que realizam diversas funções que não 

dialogam como a Máquina de Turing, mais dispositivos capazes de reconhecer 

objetos, realizar um planejamento sistematizado autônomo, ações administras e de 

logística. 

Entre as décadas de 1970 e 1980, o governo dos Estados Unidos apresentou 

o Relatório do Comitê Consultivo para o Processamento Automático de Idiomas 

(ALPAC) e o governo britânico apresentou o Relatório Lighthill segundo Meyer (2020). 

Nesses relatórios apresentaram resultados pessimistas para a IA acarretando uma 

diminuição considerável nos investimentos nesta área de pesquisa. 

Em 1980, conforme Polit (1984), foi desenvolvido um novo sistema pelo 

pesquisador John McDermott e seus associados na Universidade de Carnegie Mellon 

para a Digital Equipment Corporation chamado de XCON, cujo inclui operações mais 

complexas. Segundo Campbell at.el (2002), em 1997 foi o ano que revolucionou os 

estudos da IA tendo em vista que a máquina chamada de “Deep Blue” derrotou  o 

campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em uma partida de seis jogos.  

No ano de 2012, conforme Ballester e Araújo (2016), o dispositivo chamado de 

“AlexNet”, um modelo de rede neural capaz de reconhecer imagens e permitiu ganhar 

uma competição de reconhecimento de imagens denominado “ImageNet”. Já no ano 

de 2016, segundo Borowiek (2016), os cientistas da Deepmind criaram um dispositivo 

com IA nomeado “AlphaGo”, cuja capacidade de derrotar o maior jogador do mundo 

de Go (um jogo de tabuleiro), Lee Sedol, com o placar de 4-1. 
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Portanto, na atualidade já existem variados modelos de máquinas e 

dispositivos que contém implantados a IA como nas áreas de entretenimento, 

medicina, atendimento autônomo, robótica, entre outras. 

 
1.2 TIPOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
 

Quando se trata de inteligência, é possível abordar algumas áreas de estudos 

como a filosofia, área da lógica, psicologia, que são fundamentais para a programação 

e criação de novos modelos de sistemas como a IA.  

Para tanto, Russel e Norvig (2010) diferenciam a IA em quatro categorias: (i) 

sistemas que pensam como humanos; (ii) sistemas que agem como os humanos; (iii) 

sistemas que pensam racionalmente e (iv) sistemas que agem racionalmente. 

Os sistemas que pensam como humanos para Baggiotto (2010), é pensado a 

partir da linha de raciocínio da ciência cognitiva que estuda e tenta simular a mente 

do ser humano para poder implantar estes conhecimentos em um programa 

computacional. Nesse tipo de sistema é comum encontrar programa automatizados 

com a capacidade de realizar atividades que abordem resoluções de problemas, 

tomada de decisões e autoaprendizagem. Logo, trata- se de um sistema que pensa 

como o ser humano. 

No caso dos sistemas que agem como os humanos, ele são capazes de realizar 

tarefas de maneira semelhantes aos humanos, como exemplo os dispositivos  que 

conseguiram passar pelo teste de Turing mencionado previamente e para isso é 

necessário que o programa contenha processamento de linguagem natural, 

representação de conhecimento, raciocínio automático, aprendizado de máquina 

segundo Fujita (2005). 

Os sistemas que agem racionalmente são representados pelas máquinas 

capazes de imitar a forma racional do comportamento humano, sendo que os agentes 

com programas autônomos podem analisar os aspectos presentes no ambiente e se 

adaptarem às mudanças, além de poderem se comunicar com outros agentes. 

E também os sistemas capazes de pensar com os humanos ou simular a 

capacidade lógica do ser humano por meio de pesquisas voltadas ao entendimento e 

raciocínio do sistema a fim de automatizá-lo nesses aspectos são as principais 

características de um sistema que pensa racionalmente, como exemplo robôs 

autônomos que podem ser visualizados em alguns hotéis da Ásia. Considerando que 
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alguns hotéis do mundo já possuem a IA em pleno funcionamento, eles serão 

abordados no próximo capítulo. 

 
2. A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 
 
 

Para o melhor entendimento, os meios de hospedagem serão compreendidos 

neste artigo, como sinônimo de hotelaria, estabelecimento ou empreendimento 

hoteleiro, os quais, segundo artigo 23 da Lei nº 11.771/2008, conceitua-se meios de 

hospedagem como: 

 

[...] empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua 
forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento 
temporário, ofertados em unidades de frequência individual e de uso 
exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, 
denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento 
contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária. 

 

Desde os princípios da hotelaria, a prestação de serviços era realizada apenas 

por pessoas e, com o passar do tempo e com o avanço das novas tecnologias, 

começaram a utilizar meios de automação gerando impactos no setor de hospedagem 

em conformidade com Stringam e Gerdes (2017). 

Os autores ainda explicitam que tecnologia avançada permite a criação de 

dispositivos e sistemas com IA para ajudar no gerenciamento dos meios de 

hospedagem, considerando os registros dos dados de hóspedes, automação de 

serviços e aumento nas comunicações internas entre a organização e os 

consumidores.  

No entanto, eles apresentam três consequências da implantação dessa 

tecnologia. A primeira consiste na redução de empregos em razão da automação dos 

processos (FREY; OSBORNE, 2013). A segunda baseia-se na dificuldade de 

implantação devido a fragmentação do setor hoteleiro em termos de propriedade, 

composto por proprietários independentes, acordos de franquia e contratos de gestão 

(COBOS et. al, 2016). E a terceira relaciona-se com o interesse na automação de 

empregos de baixa qualificação nos estabelecimentos hoteleiros, tendo em vista que 

o custo de mão de obra aumenta, a disponibilidade de mão de obra diminui, criando 

motivos para substituí-los. (FREY; OSBORNE, 2013). 
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Em contrapartida, Primawati (2018) defende a utilização da IA tanto nos 

empreendimentos hoteleiros quanto ao turismo em geral, levando em conta a 

experiência que é proporcionada aos hóspedes. Sendo assim, pode-se exemplificar 

alguns dispositivos que possuem IA e aplicados na hotelaria como os Chatbots, 

Robôs, CRMs, PMS, Revenue Management e Concierge Digital.  

 

2.1 EXEMPLOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADOS NA HOTELARIA. 

 

A hotelaria promove uma série de serviços, além de haver muitos processos a 

serem cumpridos. Dessa forma, a inteligência artificial aplicada nos estabelecimentos 

hoteleiros pode auxiliar no trabalho a partir dos exemplos a seguir:  

Chatbots: De acordo com Shawar e Atwell (2007), chatbot é um programa de 

software capaz de interagir com os usuários utilizando linguagem natural e 

respondendo da maneira mais instantânea possível (ZADROZNY et al, 2000). Sua 

função consiste em conversar ou simular uma conversa com humanos, além de 

possuir capacidade em vendas, sendo ótimos para estarem em empresas de venda, 

marketing e vendas. No caso dos estabelecimentos hoteleiros, conforme Primawati 

(2018), utiliza-se esta ferramenta de comunicação online para melhorar o atendimento 

ao cliente (KRESSSMANN, 2017), além de ser bastante vantajoso para dar suporte 

aos hóspedes que necessitam ou exigem recomendações dado que fornece 

informações importantes com frequência e instantânea. (MURISON, 2016). 

Robôs: Um dispositivo como o robô, na visão de Primawati (2018), dispõe de 

objetivos e funções importantes para os ambientes hoteleiros como servir as pessoas 

fornecendo informações principalmente, além de estarem cada vez mais integrados 

no mundo real (ZALAMA et al., 2014). Ademais, a indústria hoteleira pode usufruir os 

robôs para outros trabalhos como na limpeza de quartos ou ajudar no transporte de 

bagagens até o quarto e em áreas de front office, por exemplo, podem cumprimentar 

e interagir com os hóspedes exercendo o papel de recepcionistas ou de concierge, 

podendo agir como o guia pessoal do hotel, fator que com o passar do tempo, segundo 

Bossmann (2016), as pessoas vão interagir, no cotidiano, com as máquinas como se 

fossem humanos. 
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CRM:  Para Lopes (2017), CRM (Customer Relationship Management) é 

aplicado em empresas que dispõe foco no bom relacionamento a longo prazo com os 

clientes (MENDONZA, 2007) por meio da gestão de sistemas de informação capaz de 

auxiliar no trabalho operacional da empresa gerando rentabilidade financeira e 

fidelidade de clientes para a empresa (WINER, 2001). Rodrigues (2013) complementa 

sustentando a ideia de CRM ser uma estratégia de negócio apto a capturar, analisar 

e distribuir os dados dos próprios clientes com o propósito de usá-los a favor da 

empresa e contribuir para a resolução de problemas (PEPPERS; ROGERS, 2004), 

dessa forma, ajudando os colaboradores que trabalham no front-office 

(GREENBERG, 2010) e devem ser integrados também no back office e no mobile 

office (PEPPERS, 2004). 

PMS: Em conformidade com Figueiredo (2018), os sistemas de gerenciamento 

de propriedade (PMS) são aplicados aos sistemas de front office em hotéis 

principalmente, cujas funções principais são gerenciar os quartos vagos e ocupados; 

fazer registros de transações de pagamento; usufrui de informações dos hóspedes 

para melhorar no atendimento ao cliente (PIZAM e HOLCOMB, 2008).  Além disso, 

outras aplicações também podem ser aderidas às funcionalidades do PMS como 

manter o consumo dos hóspedes atualizados, atendimento telefônico, sistema de 

chaves eletrônicas, além de permitir que no back office seja útil também aos módulos 

financeiros e de controlo interno (KASAVANA e CAHILL, 2003). 

Embora o PMS não seja uma IA de fato e sim um software operacional, com o 

passar do tempo foram se aperfeiçoando e, com a aplicação da inteligência artificial, 

foi possível melhorar este software, sendo possível ver a disponibilidade de unidades 

habitacionais (UH) e possibilidades de administração em tempo real, formulação de 

análises e relatórios de maneira autônoma e instantânea, além da possibilidade de 

reajuste da precificação de quartos em relação a demanda ou pré-estabelecidos pelo 

gestor em tempo real também. 

Revenue Management: Lopes (2017) aborda o termo Revenue Management 

(RM) como um indicador cuja função se demonstra em maximizar a receita da 

empresa utilizando a capacidade de avaliar os micros segmentos do mercado e 

estabelecer o preço ideal do produto vendido (GOMES, 2004). Dessa forma, 

complementa afirmando que para tomar ótimas decisões em relação a precificação 

do produto hoteleiro, as estratégias do Revenue Management irão aplicar suas 
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funções no macro e no microambiente do mercado hoteleiro (KOTLER, 1998). Assim 

como o PMS, o RM não é uma IA de fato, e sim um sistema de gestão. Entretanto, se 

esse sistema for agregado à inteligência artificial, poderá contar com maior eficiência, 

demanda de tempo e lucro. 

Concierge digital: Mairinger (2019) aponta alguns elementos acerca de uma 

ferramenta bastante utilizada nas redes de turismo e na hotelaria, o “Concierge 

Digital”. Ele permite interagir com os hóspedes de maneira rápida e personalizada, 

além de fornecer dados ao gerente do hotel para oferecer a experiência ao cliente da 

melhor maneira possível (RICHARD, 2017), podendo trabalhar como um assistente 

virtual durante 24 horas por dia e ter acesso pelo próprio dispositivo do cliente 

(FRIBERG, 2018). 

 Sendo assim, a partir dos exemplos citados e explicados anteriormente, 

servirão como base para auxiliar no entendimento e análise dos dados da pesquisa 

que serão apresentadas na seção 4 do presente artigo. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

A metodologia do presente estudo foi composta por uma pesquisa quantitativa 

e exploratória, que segundo Freitas et. al (2000, p. 106), tem como objetivo 

“familiarizar-se com o tópico ou identificar os conceitos iniciais sobre um tópico, dar 

ênfase na determinação de quais conceitos devem ser medidos e como devem ser 

medidos, descobrir novas possibilidades e dimensões da população de interesse”. 

Para a coleta de dados optou-se pelo método survey, um tipo de pesquisa cuja 

finalidade é obter dados, informações, ações e opiniões de um grupo específico por 

meio de um instrumento de pesquisa como o questionário conforme (FREITAS et al. 

2000). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que no ano de 

2016, existiam aproximadamente 31.299 estabelecimentos no Brasil que ofereciam 

serviços de hospedagem. Sendo assim, pode-se considerar um número bastante 

significativo e distribuído pelas regiões do país. Foi neste universo que a pesquisa 

ocorreu com a seleção de uma amostra não probabilística por conveniência e por bola 

de neve em pessoas que trabalham ou já trabalharam na hotelaria, nos quais foi 

possível obter informações que vão desde o perfil profissional dos respondentes, até 
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a caracterização do empreendimento, cotidiano no trabalho e posicionamento em 

relação a IA, visando abordar a situação atual em relação ao conhecimento e 

utilização da IA empreendimentos hoteleiros no Brasil. 

Conta também com o modelo interseccional, cuja principal característica 

conforme Martins e Ferreira (2011), é a coleta dos dados e das respostas dos grupos 

respondentes ser realizada em apenas um intervalo de tempo, de maneira única. 

A pesquisa contou com 15 perguntas, sendo elas relacionadas ao cargo 

exercido, sobre o quão as pessoas estão familiarizadas com a IA, saber sua opinião 

sobre as vantagens e desvantagens, conhecer a localidade de onde estão 

respondendo a pesquisa, entre outros questionamentos relacionados ao tema. Além 

disso, uma pergunta abordando a COVID–19 foi realizada com intuito de explorar o 

conhecimento acerca de IAs que possam ajudar frente a este problema mundial. 

 
4 RESULTADO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 
A pesquisa foi disponibilizada em 96 grupos do Facebook com categorias que 

abordassem a IA, estabelecimentos hoteleiros, mercado hoteleiro e as universidades 

brasileiras, além dos contatos de contas do Linkedin, Instagram e WhatsApp, no 

período de 23 de julho a 20 de novembro de 2020.   

Apesar de um tempo razoável para a pesquisa e a postagem em mais de cem 

locais de acesso ao público especializado, obteve-se muito poucas respostas frente 

ao que é o universo hoteleiro no Brasil. Responderam ao formulário 97 pessoas em 

localidades diferentes no Brasil e entre eles 66 foram considerados válidos. O motivo 

pelo qual os formulários não foram validados foi por não trabalhar ou terem trabalhado 

no setor hoteleiro. 

  



15 
 

4.1 LOCALIZAÇÃO TERRITORIAL E PERFIL PROFISSIONAL 

 

A localização territorial dos respondentes concentra-se na Região Sudeste, 

com 60,4% das respostas. Na sequência estão as Regiões Nordeste e Sul e, por fim, 

a Centro Oeste. Não se obteve nenhuma resposta na Região Norte do Brasil. (Figura 

1). 

Figura 1: Distribuição dos respondentes por Região Brasileira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Embora haja estabelecimentos hoteleiros em todas as regiões brasileiras e a 

pesquisa foi disponibilizada em todo território nacional, as respostas foram obtidas 

majoritariamente na Região Sudeste. Presume que os motivos para esta discrepância 

sejam primeiro o número de empreendimentos hoteleiros ser maior nesta região de 

acordo com o IBGE (2016), que relatou a presença de 43,8% de todas as unidades 

habitacionais do Brasil, estão presentes na região Sudeste. O segundo refere-se que 

a residências e os contatos do pesquisador estar nesta região e uma das 

metodologias utilizadas foi a Bola de Neve, que embora possa ampliar o número de 

participantes, pode também trabalhar com uma rede territorialmente próxima.    
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Quanto ao perfil profissional do respondente sobre o tipo de estabelecimento 

hoteleiro que trabalha ou trabalhou recentemente, destacou-se o hotel com 74,4% dos 

respondentes, posteriormente os resorts representando 13,6% das pessoas e, 

seguidamente, as pousadas (4,5%), hostels (4,5%) e embarcações (3%), mas não 

obtendo resposta no flat/apart hotel e em motel (Figura 2). 

Figura 2: Estabelecimentos hoteleiro que Trabalha ou Trabalhou o Respondente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

De acordo com o IBGE, acerca do número das categorias de hospedagens 

espalhados pelo país, sendo os hotéis e resorts caracterizando 47,9% do total, 

seguido das pousadas com 31,9% e os motéis com 14,2%. Os 6% restantes ficam 

para os Apart-hotéis/flats, Albergues turísticos, Cama & Café, entre outros. Embora 

esses dados sejam oficiais, categorias como as embarcações não estão registrados 

nos dados do IBGE, comprometendo as estatísticas. Além disso, há também uma 

discrepância com os dados coletados com os dados oferecidos pelo IBGE. 

Em relação ao cargo dos respondentes que exerce ou exercia, o trabalho 

operacional teve um número expressivo de 59,7%. O gerencial ficou com 40,3%, 

sendo que entre eles dois diretores gerais se identificaram e um respondente 

identificou-se como sendo da área de TI (Figura 4).     
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Figura 3: Funções exercidas no meio de hospedagem 
 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

O número maior de respostas do setor operacional poderia ser pensado a partir 

da constatação que os meios de hospedagem possuem mais colaboradores nestas 

funções, tendo em vista que a operação é que move o hotel conforme o setor onde 

trabalha. Além disso, entre os respondentes, há uma presença grande também no 

número de gestores, mas os cargos de diretor geral e TI (tecnologia da informação) 

são bem baixos comparados aos outros dois anteriores.  

 
4.2 HOTELARIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. 

 

Quanto aos estabelecimentos de hospedagem que possuem Inteligência 

Artificial, 33,3% dos respondentes afirmaram que possuíam, sendo 29% nos hotéis e 

5% nos resorts. Os que afirmaram que não havia esta tecnologia totalizaram 66,7%, 

sendo 3% em barco, 5% em hostel, 46% em hotéis, 3% em pousada e 9% em resort 

(Figura 4). 
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Figura 4: Inteligência Artificial presente nos estabelecimentos hoteleiros. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Pode-se aferir, que a hotelaria, em sua maioria, não está dotada de tecnologia 

como a inteligência artificial, e embora seja uma tendência e um investimento para os 

estabelecimentos hoteleiros, este tipo de tecnologia ainda não é amplamente 

utilizado. 

 Com foco nos 33,3% dos respondentes que alegaram haver IA nos 

estabelecimentos que trabalham ou que trabalharam, o equipamento hotel 

representou o com maior adesão ao uso da IA. 

Referente aos exemplos de IA adotados pelo empreendimento hoteleiro onde 

trabalhava ou trabalha, o mais citado foi o sistema de reservas com 26,6%, seguido 

de CRM e câmera de segurança com 15,6% cada, depois chatbot com 12,5%, PMS 

e Asksuite com 9,4%. Chaves eletrônicas, concierge digital, gadgets, reconhecimento 

facial e tela de feedback foram menos citados com 3,1% cada (Figura 5). 
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Figura 5: Ias adotadas nos estabelecimentos hoteleiros 

 
Fonte: Elaboração própria, 2020.  

 

Com os exemplos citados anteriormente, pode-se observar a presença de 

dispositivos que agem ou pensam como humanos (CRM, Chatbots, PMS, Asksuite, 

Concierge digital) e, também os sistemas que pensam racionalmente (Câmera de 

segurança e reconhecimento facial), mas nenhum dispositivo capaz de agir 

racionalmente foi citado como no caso dos robôs.  

A respeito do questionamento feito sobre se os respondentes possuem 

conhecimento de alguma IA capaz de ajudar a melhorar as atividades hoteleiras frente 

aos desafios apresentados pela Covid-19, 75,75% dos respondentes expuseram que 

não conhecem; 7,75% dos indivíduos mesmo respondendo não, abordam IAs que 

podem ser utilizadas para melhorar alguns processos frente à pandemia nas 

respostas posteriores como os chatbots, concierge digital, tablet e PMS. Sendo assim, 

dos 24,24% respondentes que afirmaram que sabiam, na verdade totalizam em 

31,81% representado pela figura 6:  
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Figura 6:  Conhecimento de IA para auxiliar a hotelaria no período de pandemia  

 

Fonte: Elaboração própria, 2020.  

 

A gestão de riscos por pandemias não é muito usual nos meios de 

hospedagem. Alguns estudos sobre eventos climáticos severos e terrorismo até são 

mais comuns, mas não pandemias ocasionadas por questões de saúde (TRENTIN, 

MORAES, 2015).  

Sendo assim, o ano de 2020 foi marcado pela pandemia de covid-19, afetando 

tanto a hotelaria quanto o turismo em geral, a maioria das pessoas não tinham 

conhecimento quanto alguns exemplos de IA podem ser capazes de melhorar as 

atividades hoteleiras ou minimizar os prejuízos causados pelo surto do covid-19, 

havendo a necessidade de preparação para surtos ou epidemias futuras.  

Tendo em vista as respostas positivas anteriores quanto às IAs aptas a 

minimizar a contaminação dos hóspedes e colaboradores em relação ao Covid-19, é 

possível notar uma série de dispositivos que irão acompanhar o turista desde o pré 

check-in até o check-out. O chatbot participa e responde às perguntas mais frequentes 

sobre o empreendimento hoteleiro e com as funcionalidades da Asksuite, realizando 

reservas diretas, por exemplo. Com o check-in feito, o sistema PMS irá gerenciar a 

parte de front-office. O reconhecimento facial pode estar vinculado como chave de 

acesso ao quarto ou junto à segurança para identificar pessoas, assim como as 

câmeras de segurança. Os tablets podem estar ligados a áreas de Alimentos e 
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Bebidas como cardápio alternativo e os robôs podem tanto servir à mesa quanto 

limpar quartos, sem contar com o auxílio do concierge digital com atendimento 

personalizado e automático. O check-out pode ser realizado tanto pelo próprio 

hóspede ou por robôs. 

 

4.3 COTIDIANO DO ENTREVISTADO EM RELAÇÃO AO USO DE INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL 

 

Ainda sobre os 33,3% respondentes que alegaram haver IA nos 

estabelecimentos hoteleiros onde trabalham ou trabalhavam. 13,6% deles apontaram 

que não usavam em seu trabalho cotidiano e 86,4% deles disseram usufruir desta 

tecnologia no dia a dia. Além disso, dentre essas 33,3% de pessoas, 86,4% disseram 

que não tiveram dificuldade em utilizá-la e 13,6% tiveram. A figura 7 apresenta as 

vantagens e desvantagens de seu uso pela opinião dos respondentes.    

 
Figura 7:  Representação do uso da IA no dia a dia, suas dificuldades, vantagens e 

desvantagens de uso. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 
 

Isto posto, verificou-se que a maioria presenciou e apontou consideráveis 

benefícios do uso da IA na hotelaria, 95% pessoas com cargo de gerência, diretor ou 
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proprietário do empreendimento. Já a minoria que encontram problemas na utilização 

da IA, comentaram apenas alguns problemas técnicos que poderiam ser consertados 

com a manutenção ou ser reprogramado, e apenas 5% justificaram que não serviam 

muito para a empresa onde trabalhavam tendo em vista o bom funcionamento do 

empreendimento sem o uso da tecnologia.  

Tendo como base a afirmação de Primawati em relação a vantagem da IA a fim 

de garantir experiência ao hóspede, os 95% abordaram itens e justificativas plausíveis 

para desfrutar dessa tecnologia. Primeiramente, a facilidade no uso do dispositivo 

garante que desde a parte operacional quanto gerencial consigam manipulá-la para 

suas tarefas diárias. Além disso, melhorar a comunicação interna dos setores sustenta 

a ligação entre eles, fazendo com que a troca de informações seja a mais clara 

possível. Com a automação de processos, sem que haja perda de dados trará uma 

vantagem enorme para o empreendimento hoteleiro. Usar a IA para ajudar o trabalho 

operacional provavelmente irá entregar o serviço da melhor qualidade possível e mais 

rapidamente, sem contar que ela ajuda também em questões de segurança e, por fim, 

trará resultados para o estabelecimento e ao hóspede. 

 

4.4 POSSIBILIDADES DE TRABALHAR COM O AUXÍLIO DA INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL  

 

Abordou-se para o respondente se gostaria de trabalhar com o auxílio da IA. 

Como resultado, 87,9% (Figura 8) responderam que desejariam, tendo como 

justificativas: mais agilidade no trabalho; aumento na qualidade do serviço prestado; 

a própria automatização de processos; por já haver conhecimento na área de hotelaria 

e IA; a facilidade no uso; por ser interessante; melhor atendimento; trabalho melhor 

otimizado; reduzir esforços físicos e mentais do trabalho; redução de tempo dos 

processos; mais segurança; garantir resultados; e por último, alguns responderam que 

sim, mas não souberam explicar o motivo. 
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Figura 8: Gráfico sobre possibilidade em trabalhar com IA. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 
 

As justificativas positivas são apresentadas na figura 10.   

 

Figura 10: Gráfico com justificativas positivas para trabalhar com auxílio da IA.

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 
 

Entretanto, os restantes 12,1% que não gostariam de trabalhar com esta 

tecnologia tiveram as seguintes justificativas: por ser complexo e não ter afinidade 
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com a área (14,26%); Insegurança e sem praticidade (14,26%); não haver 

necessidade no meio de hospedagem (14,26%); por substituir o trabalho de um 

humano pela máquina (28,59%); e os 28,59% restantes não souberam justificar 

(Figura 11) 

 

Figura 11:  Gráfico com justificativas negativas para não trabalhar com auxílio da IA. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Por último foi perguntado a opinião dos respondentes sobre qual setor ou 

setores poderiam contar com o auxílio das IAs. O resultado está representado na 

Figura 12. 

 

Figura 12:  Gráfico sobre setores que poderiam contar com auxílio de IA. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 



25 
 

O setor com mais respostas foi a recepção com o total de 57,6% sobretudo 

pelos dispositivos com IA citados pelos próprios respondentes nas perguntas 

anteriores, sendo eles: chatbots; asksuite; check-in automatizado; sistemas PMS; 

check-in online. Dessa forma, a possibilidade de o setor de recepção ser considerado 

o mais prioritário é muito maior do que os demais, sem contar que a divulgação é mais 

voltada à recepção de um meio de hospedagem quando se trata de IAl, tendo em vista 

a primeira impressão que o hóspede desfruta. 

 

5 CONSIDERAÇÕES  

 

A Inteligência Artificial (IA) tem se apontado como uma tecnologia presente em 

todos os tipos de organizações. As hoteleiras também podem fazer o uso dessa 

tecnologia para obter algumas vantagens em seus negócios tanto na gestão como na 

operação. No entanto, não é muito estudado no Brasil o uso da IA na hotelaria. 

Estudos fora do Brasil tem recebido maior atenção, gerando no país um hiato a ser 

preenchido.  

Ao realizar um estudo baseado nessa premissa, observou-se que, na amostra 

selecionada, o uso do IA nos empreendimentos hoteleiros não vem se desenvolvendo 

intensamente. Notou-se que os respondentes aparentaram não conhecer muito o seu 

significado e utilização, apesar deste tema ser bem difundido pelos canais de 

comunicação na contemporaneidade.  

Também não houve uma diferença substancial entre a função dos 

respondentes que ocupam cargos gerenciais ou operacionais em suas respostas 

sobre o conhecimento. A pesquisa demonstrou que na amostra selecionada, só foram 

encontrados aplicação em dispositivos que agem ou pensam como humanos e os que 

pensam racionalmente, mas nenhum dispositivo capaz de agir racionalmente foi 

citado.  

No entanto, percebeu-se interesse em ampliar o uso da IA, por esta tecnologia 

oferecer facilidade de uso na área operacional quanto gerencial para manipular suas 

tarefas diárias. Além disso, melhorar a comunicação interna dos setores sustenta a 

ligação entre eles, fazendo com que a troca de informações seja a mais clara possível. 

A automação de processos, sem que haja perda de dados, poderá trazer vantagens 

para o empreendimento hoteleiro. Usar a IA para ajudar o trabalho operacional, 
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provavelmente, irá entregar o serviço com mais qualidade e rapidez, sem contar que 

ela ajuda em questões de segurança e, por fim, trará resultados para o 

estabelecimento e ao hóspede.   

O contexto pandêmico de 2020 tem favorecido a discussão e o interesse do 

uso de tecnologias que possam auxiliar com os novos protocolos para o setor 

hoteleiro. Neste sentido, ao questionar os respondentes se a IA seria capaz de ajudar 

a melhorar as atividades hoteleiras frente aos desafios apresentados pela Covid-19, 

a maioria discorreu que não sabia, corroborando para a afirmação de pouca 

informação sobre o tema.   

Embora tenha aspectos positivos em seu uso, menos de 15% dos 

respondentes também apontaram resistência. As alegações como complexidade, falta 

de afinidade e insegurança podem ser entendidas como negações resolvidas com 

treinamentos. Já a não praticidade ou não ter necessidade dependem muito do tipo 

de estabelecimento e os estudos feitos para a sua implementação. Por fim, a alegação 

da substituição do trabalho humano pela máquina tem veracidade. Ademais, é uma 

discussão que precisa e pode ser realizada, principalmente, no contexto de políticas 

neoliberais, onde a flexibilização e a precarização do trabalho são frequentes. 

Em relação às dificuldades da realização da pesquisa, identificou-se em 

produções brasileiras poucos estudos que tratassem de IA e hotelaria conjuntamente. 

Outra dificuldade encontrada foram poucas as respostas aos formulários, mesmo 

sendo distribuído em muitos grupos, contas pessoais. Dois pressupostos foram 

levantados: o aumento de pesquisas feitas eletronicamente durante o período de 

pandemia de COVID-19 desestimulou as pessoas a participarem das pesquisas, e/ou 

a temática pode não ser de interesse dos hoteleiros. 

Por meio deste estudo, espera-se ter contribuído para futuras pesquisas 

acadêmicas com temas relacionados com IA e Hotelaria. 
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ANEXO B 

 


