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RESUMO
O presente documento de pesquisa tem como objetivo discutir e avaliar o Sistema Brasileiro
de Classificação de Hotéis (SBCLASS), lançado em 2011 pelo Ministério do Turismo
(MTUR), foi realizada uma coleta de dados em 45 meios de hospedagem no centro histórico e
financeiro do Rio de Janeiro. O impacto das modernas tecnologias de comunicação de
informação são revistas a partir da análise crítica baseada no conceito de
Habermas(1992)sobre a transformação da opinião pública e também em recentes trabalhos
sobre Economia Colaborativa. São analisadas diferentes abordagens para a classificação de
meios de hospedagem discutida em três modelos operacionais principais como: heurística
geral, classificações funcionais e classificação algorítmica, também foi desenvolvida uma
comparação analítica entre os processos de ordenação das plataformas Tripadvisor e
Booking.com, tendo seus dados estatísticos demonstrados. Possíveis distorções estatísticas
foram detectadas no total de revisões atribuída para a posição de rankeamento de hotéis .
Palavras Chaves: Sbclass. Otas, Tripadvisor, Economia Colaborativa

ABSTRACT
The present research paper aims to discuss the brazilian national classification system for
hospitality services and means of hosting launched in 2011 by the brazil national tourist
authority (MTUR), a survey was conducted in 45 hotels and hostels at historical site and
financial area of rio de janeiro in order to evaluate sbclass target efficienceness . The impact
of modern information technology communications facilities and the role of online travel
agencies (otas) are reviewed under a critical analysis based on haberma´s concepts of public
opinion transformation and also on recent works of sharing economy. Different
methodological aprroaches for hosting classification are discussed from three main
operational procedures like general heuristics, functional classfications and algorithimic
classification also a analitical comparison between the ranking processes of tripadvisor and
booking.com plataforms was performed and statistical data are shown. Possible statiscal
distortions were detected on reviews total amount assigned to hotel ranking position.
Key Words : Sbclass. Otas. Tripadvisor. Sharing Economy.
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1 INTRODUÇÃO
O

presente estudo desenvolve uma análise crítica sobre o impacto das novas

tecnologias de informação e o papel das redes sociais na definição sobre os atuais processos
de classificação dos serviços de hotelaria.
Em termos pragmáticos, discute-se o papel das novas propostas de representação e
comercialização dos mais diversos meios de hospedagem por canais de redes eletrônicas que
não se restringem apenas à aplicação de suportes modernos de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), mas configuram também estratégias de marketing eletrônico de ampla
repercussão.
Nos capítulos 1 e 2 descrevemos, respectivamente, a estrutura metodológica da
nossa pesquisa e o universo da coleta de dados no centro histórico do Rio de Janeiro.
Nos capítulos 3, 4 e 5

procuramos sintetizar as contribuições de autores como

Buhalis , Law (2008) , Ficarelli (2013) e Milano, Baggio, Piattelli (2011) que analisam o
impacto das tecnologias de informação e comunicação sobre serviços em turismo e hotelaria
em geral e no comportamento do usuário.
Os capítulos 3,4 e 5 fundamentam o marco teórico do trabalho a partir de uma revisão
de literatura que se concentrou em três enfoques básicos: análise conceitual das propostas de
classificação de meios de hospedagem (cap.3), a influência das

redes sociais como

FACEBOOK e TWITTER sobre o comportamento do cliente (cap.4) e o uso da TIC
através das Online Travel Agencies (OTA´S) como TRIPADVISOR e BOOKING.COM. no
contexto da Economia do Compartilhamento ou Economia Colaborativa (cap.5).
O capítulo 6 discute os resultados a partir da amostragem de um conjunto de 45 meios
de hospedagem existentes no centro financeiro e histórico do Rio de Janeiro, seguiu-se a
aplicação de 45 questionários através da plataforma de pesquisa SURVEYMONKEY,
entrevistas com alguns gestores de diferentes empresas de hospedagem, representantes de
associações de Hotéis (ABIH) e Hostels (ACCARJ). De modo a contextualizar o papel das
RSO e das Agências de viagens Online (OTA´S), ao lado da análise do percentual de
aceitação ou rejeição sobre a proposta de classificação SBCLASS do MTUR .
O capítulo 7 demonstra um experimento em laboratório sobre os procedimentos de
ordenação e classificação dos meios de hospedagem da amostra pelas OTA´S mais utilizadas
na opinião dos gestores .
No capítulo 8 desenvolvemos nossas considerações finais a partir da comparação dos
resultados em ambas as amostragens e, no capítulo 9, a conclusão do estudo.
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Os questionários originais, lista de empresas de hospedagens participantes, matrizes
operacionais do SBCLASS, e resultados de pesquisas similares no Brasil encontram se em
apêndice.
1.1 O PROBLEMA DA PESQUISA
A pesquisa analisou a seguinte questão problema: Para os gestores das empresas de
hospedagem seriam as redes de informação online (RSO) e as agências comerciais online
(OTA´S), mais importantes do que os resultados apresentados pelo atual Sistema Brasileiro
de Classificação dos Meios de Hospedagem (SBCLASS) do MINISTÉRIO DO TURISMO
(MTUR) ?
1.2 OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho, consistiu em avaliar se, diante do contexto do
impacto das modernas tecnologias de informação digital, como as Online Travel Agentes
(OTA´S), o atual programa oficial de classificação dos meios de hospedagem (SBCLASS)
propagado pelo Ministério do Turismo (MTUR) é eficiente para monitorar os fatores de
sustentabilidade, risco e qualidade dos serviços

dos empreendimentos hoteleiros situados no

centro histórico do Rio de Janeiro.
1.2.1 Objetivos específicos


Analisar o ponto de vista dos gestores de meios de hospedagem sobre a importância
das plataformas online para os serviços de reservas e para a avaliação geral do
desempenho do empreendimento de hospedagem.



Discutir critérios e propostas de classificação de serviços em hotelaria
impacto das novas tecnologias de informação.



Comparar os diferentes instrumentos e métodos de classificação dos serviços de
hotelaria, especialmente aplicados na cidade do Rio de janeiro, com alguns dos atuais
instrumentos de avaliação e ordenação (ranking) de produtos e serviços turísticos
disponíveis em redes socais online .

diante do

1.3 HIPÓTESES
1.3.1 Hipótese geral
O impacto da internet e de suas redes sociais tem exercido uma papel modelador no
processo de percepção do usuário, tanto para a escolha quanto na avaliação da qualidade dos
hotéis e serviços de hotelaria e turismo em geral.
1.3.2 Hipótese dependente

15

O atual instrumento oficial de classificação dos meios de hospedagem do Brasil SBCLASS, não é eficiente para atender
como um instrumento único e

a demanda dos gestores de meios de hospedagem

preciso de classificação, avaliação de desempenho da

qualidade de serviços na área de hotelaria.

1.4 JUSTIFICATIVA
A relevância deste estudo se justificou tanto pela necessidade de investigação e análise
das atuais práticas de classificação e representação dos meios de hospedagem situados em um
área de importância histórica e econômica como o centro histórico da cidade do Rio de
janeiro; quanto pela análise crítica desenvolvida sobre processos quantitativos utilizados em
plataformas comerciais transnacionais.
1.5 METODOLOGIA E FONTES DE ESTUDO
A fim de analisar o impacto dos modernos suportes de tecnologia de informação
disponíveis na forma de OTA´S e RSO, e
hotelaria

processos de classificação dos serviços de

realizamos a revisão da literatura em diversas fontes de informação tais como:

livros, artigos acadêmicos, mapas digitais, jornais e revistas especializadas e fontes online de
conhecimento

acadêmico

como

SPRINGER,

ELSEVIER,

SCIENCEDIRECT,

GOOGLESCHOLAR, IBCT/BDTD.
E também coletamos dados estatísticos através do SEBRAE, ABIH,ACCARJ e fontes
de documentação histórica em instituições como IPP/SIURB e Arquivo Geral da Cidade do
Rio de Janeiro.
É importante salientar que as plataformas de agências online como TRIPADVISOR e
BOOKING.COM são ao mesmo tempo nosso objeto de estudo direto ressaltados nos
capítulos 6 e 7, e também importantes fontes de informação na função de mapeamento do
“centro” e “centro Histórico” do Rio de janeiro. (cap.2)
A fim de testar a hipótese geral e a hipótese dependente, usamos uma dupla análise
“quali-quantitativa” nos subcapítulos 6 e 7 onde a análise qualitativa primeiramente focou na
perspectiva dos gestores dos meios de hospedagem através realização de entrevistas abertas
com os mesmos, e aplicação de questionários com 12 (doze) perguntas fechadas .
A análise quantitativa baseou-se no resultado estático dos questionários através da
plataforma SURVEYMONKEY cujo arquivo de dados inicial serviu de base para uma
segunda avaliação estatística em laboratório, onde comparamos

os resultados do
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“rankeamento” (ranking position) dos meios de hospedagem da amostragem pelas
plataformas TRIPADVISOR e BOOKING.COM.
O quadro de variáveis foi elaborado pelos critérios de ordenamento das OTA´S analisadas
tais como : “nota tripadvisor, “nota booking.com”, “media de reviews booking.com”, “media
de reviews tripadvisor”, “media das tarifas booking”, “media das tarifas tripadvisor”,
“posicionamento do meio de hospedagem no tripadvisor”, “posicionamento do meio de
hospedagem em booking.com”.

1.6 REFERENCIAL E MARCO TEÓRICO
A perspectiva metodológica aqui desenvolvida é inspirada na filosofia crítica de
Habermas(1992) sobre as transformações dos conceitos de “opinião pública” e “esfera
público/privado” ao lado das contribuições de

Sundararajan (2015), que

discute a

conceituação e abrangência da Economia do Compartilhamento (Sharing Economy).
Também o grupo de pensadores e críticos do “capitalismo pós- operário” como DyerWithebord(1999), Alquati(1962,1963), Pasquinelle(2009) que analisam
HOMEM/MÁQUINA e a formação do

a relação

Capital Cognitivo do século XX; serviram de base

para a construção de nosso marco teórico.
Devido a falta de uma delimitação oficial da área conhecida como “centro e centro
histórico” do Rio de janeiro foi construído um marco teórico específico no capítulo 2 e
subcapítulo 2.1, baseado em autores e documentos que versaram sobre o tema “centro
histórico” entre eles : Cavalcanti (1998), Edmundo (2000) e publicações oficiais da prefeitura
do Rio de janeiro/IPP (1977) e Arquivo Geral da Cidade.
O marco teórico teve como principal desafio traçar uma linearidade lógico- discursiva,
mas sem se tornar reducionista, diante de contribuições teóricas significativas, porém nem
sempre convergentes entre si :


De um lado conceitos como “compartilhamento” e “opinião pública”, largamente
usados no senso comum e em algumas áreas “clássicas” do conhecimento acadêmico,
estão sendo reavaliados a partir do contexto da emergência da TIC e do advento da
WEB.



Por outro lado, (e praticamente uma consequência destas últimas: TIC e WEB; áreas
como “Ciência da Computação” e “Bibliometria” introduziram
alguns (novos)
princípios e técnicas que tem sido incorporadas no universo da gestão em Turismo e
Hotelaria e serviços em geral, mas sem a devida análise crítica de algumas limitações
das aplicações destas contribuições. Neste sentido, os estudos de Wu (2010),
Tuominen(2011), Dellarocas (2000,2003,2006) foram muito importantes para a
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construção do instrumento de coleta de dados e na análise e crítica da avaliação dos
resultados da nossa pesquisa.
2

O CONCEITO DE CENTRO E CENTRO HISTÓRICO
Para uma delimitação do escopo geográfico de nossa pesquisa de campo analisamos a

conceituação de “centro”e “centro histórico” a partir de duas publicações: “Ruas do Rio I a
XII R.A.” da Prefeitura do Rio de janeiro (1977) e “ Rio de janeiro: centro histórico, 1808 1998” (CAVALCANTI, 1998).
A primeira publicação foi editada na época do Prefeito Marcos Tamoyo por conta da
promulgação do Decreto nº 527 de 14 de setembro de 1973 que estabelecia as condições
para o reconhecimento de logradouros:
O serviço de Nomenclatura da divisão de documentação de cadastro e alinhamento
do Departamento Geral de Edificações, tem o prazer de apresentar, em ordem
alfabética a primeira nomenclatura dos logradouros Públicos das regiões
administrativas, isoladamente, contendo todas as vias reconhecidas e alteradas a
partir de 31 de outubro de 1917 a 30 de setembro de 1977. (PREFEITURA DO RIO
DE JANEIRO, 1977).

É importante observar que a primeira região administrativa era a atual Zona Portuária
que compreendia a seguinte descrição física e quantitativa: adro -1, avenida - 8, Beco – 5,
escada – 1, ladeira- 10, praça- 10, praia – 1, rua- 95, travessa -12 viaduto -1. Total 147.
Assim o “Centro”, II região administrativa, contava com o total de 233 itens
constitutivos, e ainda um glossário das ruas em ordem alfabética começando pela Rua do Acre
até a Rua Visconde de Maranguape. ( CAVALCANTI, 1998, p. 71-92).
A caracterização do centro histórico colonial do Rio de janeiro segundo o estudo de
Cavalcanti (1998) que reuniu entre pinturas, aquarelas, desenhos e o descritivo de 136
logradouros começando com o beco do açougue (não mais existe) até o Valongo,
Valonguinho, Rua da Viola (atual Rua Teófilo Ottoni), constitui também um importante
sumário das edificações coloniais demolidas

até aquele momento, e as edificações que

permaneceram. (CAVALCANTI, 1998, p.21 -90).
É interessante notar a ação do poder público em mudar o nome das ruas do Rio de
Janeiro para homenagear os heróis da guerra dos Canudos versus a resistência dos cariocas
em incorporá-las no seu vocabulário cotidiano, como bem observa Cavalcanti (1998):
No governo do Prefeito Amaro Cavalcanti foi baixado o Decreto 1.165, datado de
31.10.1977, restituindo a nomenclatura de muitos logradouros, principalmente
daqueles que a “desobediência popular” rejeitara. Graças a este decreto, a rua
Moreira César voltou a ser do Ouvidor, e o coronel Tamarindo abandonou o posto
no Largo de São Francisco.” [...] até mesmo os aglomerados da população pobre do
morro da providencia passaram a chamar “favela” numa referência a um arbusto
espinhoso, muito abundante na região de Canudos. (CAVALCANTI, 1998, p.15).
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Por motivos de concisão da abordagem e da extensão das áreas de comunidades no
centro do Rio de janeiro, não foi possível incluir os meios de hospedagem ali existentes na
amostra do presente estudo. Entretanto, é importante destacar os artigos e resenhas dos
autores dos blog como URBECARIOCA1,

Agência de Reportagem e Jornalismo

Investigativo2 e Le Monde Diplomatique Brasil3 que discutiram o papel das comunidades
com as recentes mudanças no espaço urbano do Rio.
2.1 O CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL DA AMOSTRA
Apesar deste estudo não ter como objetivo discutir a evolução da cidade do Rio de
janeiro em seus diferentes aspectos urbanísticos, arquitetônicos e culturais, não podemos
negligenciar o fato de que os meios de hospedagem são também um reflexo desta evolução e
fazem parte do legado histórico e cultural da cidade. Neste sentido, a obra de Abreu (2013) é
uma referência fundamental.
O Rio de janeiro colonial tinha na área da Praça XV, onde estavam instaladas a casa
dos vice-reis erguida em 1699, atual Museu do Paço, as casas dos Teles e a Rua Direita seu
principal núcleo de urbanização, mas conforme o relato de Edmundo (2000) o cenário geral
não era dos mais edificantes:
Pobre, beato e sujo Rio de Janeiro do tempo dos vice-reis! De que te servia o
quadro da natureza amiga e portentosa, a cor do céu, a luz do sol, a beleza do monte
e da folhagem, se a obra do homem ofendia a obra linda de Deus? Ofendia e
humilhava. (EDMUNDO, 2000, p.20).

A chegada da corte em 1808 trouxe um impacto social, econômico e cultural sem precedentes
:
Ainda hoje há controvérsias sobre o número de acompanhantes da rainha e do
príncipe regente D. João do cais de Belém até o Rio de Janeiro. Seja como for,
maior ou menor número, é preciso acrescentar a considerável presença de
estrangeiros, desde de comerciantes ingleses solteiros, ou acompanhados de suas
famílias, clérigos, militares; embaixadores e ocupantes de outros cargos; pequenos
empresários e soldados de fortuna. [...] ora, isto acarretou desde 1808 uma
extraordinária alta de preços de bens de consumo essenciais,....escassez de moradia e
de outras mercadorias e serviços e bens de consumo cultural. (CAMARGO, 2007, p.
97).

1

Disponível em:http://urbecarioca.blogspot.com.br/2016/06/ilha-pura-nem-e-ilha-nem-e-pura.html
Disponível em : http://apublica.org/2013/04/ponha-se-na-rua-mais-de-200-anos-de-remocoes-compulsoriasrio-de-janeiro/
3
Disponível em: http/Devir_mundo_da_favela_e_devir_favela_do.pdf
2
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A crise por moradia ficou evidente com a política de desapropriação das casas dos
moradores locais para instalação dos membros da corte:
Escreviam 'PR', de 'Príncipe Regente', nas casas que seriam confiscadas. Então, a
população arranjou um outro sentido para a sigla: 'ponha-se na rua'", conta Carlos
Vainer, professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, para quem a história do Rio é uma história
de exclusão. "Desde a sua fundação, os pobres são removidos para dar lugar aos
ricos: a cidade começa com a expulsão dos indígenas. (ALBERGARIA, 2010).

A tese de Doutorado de Lima (2000), por sua vez traz uma análise brilhante da
expansão urbana da cidade de 1813 a 1950, pelo prisma dos espaços de representação vividos
e percebidos pelos habitantes não apenas como universo cênico com a abertura de teatros,
óperas e casas de espetáculos com a chegada da corte, mas também no imaginário urbano
coletivo com a construção de palacetes, cafés, clubes e pequenos comércios.
Autores como Damatta(1979) e Cocco(2014), discutem a mobilização e tipologia de
diversos grupos sociais que compõem o imaginário coletivo dos cariocas ao lado da reflexão
sobre a divisão social do trabalho, do capital e a repartição dos espaços urbanos.
Green (2000) e Mattos, Ribeiro(2007) desenvolvem suas análises antropológicas e a
discussão sobre gêneros e prostituição para descrever o centro do Rio:
Nos anos 30, a topografia homoerótica do Rio de janeiro estendia –se num semi
circulo que começava na Praça Floriano Peixoto e no Passeio Público, na
Cinelândia, passando pelo bairro boêmio da Lapa até a Praça Tiradentes. [...] a lapa,
com suas pensões, edifícios de aluguel, bordeis, e quartos para alugar por hora,
oferecia outros espaços para interações com maior privacidade, tanto para
heterossexuais quanto homossexuais. (GREEN, 2000, p. 147).

Não por acaso as “ pensões para cavalheiros” ainda existem instaladas em antigos
prédios nas áreas da Lapa entre as ruas Gomes freire e Lavradio, entretanto, o rótulo “motel”
é uma mácula a ser evitada pelo agentes hoteleiros do centro da cidade em época de
credenciamento junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI).
O gerente do hotel SHEIK, durante a entrevista desta pesquisa, mencionou que
recebeu a visita de inspeção de agentes da prefeitura, sendo que a empresa não pode ser
classificada como “motel” sob o risco de perda de clientes que não aceitam esta marca de
hospedagem. O hotel está ao lado do atual caminho do VLT que liga a Central do Brasil à
Praça XV no quarteirão tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN).
De acordo com o SBCLASS4, uma das categorias do meio de hospedagem é o hotel
histórico:

4

Programa de classificação dos meios de hospedagem
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Hotel Histórico Instalado em edificação preservada em sua forma original ou
restaurada, ou ainda que tenha sido palco de fatos histórico-culturais de importância
reconhecida. Entende-se como fatos histórico-culturais aqueles tidos como
relevantes pela memória popular, independentemente de quando ocorreram,
podendo o reconhecimento ser formal por parte do Estado brasileiro, ou informal,
com base no conhecimento popular ou em estudos acadêmicos. ( PORTAL
MINISTÉRIO DO TURISMO, 2016).

Neste aspecto a pergunta: “ Existem hotéis históricos no centro histórico do Rio de
Janeiro? permanece em aberto, pois o IPHAN5 e o IRPH6que, respectivamente coordenam e
monitoram as ações de preservação dos bens e imóveis tombados a nível federal e municipal,
não respondem pelo seu uso comercial. De modo que não existe um “guia” ou “inventário”
de meios de hospedagem em prédios históricos da cidade do Rio, e o portal GEOWEB do
“armazém dos dados” do IPP – www.rio.gov.br/web/IPP, a pouco iniciou o mapeamento das
áreas de proteção do ambiente cultural (APAC). Além do Sistema de assentamento de baixa
renda (SABREN), também disponível no site da Prefeitura7, não existem informações sobre
os meios de hospedagem nas áreas das comunidades do centro do Rio de janeiro.
O hotel Vila Gale8 destaca-se como o mais bem preservado hotel no centro histórico
do Rio no local, onde funcionava o antigo Colégio MABE, também merecem destaque a
reforma do hotel Bragança reinaugurado em 2016 com o nome de 55 RIO9, ainda em fase de
implementação a reforma do primeiro 5 estrelas no centro do Rio, o Hotel RIO- PARIS, na
atual praça Tiradentes a cargo do grupo DUSSOL10
Neste universo dinâmico é que se situa a nossa amostra que compreende a área do
CENTRO do Rio como CENTRO HISTÓRICO e, que recentemente foi cenário da maior
reforma urbana por conta da realização do evento da olimpíadas RIO 2016 desde a reforma
no início do século XX realizada pelo, então, lendário prefeito Pereira Passos(1902-1906).
O legado da última reforma a frente da administração do Prefeito Eduardo Paes(20092016), está representada nos sites oficiais da Prefeitura do Rio e nas publicações do Instituto
Pereira Passos (IPP)11 projetos de integração.
2.1.1 Fontes de pesquisa da Amostra

5

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Instituto Rio Patrimônio Histórico
7
Disponível em: www.rio.gov.br.web/IPP
8
Disponível em: https://www.vilagale.com/pt/hoteis/rio-de-janeiro/vila-gale-rio-de-janeiro
9
Disponível em: https://www.55rio.com.br/
10
Disponível em: http://www.bydussol.com/pt-br/bydussol-sobre-nos/
11
Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp/publicacoes
6
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A pesquisa no Arquivo Geral da Cidade e na biblioteca do Instituto Pereira Passos
demonstrou que “centro” e “centro histórico” foram áreas definidas ao longo do tempo,
acompanhadas pelo processo da evolução urbana da cidade do Rio de janeiro. De maneira
que a delimitação é definida em seus recortes conforme o interesse do gestor municipal
enquanto sujeito da ação do poder público instaurado.
Os meios de hospedagem aqui analisados foram
estabelecimentos

referentes a amostragem dos

encontrados no universo chamado de “ Centro” e “Centro histórico”

conforme as áreas descritas na documentação encontrada no ARQUIVO GERAL DA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO, Subprefeitura do Centro /Centro histórico do Rio de
Janeiro e nas bases de dados do CADASTUR(MTUR) e nas plataformas comercias
TRIPADVISOR e BOOKING. COM.
A base de dados do sistema CADASTUR descreve no item PESQUISA DE
PRESTADORES, os seguintes elementos: guias de turismo,

bares, restaurantes,

transportadoras, agências de viagens e meios de hospedagem. A foto a seguir, descreve os
principais itens que compõem a base de dados do governo na área de turismo.
Figura 1 - Foto da base de dados Cadastur

Fonte : Portal Cadastur12

A busca diretamente realizada em 10 de junho de 2016, na base HOSPEDAGEM, por
localidade “CENTRO” no município do Rio de Janeiro, encontram-se 56 (cinquenta e seis)
meios de hospedagem e Santa Teresa apresenta 6 (seis) meios de hospedagem.

12

Disponível em: http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/index.action#
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A ordenação por localização “bairro” não faz referência a área da Lapa, e também não
faz referência a categorias por “estrelas”, ou se o empreendimento é único ou pertencente a
um rede hoteleira.
As informações mais específicas são referentes ao número total de unidades
habitacionais: quantidade de leitos, total de leitos com acesso a cadeira de rodas, acesso para
cão-guia e telefone para surdos. Enquanto a parte sobre informação geral, incluem também o
e-mail de contato da empresa ou seu representante (offline), telefone, endereço e cópia do
registro no Cadastur.
As figuras 2 e 3 registram a quantidade de meios de hospedagem das plataformas
TRIPADVISOR e BOOKING.COM no resultado da busca segundo os termos “CENTRO” e
“SANTA TERESA” .
Figura 2 – Foto do site Tripadvisor

Fonte: Site Tripadvisor 13

A plataforma TRIPADVISOR registrou na busca do período projetado de 5 a 10 de
janeiro de 2017 os seguintes números conforme o MAPA da plataforma por localização sobre
os meios de hospedagem por bairro :
 Hotéis CENTRO: 26
 SANTA TERESA 1 ( Referente ao M Galllery Santa Teresa By Sofitel)


Em um total de 279 hotéis, 320 pousadas, 711 hotéis especializados (hostels) e 3164
aluguéis de temporada no Rio de janeiro.

13

Disponível em: https://www.tripadvisor.com.br/.
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A plataforma Booking.com faz referência ao número de 6056 propriedades de
hospedagem em geral na cidade do Rio de janeiro, sendo o recorte por bairros mais
abrangente em seu mapa, identificando também as áreas da LAPA, SANTA TERESA e
PORTO MARAVILHA e diversas categorias de hospedagem entre hotéis, pousadas, motéis,
casas para alugar, cama e café, hostels e outros.
Na categoria hotéis verificam-se os seguintes números:

Centro (44), Santa Teresa

(55) e Porto maravilha (11).
Figura 3 – Foto do site Booking.com

Fonte: Site Booking.com14

Os mapas das plataformas Tripadvisor e Booking.com

trazem informações sobre

restaurantes e atrações da área Centro, Lapa e Santa Teresa e com as devidas referências dos
nomes das ruas, sendo instrumentos importantes para a definição da amostra do presente
estudo, conforme as figuras 2 e 3.
Para fins de delimitação da pesquisa levou-se em conta o recorte geográfico e
administrativo das áreas de atuação da subprefeitura CENTRO/CENTRO HISTÓRICO do
Rio de Janeiro descrita em seu site15de acesso como “ AP 1”, que abrange 17 bairros da
cidade que são: Bairro de Fátima, Benfica, Caju, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Estácio,
Gamboa, Lapa, Saúde, Santa Teresa, Santo Cristo, São Cristóvão, Rio Comprido e Vasco da
Gama, além da Ilha de Paquetá e Mangueira.

14
15

Disponível em: http://www.booking.com
Disponível em: www.suprefeituracentro/centrohistorico.rj.gov
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As publicações do IPP como o “Guia dos Bens tombados 2014” e o “Inventário 2015
dos monumentos do Rio de janeiro” foram instrumentos importantes na delimitação do
escopo da coleta de dados do presente trabalho, cujo universo de estudo não difere do traçado
do senso comum da historiografia do “centro” e “centro histórico” levantada por
Cavalcanti(1998),

e nem da área descrita pelo antigo departamento de edificações da

prefeitura em 1977.
Assim, a amostragem compreende, então, 45 meios de hospedagem que responderam
ao questionário com 12 perguntas fechadas para coleta de dados no período de setembro a
novembro de 2016 realizadas nas áreas do centro financeiro e centro histórico do Rio de
Janeiro. Foram incluídos os bairros da Lapa, Santa Teresa ,Centro, Bairro de Fátima, área
portuária e do aeroporto Santos Dumont; conforme o traçado de suas ruas principais e
concentração de meios de hospedagem indicados nos mapas das plataformas já mencionadas.
Nos capítulos 6 apresentamos a caracterização da amostra final conforme o modelo
de pesquisa aplicado e a seguir em 6.1 traz a descrição do instrumento de coleta de dados.
Nos próximos capítulos e subcapítulos 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 são discutidas diferentes
perspectivas teóricas e práticas que tratam da classificação dos meios de hospedagem
começando por uma sinopse histórica até as abordagens mais atuais.
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3 CLASSIFICAÇAO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM: ABORDAGENS

E

PERSPECTIVAS
3.1 SÍNTESE HISTÓRICA DA CLASSIFICAÇÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM
A investigação filosófico- hermenêutica desenvolvida por O'Gorman (2008) para
analisar o fenômeno da hospitalidade desde o período da Antiguidade Clássica destaca que:
The oldest collection of texts that refer to hospitality would be from a literary genre
known as Ancient Near East Texts. Postgate (2005) observes that these texts belong
to a large family of Eastern Mediterranean traditions from Mesopotamia, Asia
Minor, Syria-Palestine, and Egypt. Normally these texts are seen in parallel with the
Old Testament; certain works date back to around 3500 BC, and are as old as the
history of writing itself. (POSTAGATE, 2005 apud O’GORMAN, 2008, p.5).

O clássico estudo de Boyer (2003) sobre Turismo de massa destaca os primeiros guias
impressos, e organização de sociedades de viajantes para lazer e saúde, desde o século XVII,
e situando o turismo moderno (“The Tour”) como fenômeno de deslocamento organizado e
planejado por empresas próprias no contexto da Inglaterra do sec. XVIII “que inventou todas
as revoluções: industrial, agrícola, financeira. Acrescentemos a “Revolução Turística..”.
(BOYER, 2003, p. 39).
Amazonas ( 2006), Duarte (2005) apud Zenaro (2007) assinalam a necessidade de
classificação dos meios de hospedagem como um fenômeno urbano da era industrial :
No século XVIII, iniciou-se a classificação dos meios de hospedagens
existentes. Na primeira classificação, foi adotada como critério a divisão em cinco
categorias, que iam desde "simples pouso de tropeiro" (1° categoria) até hotéis (5°
categoria) . (AMAZONAS, 2006 apud ZENARO, 2007, p.15).

Duarte (2005) observa, entretanto, diferenças importantes nos empreendimento
hoteleiros nos Estados Unidos e na Europa: nos primeiros a hotelaria se iniciou em forma de
albergue e sofreu rápido crescimento, devido a adoção de um modelo mais aberto,
onde todas as pessoas podiam usar os serviços de alojamento. Já na Europa, apenas a
aristocracia
comercial

a
do

utilizava, sendo o hotel Ritz de Paris de 1898 um símbolo do crescimento
final

do

século

XIX e modelo de referência para os serviços de uma

hotelaria de luxo de padrão internacional.
Foram criadas nesse período, muitas características que se encontram até
hoje presentes no mercado hoteleiro, como a diferenciação de quartos, a
política tarifária, os segmentos de demanda e outras de caráter estrutural, como
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porta contra incêndios, interruptor de luz e banheiro privativo. (DUARTE,
2005, p.13). [...]No Brasil, os primeiros registros de alojamento provêm da Igreja
Católica. Em Salvador, a Casa dos Hóspedes, fundada
em 1782 teve a
oportunidade de alojar as personalidades da época. Os historiadores creditam a
Marcos Lopes o título de primeiro hoteleiro oficial de São Paulo datado do início
do século XVII (DUARTE, 2005, p.10).

O primeiro hotel no Rio de janeiro, o Hotel de France, estava instalado na Praça XV perto

do local onde desembarcou o Mr. Pharoux em 1816, e após seu retorno a França em 1868, o
antigo cais onde também desembarcou a corte portuguesa em 1808, guardou seu nome até o
evento da Proclamação da República em 15 de novembro. Em suas crônicas Edmundo (2000)
assim descreveu o local:
[....]com certo aspeto de grandeza e decoro, instalado entre nós, erguido no prédio
que existia no ângulo da Rua Clapp com a Praça Quinze, e que, em 1901, mostrava,
em letras colossais, sobre a fachada, este letreiro: Casa de Saúde do Dr. Cata Preta.
Era um imóvel de proporções avantajadas, olhando para o mar. (EDMUNDO, 2000,
p 55-56).

É importante observar que são poucos os estudos de “História do turismo no Brasil”.
O estudo de Camargo (2007) leva em conta os relatos de viajantes dando pistas para o esboço
de uma “ historiografia dos meios de hospedagem do Brasil” e sobre as formas de lazer da
burguesia e da Aristocracia no período do Império.
Entretanto, podemos inferir que desde o período colonial dos vice- reis, as práticas de
hospitalidade e hospedagem desenvolvidas no Brasil em diversos espaços físico e social
sempre estiveram ligadas aos dirigentes do poder : ora o poder local- secular ou religioso- e
seus representantes e administradores mais diretos. E sobretudo, ora ao poder externo,
situado em uma geopolítica ultramar representada pela chegada do rei e sua corte, da missão
dos artistas franceses e aos ricos comerciantes de escravos trazidos de diversos pontos da
África.
A análise do contexto histórico do estabelecimento dos primeiros meios de
hospedagem no Brasil, e em especial no Rio de janeiro enquanto sede do Império Unido a
uma corte europeia , pode trazer contribuições importantes para a discussão atual sobre a
dimensão e impacto sócio- cultural da cadeia produtiva do turismo em seus diferentes agentes,
produtos, serviços e usuários.
Atualmente a discussão sobre a responsabilidade social das empresas hoteleiras, traz
consigo

questionamentos sobre a evolução do espaço urbano ocupado pelos diversos meios

de hospedagem como um possível espaço de conflito de interesses sociais, políticos e
econômicos. E, no caso específico do centro histórico do Rio de janeiro, se os meios de
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hospedagem ali existentes são influenciados pelo imaginário social do contexto urbano
carioca, ou se os mesmos contribuem para a preservação da memória da cidade.
3.2 CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS EM HOTELARIA: USOS, SERVIÇOS E
INFRAESTRUTURA
A título de revisão de literatura começamos nossa abordagem discutindo diferentes
propostas de classificação dos meios de hospedagem no Brasil e no exterior de modo não
exaustivo, na qual foram analisadas algumas limitações conceituais e/ ou práticas.
As propostas de classificações mais recorrentes dos meios de hospedagem induzem
também a uma segmentação categorizante dos seus diversos usuários, enquanto público
potencial: do turista estrangeiro que viaja com a família ao executivo, da celebridade
internacional ao mochileiro que buscam diferentes ofertas de serviços de hospedagem.
Zenaro (2007) em sua dissertação de mestrado, demonstra metodologias de classificação de
meios de hospedagem em diferentes partes do mundo utilizando-se da tabulação proposta por
Butuhi (2006) apud Zenaro (2007), conforme as tabelas 1e 2.
Observa-se nos dados nas tabelas 1 e 2, que o método aplicado está voltado para as
características físicas do meio de hospedagem através da observação direta do avaliador em
questão. Chamamos este procedimento de “classificação heurística”, pois a classificação
depende da interpretação do agente externo, individual ou em equipe munido de critérios préselecionados, mas também os seus

resultados dependem do

conjunto de valores e

subjetividades presentes em qualquer processo decisório, e sobretudo, quando se trata na
aplicação de critérios de modo a determinar um valor, por exemplo, a quantidade de
“estrelas”, “casinhas” e outros símbolos durante a visita de avaliação a um determinado
empreendimento de hospedagem.
Busenitz(1997) e Lau, Redlawsk (2001), definem procedimentos heurísticos e
cognitivos em processos de tomada de decisão a nível gerencial em grandes empresas e na
escolha de candidatos nos processos eleitorais nos Estados Unidos.
No presente estudo, o conceito foi adaptado para caracterizar as propostas de
classificação descritas nos quadros 1, 2 e 3 onde a tomada de decisão está circunscrita ao
processo decisório de agente(s) ou equipe(s) especifica(s).
Tabela 1 – Formas de classificação hoteleira no mundo
França
Guide
Michelin

E.U.A
A.A.A

Israel
Oficial

Reino Unido
Oficial

Espanha
Oficial

Brasil
Oficial
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Critério do Inclusão do compulsório voluntário
compulsório
voluntário
Guia
Critério
A.A.A
varia de
Equipamentos
Critérios básico Exigências Instalações, Características Exigências
estruturais e manutenção,
físicas,
estruturais e acordo com a e serviços
operacionais; serviços, qualidade nos operacionais, autoridade
qualidade
serviços
qualidade
regional
opcional
Casas (5 Diamantes( Estrelas(5)
Coroas (5
Estrelas(5
Estrelas (5
Símbolos
categorias) estrelas SL e
Utilizados para categorias) 5 categorias) estrelas luxo e categorias)
mais outras 5
mais outras 5
as faixas
categorias
categorias
Tipo de
Classificação

Autoridade Ministério do
comunitária
turismo e
regional
Associações
competente
Inspeções Avaliações Inspeções Questionários,
Não
Inspeções
Tipo de
anuais
anônimas(1 a inspeções regulamentado
anuais e
monitoramento autônomas
4 anos)
e dependente
bienais
da política
regional
Governo
Hotéis com
Governo
Governo
Quem financia Michelin AAA, sócio
mediante
subsídio do
o sistema
pagamento
governo
Quem
administra o
sistema

Michelin

AAA

Ministério do
Turismo

Órgãos
turísticos
nacionais

Fonte: BUTUHI, Julio Cesár e Bonfato. Implantação de hospedagem. IV. Doc. São Paulo, 10 de
setembro de 2006.. 1 arquivo. Word 2007. ( BUTUHI; BONFATO, 2006 apud ZENARO, 2007, p. 49).

Tabela 2 - Resumo de classificação de hotéis pelo guia 4 rodas.

Simples ou um
"casinha"

Pousadas adaptadas em residências ou pequenos prédios, com
familiares à frente do negócio. Acomodações com poucos
equipamentos e podem ter alguma estrutura de lazer.

Médio conforto ou
duas " casinhas"

Serviço mais cuidadoso e melhor acabamento. Podem ter vários
tipos de acomodações, e melhor equipadas.

Confortável ou
"três casinhas"
Muito confortável
ou quatro
"casinhas"

Locais bem planejados e não têm sinais de improviso. Há
padronização de mobília e decoração. Equipamentos modernos e
serviços abrangentes.
Boa estrutura de lazer ou de negócios. Quartos padronizados e
equipados com facilidades tecnológicas.

Luxo ou cinco
Os mais sofisticados e com os melhores serviços. Cuidados e
"casinhas"
requinte de primeira linha em todas as dependências.
Fonte: //http: guia4rodas.abril.com.br /contatos /critérios.shtml. ( PORTAL GUIA4RODAS apud ZENARO,
2007, p. 50.)

Tabela 3 - Resumo de classificação de hotéis pelo Roteiro do Charme
Esmeralda

Hotel ou Pousada com conforto, instalações e serviços dentro dos
padrões da hotelaria.

Topázio Imperial

Meio de hospedagem muito confortável, aconchegante, com
serviço cuidadoso, estilo e decoração requintada.

Água Marinha

Meios de hospedagem, simples e confortável, de serviços que
guardam identidade caseira com qualidade
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Ametista

Pousada ecológica onde os meios de hospedagem preservam a
identidade do local.

Indica todos os hotéis e pousadas que estão em processo de adesão
Cristal
á associação.
Fonte:http://www.roteirosdecharme.com.br /classificação.php. (PORTAL ROTEIROS DE CHARME apud
ZENARO, 2007, p. 50).

Importante destacar nas tabelas 1,2 e 3; independentemente de se tratar de uma
iniciativa governamental ou particular, a classificação, análise e avaliação das características
dos meios de hospedagem estão a cargo de equipes de profissionais técnicos, jornalistas
especializados, ou mesmo os sócios do empreendimento.
Durante as inspeções e visitas técnicas, estes agentes atribuem notas e valores a partir
de uma matriz de critérios pré-estabelecidos, neste sentido a interação sujeito de
conhecimento – objeto analisado é mediada pelo seu grau de subjetividade na interpretação
dos itens que compõem os critérios da avaliação comparados as suas características reais de
um determinado meio de hospedagem.
No caso, fica a cargo dos processos decisórios heurísticos e cognitivos dos
avaliadores a operacionalização e determinação da escala de valores dos termos “com
conforto”, “muito conforto” e “simples e confortável” ou “cuidados e requintes de primeira
linha”.
Publicações como o guia Michelin e o guia Quatro rodas tem sua reputação
reconhecidas mundialmente no mercado de turismo e hotelaria pela integridade de suas
equipes e qualidade nas avaliações. A partir dos anos 80, iniciam-se as aplicações de
modelagens matemáticas para avaliação de serviços em turismo.
Zenaro (2007) e Freitas (2007) reconhecem a dificuldade de se estabelecerem critérios
eficientes de classificação e padrões de normatização específicos diante da grande diversidade
dos meios de hospedagem em função de uso (hotéis, flats, resorts..), e consequentemente a
utilização de diversas simbologias comerciais – estrelas, coroas, diamantes e outros.
Paralelamente, existem também diferentes critérios de categorização em função de
públicos alvos e equipamentos específicos ou coletivos: executivo, albergue, pensão, hostel,
hotel boutique. Cadeias hoteleiras internacionais tendem a seguir as flutuações do mercado,
de maneira a mesclar ou “recriar” qualquer destas categorias em função de estratégias
gerenciais
investidores.

de acordo com

a necessidade

por novos empreendimentos e busca de
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Como exemplo, podemos citar o sistema de categorização das diferentes marcas que
compõem a rede ACCOR16 que inclui desde a oferta de hotéis de super luxo, luxo,
econômico, aparthotels até hotéis com disposição mista com unidades habitacionais com
estrutura de hostel.

A classificação ,neste caso, segue estratégias de marketing e de

competitividade de modo a ampliar a marca da empresa para outros segmentos de públicos e
mercados.
Percebe-se na leitura dos sites de grandes cadeias hoteleiras e plataformas comerciais
de reservas internacionais online, que os estabelecimentos de maior porte apresentam
condições técnicas e funcionais mais favoráveis para atingir os níveis de desempenho
exigidos nas matrizes de classificação hoteleira mais utilizadas e reconhecidas
internacionalmente.
Neste sentido, Freitas (2007) propõe uma abordagem alternativa fundamentada nos
princípios do Auxílio Multicritério à Decisão (AMD) por meio do emprego do método Electre
Tri17 (YU, 1992), que permite incorporar um tratamento científico a problemas em que
variáveis quantitativas e qualitativas estão presentes de maneira conflitante e/ou de difícil
acesso para avaliação individual :
O Auxílio Multicritério à Decisão (AMD) é um ramo da Pesquisa Operacional que
objetiva fornecer ao decisor algumas ferramentas que permitam auxiliá-lo no
tratamento de um problema decisório em que vários — e frequentemente
contraditórios — critérios e pontos de vista devem ser considerados. Nesse contexto,
a abordagem AMD reconhece que, em geral, não existe uma alternativa que seja a
melhor em todos os critérios. (FREITAS, 2007, p. 340).

O Centro de Pesquisa da Universidade Stanford (Califórnia) - Stanford Research
Instituition International (SRI) no relatório de 2002 citado por Freitas(2007, p. 339) conclui
que de acordo com os objetivos da indústria turística e hoteleira de cada país, os critérios
utilizados na avaliação e classificação dos estabelecimentos de hospedagem podem ser
concentrados em:

16

17

Disponível em: . http://www.accorhotels.com/pt-br/brands/index

O procedimento de atribuição do desempenho de uma alternativa genérica ak resulta da comparação desse
desempenho (à luz de cada critério) com os valores-padrão que definem os limites superiores (upper bounds) e
inferiores (lower bounds) das classes (figura 2). Segundo Yu (1992, p.9), para utilizar esse método é necessário
definir: • o conjunto A de alternativas viáveis, A = {a1, a2, a3, ..., an}; • o conjunto de critérios F = {g1, g2, g3,
..., gj} e seus pesos (k1, k2, ..., kj); • para cada critério, os limites de preferência (pj(bh)), indiferença (qj(bh)) e
veto (vj(bh)) — esses limites são utilizados com o objetivo de reconhecer e tratar as imprecisões e incertezas
associadas às avaliações subjetivas; • o conjunto B dos valores que definem p + 1 classes (B={1, 2, ..., p}), no
qual bh é o valor do limite inferior da classe Ch e o valor do limite superior de Ch+1, h = 1, 2, ..., p; • os
desempenhos das alternativas à luz dos critérios.( FREITAS, 2006, pag. 340-41).
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• Infra-estrutura — tradicionalmente, os sistemas de classificação evoluem de
acordo com o benchmarking da infraestrutura dos estabelecimentos. Nesse sentido
são definidos os requisitos mínimos necessários para que um estabelecimento
pertença a cada categoria, como a existência de piscinas e restaurantes, o tamanho
dos quartos e banheiros, a disponibilidade de acesso à Internet, etc.
• Qualidade de serviços — segundo Parasuraman et al. (1988, p.13), os serviços
são principalmente caracterizados por três aspectos: simultaneidade (serviços são
consumidos quase que simultaneamente ao momento em que são produzidos,
tornando difícil ou quase impossível detectar e corrigir as falhas antes que elas
ocorram e afetem o cliente), intangibilidade (serviços representam um produto nãofísico, ou seja, não podem ser transportados e/ou armazenados) e heterogeneidade
(a grande variedade de serviços existentes e o forte relacionamento com o fator
humano dificultam a atividade de padronização e estimação de preços). .
• Misto — muitos países englobam características dos dois sistemas anteriores
( FREITAS, 2007, p.339,grifo do autor).

Conforme apontado por FREITAS (2007)
Parasuraman

a escala Servqual

desenvolvida por

(1988, p.11) tem sido a técnica normalmente utilizada para avaliação da

qualidade de serviços de estabelecimentos de hospedagem, por meio da adaptação dos seus
itens

originais que compõem as cinco dimensões dos serviços : simultaneidade,

intangibilidade, heterogeneidade, infraestrutura e mista .
3. 3 SUBCLASS: UM INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA
Em 16 DE JUNHO DE 2011, a PORTARIA Nº 100, do Ministério do Turismo
(MTUR) institui os critérios de classificação adotados no sistema SBCLASS. Assim, cria o
Conselho Técnico Nacional de Classificação de Meios de Hospedagem (CTClass) e o Acordo
de Cooperação Técnica nº 002, de 26 de março de 2009, entre o MTUR, o Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) e a Sociedade Brasileira de
Metrologia (SBM).
A Portaria nº 485, de 08 de dezembro de 2010, do Inmetro, estabelece as seguintes
determinações:
Art. 1º Fica instituído o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de
Hospedagem (SBClass) para regular o processo e os critérios pelos quais os entes
definidos no Art. 7º desta Portaria podem obter a classificação oficial do governo
brasileiro e utilizar a simbologia que a representa. De modo geral a portaria
determina:
I - a estrutura do SBClass; II - os tipos passíveis de classificação; III - as categorias
de cada tipo; IV - os requisitos de infraestrutura, serviços e sustentabilidade de cada
categoria; V - os critérios de classificação; VI - os processos de verificação,
monitoramento e avaliação permanentes.
Art. 2º A classificação constitui referência de caráter oficial sobre tipos e categorias
dos empreendimentos de hospedagem, com o objetivo de informar e orientar o
mercado turístico e os consumidores.
Art. 3º O SBClass referido no Art. 1º utiliza o símbolo "estrela" para identificação
das categorias, em uma escala de uma a cinco estrelas.
Assim o uso do símbolo "estrela" associado à classificação hoteleira é de concessão
exclusiva do Ministério do Turismo (MTur), que o administra como parte da Marca
de Classificação de Meios de Hospedagem.
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As categorias previstas para os meios de hospedagem no sistema SBCLASS são as
seguintes : Hotel - 1 a 5 estrelas ; Resort - 4 e 5 estrelas; Hotel Fazenda - 1 a 5
estrelas; Cama e Café - 1 a 4 estrelas; Hotel Histórico -3 a 5 estrelas; Pousada
- 1 a 5 estrelas; Flat/Apart-hotel - 3 a 5 estrelas
Ressalta-se que a adesão ao sistema de classificação oficial do MTUR 2010 é
voluntária, devendo o estabelecimento de hospedagem estar devidamente registrado
no sistema CADASTUR. (BRASIL, 2010).

Por motivos de concisão e dos objetivos do estudo aqui propostos, não são objeto
de análise

direta

e as respectivas características específicas e variáveis utilizadas nas

matrizes operacionais que determinam a categorização individual de cada um dos tipos de
meios de hospedagem citados no Art.7º, e conforme anexos II a VIII disponíveis na página
do MINISTÉRIO DO TURISMO18 em 2011.
De maneira que não discutiremos o(s)critério(s) pelo qual um determinado meio de
hospedagem recebeu a categoria, por exemplo,” HOTEL 5 ESTRELAS”.

Desta forma,

pretendemos discutir se a classificação oficial dada pelo MTUR é ,de fato, relevante para o
gestor do meio de hospedagem diante da comparação com outros sistemas de avaliação por
rankeamento de desempenho e/ou por satisfação dos clientes disponíveis em redes sociais e
comerciais online.
Os itens que compõem a estrutura do projeto do SBCLASS descritos no Art. 1º
serviram de base para a montagem das perguntas do questionário para coleta de dados na
amostragem dos 45 meios de hospedagem.
Entendemos o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem
(SBClass), como exemplo de um sistema misto de classificação no qual não apenas estão
previstos os critérios de infraestrutura de cada categoria, mas também os critérios específicos
para avaliação de qualidade, sustentabilidade e monitoramento dos meios de hospedagem.
Mas, deve se levar em conta que sua aplicação é realizada segundo o procedimento de base
heurística descrito no item anterior, ou seja, o processo de decisão final depende da avaliação
e interpretação do representante do Inmetro conforme reza o processo de obtenção de
cadastramento previsto no site do MTUR :
O representante legal do Inmetro, em até 15 dias corridos, a contar da data da
avaliação, emite o relatório final ao meio de hospedagem avaliado, incluindo
detalhadamente as não conformidades, se encontradas, de modo que possam ser
definidas as ações corretivas.[...] Caso não ocorram não conformidades ou estas
sejam sanadas dentro do tempo estipulado na ETAPA 9, o Ministério do Turismo,
com base no relatório final de verificação, emite o certificado de classificação e
concede autorização para o uso da marca da classificação de meios de hospedagem.
(PORTAL MINISTÉRIO DO TURISMO, 2016).

18

Disponível em: http://www.turismo.gov.br/institucional.html
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O processo de classificação se encerra em si mesmo no momento do credenciamento
do estabelecimento de hospedagem de acordo com o relatório final do avaliador, as etapas
seguintes de monitoramento e controle de qualidade observam a conformidade as normas já
estabelecidas e testadas em um processo auto regulável.
A seguir analisamos o modelo de classificação e ordenação dos meios de
hospedagem veiculados em redes de serviços comerciais de agencias online- OTA´S , que se
utilizam dos processos de classificação a partir do algoritmo do Google page rank.
3.4 A CLASSIFICAÇÃO ALGORÍTMICA DO GOOGLE PAGE RANK

Conforme apresentamos, a classificação de meios de hospedagem é uma tarefa
complexa que implica em procedimentos de normatização e padronização de variáveis cuja
mensuração e sistematização em matrizes de desempenho e de avaliação é, na maioria dos
casos, ainda dificultada pelo universo multifuncional dos meios de hospedagem em seus
diferentes usos: objetivos gerenciais e de marketing, categorias de serviços e implementos
físicos.
Não apenas no setor de hotelaria mas a necessidade de classificação e ordenamento
influenciou dois estudantes de graduação da Universidade de Stanford a criarem um
dispositivo de organização e rankeamento dos sites na web por frequência de uso:
O PageRank da empresa Google foi apresentado pela primeira vez por Sergey Brin e
Lawrence Page, em artigo de 1998, “The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual
Web Search Engine” [Anatomia de um motor de busca hipetextual de larga escala
para a Web].O algoritmo chamado PageRank produziu uma revolução nas
tecnologias de recuperação de informação [or. Information Retrieval, IR] e no
panorama de motores de busca que se conhecia no ﬁnal dos anos 90s. Pela primeira
vez, o oceano aparentemente imóvel dos dados que circulam pela Internet foi
classificado e os dados foram distribuídos, pela empresa Google, em hierarquias
dinâmicas, conforme a visibilidade e a importância de cada página [orig.
website]. (PASQUINELLI, 2009

Enquanto, no final dos anos de 1990, motores de busca (como o da empresa Yahoo)
ainda classificavam à mão as páginas da web, para organizá-las em estrutura de árvore, típica
da estrutura do conhecimento enciclopédico. A empresa Google apareceu com uma fórmula
para localizar e atribuir um valor semântico a qualquer hipertexto, por dinâmico e caótico que
fosse. ( PASQUINELLI, 2009).
A fonte de inspiração para criar PageRank foi o sistema acadêmico de citações e
referências: Eugene Garfield e Robert K. Merton que em 1964 desenvolveram o Science
Citation Index publicado pelo Institue for scientific Information (ISI) no qual O “valor” de
uma publicação acadêmica é calculado conforme o número de citações que um artigo receba
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em outros artigos. Consequentemente, a classificação geral de um artigo ou publicação
acadêmica é a soma de todas as citações que o artigo ou publicação tenha recebido .
Plataformas online como TRIPADVISOR e BOOKING.COM
mencionadas no questionário da

e as demais

pesquisa seguem o diagrama do Pagerank

para o

rankeamento dos meios de hospedagem: por preço, revisões dos clientes, categorias dos
hotéis, localização, desempenho dos funcionários e avaliação de serviços. Estas mesmas
informações servem de base para dar a “nota” individual do meio de hospedagem e sua
posição comparada aos demais meios de hospedagem representados na plataforma
O “ranking” dos melhores meios de hospedagem é resultado de mecanismos
complexos de lógica computacional, onde múltiplos servidores compõem o processo de
tratamento da “informação valorizante” descrito por autores como ALQUATI,1962, 1963; e
DYER-WITHEBORD, 1999 (apud PASQUINELLI, 2014).
Os processos da construção da informação valorizante se estendem ao universo

do

usuário online, que ao entrar no site da plataforma para fazer, por exemplo, a pesquisa por
um determinado meio de hospedagem

também está sendo classificada segundo seu perfil de

busca, atenção e escolha de determinado objeto/meio de hospedagem. Este é o principal fator
de diferenciação com os demais modelos de classificação até aqui expostos que não dispõem
de recursos técnicos para captar e medir o perfil de busca do aplicador ou usuário do sistema
de classificação.
Deve se ressaltar em linhas gerais que toda e qualquer informação precisa de um
tratamento algorítmico para ser representada em um sistema de computador, desde uma carta
digitada no software WORD, até a compilação do sistema de reservas de um hotel com 500
unidades habitacionais.
Entretanto, o Google pagerank foi muito além da simples lógica combinação binária
de dados e informações criptografadas. A descrição dos sites que compõem as plataformas do
TRIPADVISOR19com cerca de 26 plataformas cooperantes e o BOOKING.COM20 deixam
19

O TripAdvisor® é o maior site de viagens do mundo** e ajuda os viajantes a descobrirem o melhor de cada
viagem. O TripAdvisor oferece dicas de milhões de viajantes e uma ampla variedade de opções de viagem e de
recursos de planejamento. Além disso, conta com links integrados para ferramentas de reserva, que buscam os
melhores preços de hotéis em centenas de sites. Os sites com a marca do TripAdvisor formam a maior
comunidade de viagens do mundo. Com uma média de 390 milhões de visitantes únicos mensais*, os sites
contam com 435 milhões de avaliações e opiniões sobre 6,8 milhões de acomodações, restaurantes e atrações. Os
sites operam em 49 países ao redor do mundo. TripAdvisor: Conheça mais. Reserve melhor. Boa viagem!
20 , A Booking.com B.V., parte do Priceline Group (Nasdaq: PCLN), por meio de suas subsidiárias, gerencia e
opera sites sob 24 outras marcas do setor de mídia relacionada a viagens: www.airfarewatchdog.com,
www.bookingbuddy.com, The Priceline Group is the world’s leading provider of online travel & related
services, provided to consumers and local partners in 224 countries and territories through six primary brands:
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claro a sua composição poli sistêmica, mas não torna explicita a sua política de transmissão
de dados e informações de perfis de buscas dos clientes para outras plataformas do grupo
econômico.
De modo geral, podemos fazer uma breve comparação de raciocínio lógico : usuário
“A” ao realizar uma busca por um meio de hospedagem “ X”, o googlerank pode enviar
para sua página de email do usuário, por exemplo, os meios de hospedagem em “oferta” “X1,
X2.., X3...” , ou de outro modo, o usuário “A” ao utilizar seu cartão de crédito para adquirir
um objeto ‘Y’, ele também pode receber do sistema “novas” ofertas baseada em seu perfil
“Y1,”, “Y2”, “Y3”...
Conforme analisa Pasquinelli (2009) trata-se da economia da atenção e da sociedade
do espetáculo via online :
Num regime de espetáculo, o valor de uma mercadoria é produzido, principalmente,
por uma condensação de atenção e desejo coletivo, dirigido pelos meios de
comunicação e publicidade de massa. Das publicações acadêmicas às marcas
comerciais e à internet, que se auto- avalia e auto-rankeia-se, e pode em todos os
casos assumir que haja processos equivalentes de condensação de valor. PageRank
descreve especiﬁcamente o valor de atenção de qualquer objeto, a tal ponto que se
tornou a principal e mais importante fonte de visibilidade e autoridade, mesmo fora
da esfera digital. (PASQUINELLI, 2009, grifo nosso).

Os críticos ao modelo do PAGERANK/GOOGLE aqui representados pelos pensadores
italianos- marxistas pós-operário Alquati(1962, 1963) e Pasquinelli(2009,2014), enfatizam o
papel do capital cognitivo para confrontar com os

grandes sistemas de informação e

tecnologia .
Como bem observa Pasquinelli (2014) sobre a teoria das linguagens mediáticas :
Cada qual ao seu modo, os algoritmos distinguem dois tipos de máquinas
informacionais: algoritmos para traduzir informação em informação (quando se
decodifica um fluxo em outro fluxo) e algoritmo para acumular informação e se
tornar um metadado, ou para produzir informação sobre informação.
(PASQUINELLI, 2014, p. 98, tradução e grifo nossos).

Retornaremos a conceituação de Pasquinelli (2014) para a análise e discussão dos
resultados da amostra. A seguir, na quarta parte da revisão de literatura, destaca-se de modo
prático o papel da tecnologia de informação na área de turismo, marketing online, redes
virtuais e conteúdos gerados tanto pelos usuários (CGU) quanto pelo sistema (CGS).

Booking.com, priceline.com, agoda.com, KAYAK , rentalcars.com and OpenTable. Collectively, The Priceline
Group operates in 224 countries and territories in Europe, North America, South America, the Asia-Pacific
region, the Middle East and Africa in over 42 languages. The Priceline Group’s mission is to help people
experience the world
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4 O TURISMO VIRTUAL

E O PAPEL DAS AGENCIAS DE VIAGEM ONLINE

(OTA`S) E DAS REDES SOCIAIS
A análise sobre os processos de classificação de hotéis aqui descritos como heurístico,
funcional e algorítmico já demonstra não apenas a busca por critérios eficientes e objetivos
para avaliação de serviços de hotelaria, mas também apontam para a aproximação cada vez
maior de recursos de tecnologia em geral e de informação como fatores de diferenciação e
criação de serviços.
Entretanto, discutir a evolução dos meios de hospedagem pelo aspecto do design de
serviços, engenharia de produção, arquitetura contemporânea, TIC e a utilização de recursos
tecnológicos avançados como informática, inteligência artificial, e uso de materiais
sustentáveis; ainda são parâmetros recentes na literatura.
Nesta vertente, o uso de alta tecnologia no mundo da indústria do turismo, podemos
citar os grandes complexos hoteleiros em Las vegas (Estados Unidos) integrando hotéis,
cassinos e resorts, shoppings e diversos outros serviços de lazer e diversão, e também os
mais recentes projetos de arquitetura e design de hotéis em Dubai e Abhudabi (Emirados
Árabes Unidos), China, Japão e Singapura.
De maneira que a área de turismo em sua prática e teoria modernas refletem uma ação
interdisciplinar de diversas áreas de conhecimento e atuação de diferentes equipes de
profissionais.
O presente capítulo de nossa revisão está direcionado ao impacto das tecnologias de
informação na avaliação dos meios de hospedagem em duas abordagens principais: enquanto
recurso de comunicação entre agentes do mercado, clientes finais e agentes hoteleiros; e
também como elemento chave para a formação do conceito de “opinião pública online”.
Para fins de síntese e organização de conceitos, incialmente reunimos estudos que
enfatizaram o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no setor de turismo e
hotelaria junto com a discussão sobre o uso das medias sociais e do marketing online.
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No segundo momento, apontamos para uma abordagem de caráter macro- econômica
sobre a utilização da TIC em modelos de (re)organização do capital sob os conceitos atuais de
“economia colaborativa” ou “compartilhada”. E ao lado da discussão sobre o papel das
OTA´s na ordenação e classificação dos meios de hospedagem a partir das avaliações
(“reviews”) dos seus usuários.
A divisão aqui proposta embora teórica e de valor epistêmico, retrata em parte a
“tensão” no mercado atual entre, por exemplo, os

agentes de viagens, representantes de

empresas hoteleiras e megas empresas de informação representadas por plataformas como
AIRBNB, TRIPADVISOR e BOOKING.COM.
A “tensão” a qual se referem diversos autores em nossa revisão, reside no conflito de
interesses em 3 (três) pontos básicos:


Em relação uso crescente de modernas tecnologias de comunicação que suscitam novas
demandas dos clientes e criação de novos mercados mas sem regulação fiscal, ou
proteção para os mercados locais já tradicionalmente estabelecidos;



O “empoderamento dos clientes pela “ informação compartilhada” em diversas fontes e
redes online, onde o cliente pode diretamente escolher e “montar sua própria
experiência” desde a locação do sofá em uma residência particular em uma comunidade
no Vidigal (Rio de janeiro) até uma ilha inteira na Ásia, e



O surgimento de empresas globalizadas e globalizantes do espaço do turismo virtual e
real que impõem tarifas consideradas por alguns agentes do” trade turístico” como
abusivas, des -regulamentadoras e sinônimo de um novo “cartel digital” manipulado em
redes de comércio online pelas OTA´s.
No presente estudo caso não é possível analisar todos estes aspectos em profundidade

e separadamente, mas podemos nos servir deles para a elaboração do nosso questionário e na
análise dos resultados da investigação empírica.
4.1 INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA E MARKETING ONLINE
O artigo de revisão de Buhalis e Law (2008) situam a interação entre a área de turismo
e as Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) desde 1970 a partir do estabelecimento
de sistemas de reservas internacionais de passagens aéreas, acomodação, locação de carros e,
sobretudo, após o advento da Internet em 1990.

O reconhecimento da necessidade da

aplicação de novas tecnologias para o setor de hotelaria e turismo tem na conferência
internacional ENTER realizada em Innsbruck 1994, como um marco teórico tanto na criação
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quanto na convergência de grupos de pesquisa multidisciplinares. (BUHALIS; LAW, 2008, p.
610).
A partir de então temos o surgimento da Federação Internacional de Informação
Tecnológica para Viagens e Turismo (em inglês, IFITT) e o aumento significativo

da

produção da literatura acadêmica estimada em 665 artigos no período 1980-1999 (FREW
2000 apud BUHALIS; LAW, 2008) para 4.140 artigos publicados nos seis mais importantes
periódicos científicos em hospitalidade e turismo no período de 1986 a 2005. (LEUNG;
LAW,2007 )
Milano, Baggio e Piatelli (2011), verificaram o impacto das redes sociais
FACEBOOK e TWITTER nos sites de turismo no mercado de viagens da Itália:
[...] de acordo com o FACEBAKERS (http://www.facebakers.com/) existem (pelo
mês de agosto de 2010) cerca de 17 milhões usuários italianos do facebook, 56% da
população online, o que coloca a Itália na sexta posição no ranking dos países.
Estudos recentes demonstram que o tema das viagens é o segundo tópico mais
discutido nas redes online italianas.
[...]as análises sobre as consultas ao GOOGLE (Google Insights For Search query)
mostram o incrível crescimento das buscas no FACEBOOK na Itália se comparada a
outros países desenvolvidos tecnologicamente como USA, UK, France ou
Alemanha conforme no gráfico aqui reproduzido. (FABRIS, 2010 apud MILANO;
BAGGIO; PIATELLI, 2011).

Gráfico 1– Índice de crescimento do Facebook na Europa e Estados Unidos

Fonte : Gráfico do texto de MILANO; BAGGIO; PIATELLI , 2011.

O relatório anual do CBI (Country Based Index) 2007 registra que a WEB teve 67%
de uso como principal canal para coleta de informação acerca dos destinos turísticos. O
manifesto Cluetrain já indicava “que as pessoas que buscam informações sobre viagens e
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destinos, obtêm informações muitos melhores em redes online do que pelos vendedores do
trade turístico.” (LOCKE, C. et al. 2010 apud MILANO; BAGGIO; PIATELLI,2011).
Entretanto, Ficarelli et al. (2013) observaram que a Europa está dividida em duas
áreas distintas em relação a comparação ao número de usuários da Internet por país, de
maneira que os habitantes do Norte da Europa usam mais dos recursos da web para
organizar suas viagens, ao passo que os países do Sul da Europa (que concentram os destinos
turísticos mais importantes) usam menos da internet conforme aponta o gráfico 2.
Gráfico 2(continua)
Gráfico 2 - Número e usuários de internet por país

Fonte: The Gallup Organisation-European Commission, “Survey on the attitudes of Europeans towards tourism”
apud FICARELLI et al. , 2013, p. 52). Elaborado pelo próprio autor, de acordo com os dados citados por
Ficarelli et al.(2013).

Sofi (2010) identifica três fases no processo de formação de experiência da viagem,
nos quais os cibernautas interagem entre suas comunidades virtuais, oferta de bens e serviços
turísticos :


Pré-experiência, baseada nos relatos de viagens de outras pessoas antes da
viagem.
 Experiência durante a viagem ou estada, hoje crescentemente compartilhada em
tempo real através de aplicativos em celulares;
 Pós- Experiência, que dissemina comentários, avaliações, emoções através dos
mais variados” reviews online”
( SOFI, 2010, tradução nossa).

Ficarelli et al.(2013), analisam os efeitos da internet na indústria do turismo no Sul da
Europa dentro de uma perspectiva comercial integrada às estratégias de marketing :
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[...] O relacionamento estreito entre os viajantes com TIC baseia se no fato de o
turismo é um conjunto de serviços e ao mesmo tempo é o resultado de um processo
eletrônico onde destinos e reservas são representados e operados como serviços
intangíveis. [...] de modo que a promoção do destino turístico no cyberespaço tornou
se a imagem real do lugar ou destino por si próprio, (FICARELLI et al., 2013, p.49,
grifo nosso).

Assim as três fases do processo de formação da experiência de viagem citadas acima
por Milano, autores como Beltran (2012) e Ficarelli et al.(2013), propõem “um movimento
circular” e contínuo entre: inspiração - pesquisa - planejamento - decisão - reserva compartilhar(experiências de) viagens.
A literatura acadêmica sobre Turismo e TIC, aponta que a histórica relação de mão
única entre empresas e consumidor é agora uma comunicação interativa e dinâmica, onde o
cliente dá informações e opiniões sobre os serviços e age sobre tudo que está usando:
[...] Agora o turista online é um viajante tem suas próprias ferramentas de uso e
geração de informações sob a forma de indicações ou fontes de referências via
internet que ele se utiliza antes, durante ou depois de sua viagem, pois para este
novo cliente online “o mundo do turismo é um mix de diferentes plataformas de
comunicações e negócios”. (BELTRAN, 2012 apud FICARELLI et al. , 2013, p.
42, grifo nosso).

Bendito e Ramírez (2012) analisam o perfil deste novo turista consumidor que
navega primeiro no espaço da web, para então, partir para o destino planejado : este novo
turista ...“ busca por novidades e permanências mais curtas, apresenta mudanças nos níveis de
satisfação e fidelização, exerce influência no design de novos produtos e serviços turísticos;
e o preço é um fator importante no tempo de decisão final”. ( BENDITO; RAMÍREZ, 2012
apud FICARELLI et al., 2013, p. 50).
No encontro da Organização Mundial de Turismo (OMT) em Madrid em 1999 já
destacava que a rede mundial (WWW) tornou-se o veículo

ideal de comunicação das

organizações que tem no marketing de lugares e de destinos sua principal ferramenta de
promoção e comercialização do produto turístico.(WORLD TOURISM ORGANIZATION
BUSINESS COUNCIL, 1999 apud FICARELLI et al., 2013, p. 49).
Podemos aqui inferir que este novo turista internauta, “compartilha experiências” em
termos de troca de impressões, avaliações e dicas de viagens diretamente pelos canais online
em diversas plataformas em que ele contribui com seu Post de informação.
Baseado nos estudos de Milano, Baggio, Piatelli(2011), Beltran (2012), Ficarrelli et al.
(2013) podemos agrupar a taxinomia operacional das plataformas em dois modos distintos,
mas complementares, tais como :
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 “ I-tourism” ou “self- tourism”: facebook, twitter, instagram e sites como i-tourist.com;
nos quais o turista internauta também “ troca experiências” com seus pares de viajantes.
 “ e-tourism” – emissão de bilhetes eletrônicos, reservas de hotéis online e serviços como
aluguel de carros ou outras opções de hospedagem, aqui o cyber turista “compra
experiência” na forma de produtos diversos através dos modelos processuais em
constantes mudanças no mercado online
Em ambas as situações o cliente no universo online segue uma lógica aparentemente
lúdica e anárquica seja em termos de padrões de escolha entre diversas opções disponíveis,
seja no comportamento de fidelização a algum serviço ou produto. Mas conforme discutimos
no item anterior (cap.3.4), a estratégia de compartilhamento de informação em plataformas
online segue o modelo da semântica do Google Pagerank . .
Buhalis, Law (2008) e Gretzel, Yoo (2008) indicam que o crescimento das mídias
sociais na área do turismo não se restringe apenas ao uso dos sites comerciais já estabelecidos
no mercado, mas também a diversos outros sites com diferentes aportes técnicos e
abrangência como os BLOGS DE VIAGEM, que cada vez penetram na área antes dominadas
tradicionalmente por agentes de viagens

e operadoras.

(SCHMALLEGGER;

CARSON,2008).
O gráfico abaixo traz um ranking das fontes de informação mais utilizadas para
tomada de decisão acerca do planejamento de uma viagem.
Gráfico 3 -Ranking das fontes de Informação mais utilizadas para tomada de decisão
acerca do planejamento de uma viagem.
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Fonte: The Gallup Organisation-European Commission, “Survey on the attitudes of Europeans towards tourism ,
2012) apud Ficarelli et al., 2013, p. .52). Gráfico elaborado pelo próprio autor, de acordo com os dados da
autora Ficarelli et al, 2013.

Percebe-se que a fonte oral através da recomendação dos amigos ainda é a fonte mais
importante logo após os sites na web, trazer a confiabilidade do universo das “dicas dos
amigos” para a linguagem dos sites de informação e promoção em turismo é o desafio de
blogueiros e profissionais de marketing. (CHEVALIER; MAYZLIN, 2006; DANN, 1997;
DELLAROCAS, 2003).
O impacto das novas tecnologias não está restrito apenas na relação cliente com as
mídias sociais e agências online, mas também em novas propostas de gestão de serviços:
García, Lopés, Talavera(2011) e Sabater (2009) discutem o papel das TIC nos sistemas de
reservas de acomodação e design de serviços em hotelaria nas Ilhas Canárias e sul da
Espanha de modo que a transferência de tecnologia, inteligência competitiva e busca de
inovação são também

conceitos importantes na gestão atual de hotéis e serviços de

hospitalidade.
O conceito de e-tourism se desenvolve como um sistema conceitual abrangente que
reúne áreas como: Tecnologias de Informação e Comunicação , Marketing e Psicologia
comportamental sobre os princípios de busca de informações do (“novo”) turista enquanto
usuário de serviços diretos ou disponíveis em rede. A literatura acadêmcia internacional
demonstra que desde a décade 1990,

“e- tourism” e “Tourism management” estão

interligados na interseção de práticas estratégicas, operacionais e mercadológicas.
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5 A TRANSIÇÃO DO MERCADO DE VENDAS ONLINE PARA MERCADO EM
REDE
Os estudos sobre o desempenho e impacto das redes sociais no setor do turismo
brasileiro e, especificamente, na área de hotelaria ainda não são recorrentes na literatura
brasileira especializada em turismo e hotelaria. No caso da Europa, o reconhecimento da
relevância das mídias sociais e das agências online reside no fato que o setor de turismo é o “
porta- voz “ do e-commerce que no caso da Europa está avaliado em 71,3 bilhões, 29% do
total. (EMARKETER, 2008;EUROPEAN...,2009;WERTHNER; RICCI, 2004).
No Brasil, de acordo com os dados do SEBRAE, de 2001 a 2015, o faturamento do
setor de mercado eletrônico, apresentou crescimento acelerado. A tendência é que o mercado
continue se ampliando. Ao longo de 2015, foram realizadas compras virtuais por 39,1 milhões
de consumidores. Totalizando 106,2 milhões de pedidos.
De acordo com a E-bit, empresa especializada em informações do comércio eletrônico,
o setor movimentou R$ 28,8 bilhões em 2013 e R$ 35,8 bilhões em 2014, aumento de 24%
em relação ao ano anterior. Em 2015, chegou a R$ 41,3 bilhões, crescimento nominal de
15,3%, se comparado a 2014. É estimado que o comércio eletrônico prospere ainda mais em
2016, com aumento de 8% no faturamento, atingindo um total de R$ 44,6 bilhões. Categorias
de bens tangíveis mais vendidas pelas empresas brasileiras no e-commerce em 2015(%) estão
dispostas no quadro abaixo na tabela 4.
Tabela 4 - Categorias mais vendidas pelas empresas brasileiras
Categorias mais vendidas pelas empresas
brasileiras no E-Commerce
Moda e acessórios
Eletrodomésticos
Telefonia/celulares
Comércio perfumaria / cuidados pessoais

2015(%)
14%
13%
11%
10%
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Livros/assinaturas e revistas
Casa e decoração
Informática
Eletrônicos

9%
9%
7%
6%

Fonte : SEBRAE21

Em termos de serviços, o exemplo mais destacado é da empresa Hotel Urbano uma
agência de viagens online que mais comercializa hospedagens pela internet no Brasil, com
mais de 9 milhões de diárias vendidas desde o seu início. Fundada em janeiro de 2011, pelos
irmãos José Eduardo e João Ricardo Mendes, o Hotel Urbano é avaliado em 2 bilhões de
reais.( HOTEL URBANO, 2016).
Recentemente, o Hotel Urbano comprou, por um valor não revelado, o carioca House
in Rio e o relançou no mercado rebatizado com o nome de “Voltem” em setembro de 2015.
“A estratégia é ganhar espaço antes que o Airbnb domine o mercado brasileiro: O Airbnb
ainda não é conhecido no País, temos espaço para crescer”, afirma Eduardo Serrado, fundador
da House in Rio e CEO da Voltem, que ainda mantém uma participação minoritária na
empresa.
A economia do compartilhamento, por sua vez, está baseada no valor de utilização e
de troca de ativos e bens de consumo colocados no mercado online de modo a utilizar estes
produtos e bens em sua capacidade máxima de uso; mas sem a intermediação direta de uma
empresa.
Empresas que comercializam seus produtos em estoque pela internet como americana
e-bay.ou AMAZON são grandes empresa no mercado online, mas não necessariamente
formam ou tem como objetivo explícito formar comunidades de troca em seus sites.
(SUNDARAJAN, 2016, p. 18).
No caso o HOTEL URBANO intermedia reservas de hotéis conveniados a sua rede,
plataformas como AIRBNB e HOMEWAY promovem a oferta de hospedagem direta entre
consumidor e o proprietário, o “negócio” neste caso não está na oferta e aquisição

do

produto final, mas na troca de experiências entre usuários online.
5.1. A ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO : TENDÊNCIAS E CONFLITOS NA
ÁREA DE TURISMO E HOTELARIA
No universo dos bens intangíveis como reservas de hotéis e serviços de viagens e de
transportes, o uso e a permuta dos recursos e ativos em redes online tem chamado a atenção

21

Disponível em: www.portal sebrae.com.br/e-marketing
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de diversos analistas de mercado e estudiosos na área de economia sobre a perspectiva de um
novo modelo de comercialização de serviços.
O conceito de comunidade online é fator chave para os estudos sobre a economia do
compartilhamento que Sundararajan e Fraiberger(2015) ampliam para o modelo teórico de
capitalismo baseado na multidão (crowdbased capitalism):
O motor do capitalismo gerado nos mercados emponderados pela tecnologia de
informaçao chegou a uma magnitude acima das recentes economias modernas, o
capitalismo baseado nas multidões refere se a uma mudança no deslocamento dos
recursos e valores comercialmente depositadas em grandes corporações tradicionais
para uma multidão de empreendedores no mercado digital. (SUNDARARAJAN;
FRAIBERGER, 2015,p 3-4).

O exemplo recorrente refere se ao site americano Airbnb, fundado pelos americanos
Brian Chesky, Nathan Blecharczyk e Joe Gebbia, na Califórnia, é especializado em
intermediar acomodações fora do circuito tradicional, que variam de sofás até ilhas inteiras, é
avaliado atualmente em US$ 13 bilhões. Trata-se de um valor superior ao do tradicional
sistema de hospedagem como no modelo “Hyatt Hotels Corp.”, que opera uma rede de 549
hotéis espalhados por 46 países, cuja capitalização é de US$ 9 bilhões. Criado em 2008, o
Airbnb já dispõe de 800 mil acomodações e está presente em 190 países.
Diferentemente do Airbnb, os sites da HomeAway22 não fazem a intermediação de
pagamento nem cobram taxas além do anúncio, o que faz o preço do aluguel ser mais barato.
Segundo Spitzman(presidente do alugue temporada),alguns sites da HomeAway oferecem a
opção de pagamento dentro da plataforma. Spitzman disse que não há planos no curto prazo
para a tecnologia ser usada no Brasil.
Acreditamos que o surgimento de novas empresas que atuam no mesmo segmento
irá ajudar na popularização e aceitação da nova economia e cultura do
compartilhamento”, afirma o diretor-geral da companhia no Brasil, Christian
Gessner. O Airbnb conseguiu mais de 40 mil anúncios no País. Para o executivo,
porém, não são os números expressivos que fazem a plataforma ter destaque. “O que
faz o Airbnb tão único e especial é a sua comunidade”, diz Gessner. “Isso é algo que
não pode ser copiado, embora alguns concorrentes tentem. ( VARELLA, 2014).

Zervas, Proserpio e Byers (2015) apud Sundararajan e Fraiberger(2016), examinaram
os efeitos da plataforma AIRBNB sobre as taxas de uso dos hotéis no Texas e constataram
que 10% de aumento de uso do AIRBNB resultam no decréscimo de 0,35% ao mês na
receita de ocupação dos hotéis locais.

22

Disponível em https://www.homeaway.com/

46
Conforme as análises de Sundararajan e Fraiberger(2015), existem efeitos colaterais
pela prática sistemática de alocação de ativos na economia em geral, por exemplo na queda
de produção de bens duráveis.
As mudanças no comportamento de consumo são mais evidentes na população de
baixa renda americana que podem usufruir de um “eventual aumento de bem estar” pela
locação temporária de bens duráveis, cujo valor de compra está acima de sua capacidade
financeira, em contrapartida estes usuários temporários não se tornam proprietários definitivos
de bens duráveis. (SUNDARARAJAN; FRAIBERGER ,2015).
Devem ser levados em conta também fatores negativos como o aumento percentual da
taxa de depreciação dos bens duráveis e ativos colocados no mercado de compartilhamento:
como exemplo, a depreciação dos carros colocados para serviços de transporte através da
plataforma UBER.
No

universo dos bens intangíveis da prestação de serviços em hospedagem, a

coletânea organizada por Egger, Gula e Walcher(2016) relata diversos estudos de casos e
experiências inovadoras e modelos de compartilhamento em diversos negócios aplicáveis na
área de turismo na Europa de modo a construir uma rede de relacionamentos entre moradores
locais, funcionários, fornecedores e clientes
Observamos que os estudos de caso

OPEN TOURISM (EGGER; GULA;

WALCHER, 2016) relatam a experiência dos hóspedes que se tornam agentes ativos em
atividades comunitárias rurais envolvendo coleta de frutas, insumos e preparo de refeições.
Mas é mister indagar se o “ativo subutilizado” de hotéis e empresas de hospedagem
na condição de unidades habitacionais sem utilização nos períodos de ociosidade estariam
disponíveis no “mercado público” de segunda locação na internet, como já ocorre com a
locação temporária de objetos de consumo e automóveis.
E se, a médio ou longo prazo as práticas da economia do compartilhamento tornariam os
meios de hospedagem em um “bem-comum” e acessível a todos da comunidade online.
Portanto, ao lado da conceituação da “economia do compartilhamento” e suas
consequências nas economias locais entre diversos agentes que trocam serviços e produtos em
redes sociais, cuja abrangência e extensão física ultrapassam os limites convencionais de
definições como: “ local”, “nacional” , “internacional’’ .
Mas não podemos de deixar de apontar também a resistência a resistência por parte de
agentes comerciais e moradores locais aos impactos de “ massificação de seu espaço de vida
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local” e inflação decorrente no mercado de locação de imóveis causados nas grandes capitais
europeias pelo AIRBNB23.
5.1.1 A digitalização da opinião pública online pelas OTA´s
Os estudos de Roberts, Lattin(1991), Tuominen (2011) e Xiang , Wöber,
Fesenmaier(2008) destacam o papel das mídias sociais tanto no universo do turismo online
em geral, quanto no contexto individual dos usuários que se utilizam das redes virtuais para
o planejamento de uma viagem, escolha de destinos e de meios de hospedagem. Segundo
Mas estes autores também chamam atenção para o fato de que os conteúdos gerados
pelos usuários (CGU) postados em diferentes redes sociais e/ou comerciais online geram, por
sua vez, um conjunto de avaliações usadas para o ranking do desempenho dos (melhores)
serviços e estabelecimentos, influenciado e dirigindo a percepção de outros clientes
Tuominen(2011), correlacionou quatro situações problemas para investigar as relações entre
as avaliações dos usuários veiculadas no TRIPADVISOR e o desempenho de Hotéis:
Q1a. Is there a relationship between the number of reviews written and the
performance of a hotel?
Q2a. Is there a relationship between customer review averages and the performance
of a hotel?
Q3a. Is there a relationship between recommendation percentage and the
performance of a hotel?
Q4a. Is there a relationship between the Tripadvisor Ranking and the performance of
a hotel? (TUOMINEN, 2011, p. 7 ).

A pesquisa compreendeu 5 (cinco) cidades do Norte da Europa: Estocolmo (Suécia);
Copenhagem (Dinamarca); Oslo (Noruega); Helsink e Tampere (Finlândia) e ainda a cidade
de RIyadh (Arábia saudita) de modo a testar a hipótese em um diferente contexto cultural e
econômico.
A seleção dos hotéis foi limitada diretamente a primeira página do TRIPADVISOR
onde figuram o chamado vintes melhores hotéis - TOP 20 HOTELS - pela escolha dos
clientes, e as suas respectivas avaliações (reviews) por parte dos usuários. O estudo
compreendeu 77 Hotéis, 520 avaliações, em um total de 1752 avaliações analisadas, e cujos
resultados gerais aqui destacamos:
[...] There is a considerable relationship between the number of reviews written and
the average daily rate and revenue per available room with the correlation being
higher than 0.6. The result also showed that the number of online reviews can
significantly increase the occupancy of a hotel, but the linear correlation between
these variables was not that clear. (TUOMINEN, 2011, p.8 ).

23

Turismofobia: a cara menos amável de uma indústria bilionária. Disponível em:<
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/27/economia/1495908161_81.html5035>.
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Importante destacar que a média das avaliações dos clientes e o percentual dado nas
avaliações tiveram uma alta correlação (coeficiente 6, 7) em todas as áreas relacionadas ao
desempenho da gestão hoteleira como valor da diária, taxa de ocupação, receita por unidade
habitacional disponível no REVPAR24 .
O estudo aponta para uma “zona de tensão” F entre diferentes agentes provedores de
informação turística, o Trade turístico- representado pelos operadores, agentes de viagens e
os usuários da internet:
It has become obvious that certain social media Websites such as TripAdvisor, and
IgoUGo, which can be considered more comprehensive and travel-specific sites, are
becoming increasingly popular and are likely to evolve into primary online travel
information sources. (TUOMINEN, 2011, p. 8 ).

Chung,

Buhalis

(2008),

Matloka,

Buhalis

(2010),Xiang,

Gretzel(2010)

e

Weinberger(2007) tem discutido o impacto das redes sociais online (sendo a “tensão”)
diretamente no mercado do turismo representado por operadoras de turismo, agentes de
viagens e agentes hoteleiros . Os conteúdos de informação gerados pelos usuários (CGU) em
redes e objetivados na forma das avaliações ( “reviews”) postados nos diferentes canais online
comerciais ou não , tem influenciado a escolha dos usuários na escolha de destinos, hotéis e
atrativos em geral:
[...] Este tópico não tem sido discutido com frequência na literatura, mas tem um
valor importante em tentar estabelecer o real papel das redes socais online (RSO)
como suporte aos esforços dos operadores de turismo em atrair visitantes e
influenciar suas atitudes e memorias. ( MILANO; BAGGIO; PIATELLI, tradução
nossa, 2011).

O fenômeno dos websites TRIPADVISOR e BOOKING acompanha a demanda por
confiabilidade e segurança por parte dos consumidores de serviços online :
O contexto da geolocalização , promoção online, avaliações de produtos e serviços,
anúncios e acesso livre para obtenção de informação e organização de transportes são as
palavras chaves no universo do consumidor online que quer reduzir custos em cada detalhe da
sua viagem. (FICARELLI et al. , 2013, p. 50).
O e-tourism tornou-se o palco ideal do espetáculo dos destinos, na disputa por clientes
com perfis diferenciados para os mais

diversos meios de hospedagem, serviços de lazer,

gastronomia e equipamentos turísticos em geral: estar na posição top do rankeamento
significa um lugar garantido de reconhecimento de qualidade e segurança de escolha certa e
avaliada pelos seus pares de experiência e reconhecimento coletivo da comunidade online.
24
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São atores neste palco, os autores das revisões, que também concorrem em sistema de
recompensa e prestígio de suas contribuições nos diferentes sites de busca e avaliação como
colaboradores de nível 1, 2, 3, 4 em diante que geram conteúdos e significação para a
linguagem do espetáculo das propriedades habitacionais em destaque como “fantástico”,
“fabuloso”, “excepcional”. (KEATES, 2007).
Olery (2012) em sua pesquisa sobre o número de avaliações (reviews) nos sites
TRIPADVISOR, BOOKING.COM e EXPEDIA (os mais usados) demonstra que as
avaliações cresceram de

2 milhões para 238 milhões no período de 2001 a 2011, e a

previsão para 2013 é de cerca 465 milhões de avaliações
Entretanto, as análises de Dellarocas (2000, 2003, 2006) e Wu et al. (2010) discutem a
política de descarte de revisões negativos e não postados no tripadvisor, booking.com e outras
OTA´S a partir de uma análise matemática, no qual é demonstrado que o modelo estatístico
de plataformas como o TRIPADVISOR não é um instrumento de informação isento de
interesse comerciais mais amplos.

E, ao contrário, registram-se diversos casos de

manipulação de informação e de dados a fim de privilegiar determinados grupos hoteleiros
com seus links patrocinados.
Confirmamos, então, a hipótese geral de que as redes sociais e OTA´S tem exercido
um papel modelador no processo de percepção do usuário, tanto para a escolha quanto na
avaliação da qualidade dos hotéis e serviços de hotelaria e turismo em geral.
Mas cabem aqui também novas indagações: a partir de qual modelo de qualidade em
seu “modus operante” de informação/ conhecimento estamos compartilhando online para
outorgar uma certificação de excelência a um determinado meio de hospedagem ou destino
turístico.
De modo que podemos questionar se estamos diante de um velha estratégia de
marketing de fixação de marcas por repetição de imagem e retórica de “autoridade científica”
expressa por números e estatísticas; e apenas com uma nova roupagem da mídia eletrônica
veiculada por modernos equipamentos de telefonia celular e tecnologia da informação em
geral.
Ou se através das redes sociais estamos de fato na “cultura de vigilância do cliente”
Blackshaw (2006), representados hoje por aproximadamente 465 milhões de CGU25
disponíveis em rede (OLERY, 2012) por clientes que discutem, avaliam e negociam desde a
oferta do sofá até ilhas inteiras; é igualmente oportuno transpor a investigação epistemológica
25

Conteúdos gerados pelos usuários

50
de Habermas(1992) sobre o conceitos de “público”, “privado”, “esfera pública” e “opinião
pública” para o universo das redes de informação digital.
Habermas(1992) demonstra que apesar da falta de precisão conceitual em que as
áreas “clássicas”

do conhecimento

como Jurisprudência, Ciência Política e mesmo a

Sociologia tem se utilizado destes termos, é possível traçar uma linha de uma orientação
burguesa liberal no sentido da discussão dos modelos conceituais “público” e “privado”, em
diversos momentos da história : desde a Antiguidade, a Idade Média e, sobretudo, na
Renascença :
If we sucessful in gaining historical understanding of the structures of this complex
that today, confusedly enough, we subsume under the heading of “Public spher”, we
can hope to attain thereby not only a sociological clarification of the concept but a
systematic comprehension of our own society from the perspective of one its central
category. (HABERMAS, 1992, p. 4-5).

Uma análise hermenêutica

que comparasse a evolução histórica do conceito de

Hospitalidade ao lado da revisão dos conceitos de “opinião pública” versus “o universo do
privado”, poderia levar a um novo enfoque das relações de significação entre o homem com
o espaço urbano, o espaço social e espaço familiar com seus diferentes níveis

de

compartilhamento entre si.
Neste estudo buscamos contextualizar os conceitos até aqui discutidos com

os

resultados das análises estatísticas sobre os meios de hospedagem identificados no centro
financeiro e centro histórico do Rio.
Com os resultados da comparação do rankeamento dos meios de hospedagem da
amostra

segundo

BOOKING.COM.

as avaliações e critérios das plataformas TRIPADVISOR e a
pretendemos em seguida

contextualizar

a conceituação de

Habermas(1992) para o universo dos comentários (“reviews”), notas dos clientes como a
moderna DOXA ONLINE, ou “opinião pública online” fruto da quantificação e digitalização
da opinião do cliente em linguagens algorítmicas próprias da relação homem- máquina.
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6 O OBJETO DA PESQUISA: OS MEIOS DE HOSPEDAGEM E OS SEUS GESTORES
6.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA :
A presente pesquisa se caracteriza com um estudo de caso de caráter exploratório com
aplicação de questionário fechado em amostra definida pelos seguintes critérios operacionais:
 Localização do objeto de pesquisa: empresas de hospedagem nas áreas definidas no
subcapítulo 2.1.1: para a coleta de dados no período de setembro a novembro de 2016
foram incluídos os bairros da Lapa, Santa Teresa ,Centro, Bairro de Fátima, área portuária
e do aeroporto Santos Dumont; conforme o traçado de suas ruas principais nas áreas do
centro financeiro e centro histórico do Rio de Janeiro.
 Acesso ao respondente por via de contato online ou por visita direta e
 Aceite de participação do mesmo em fazer parte da enquete
De início foram distribuídos 55 questionários, sendo o número final de respondentes
para inclusão na base da plataforma de pesquisa SURVEY MONKEY até a data limite de 15
de dezembro de 2016, foi de 45 questionários.
Durante a fase de revisão de literatura não foram identificados estudos semelhantes
que relacionassem o objeto da situação-problema definido com o papel das OTA´S e RSO
sendo, então, necessária a elaboração de um marco teórico específico, e, assim configurando
um estudo de caráter exploratório.
6.2 AMOSTRAGEM E COLETA DE DADOS
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O questionário original (apêndice A) reuniu 12 ( doze) perguntas (P1...P12), divididas
em 4 (quatro) conjuntos distintos de variáveis conforme a tabela 5 abaixo de modo a
caracterizar o objeto do estudo, no caso, os meios de hospedagem (MH) da seguinte maneira:
-enquanto empresa (P1, P2, P5 e P6),
- sua forma de comunicação com o cliente (P3,P4 e P8);
- sua interatividade com público externo (P9, P10 e P11) e,
- uma questão “ancora” (P12) colocado no final da enquete como um catalizador da unidade
de prova ou refutação da hipótese de trabalho.
Tabela 5 – Resumo do modelo de coleta de dados
Tabela 5(continua)

EMPRESA
P1 rede ou
privado
P2 quantos uh
P5 plataformas x
ocupação p6
ota's

COMUNICAÇÃO
CLIENTE

INTERATIVIDADE
EXTERNA/SOCIEDADE

ANCORA:POLÍTICAS
PÚBLICAS /SUBCLASS

P3 canais de reserva

P9 cert. qualidade

P12 negativa

P4 plataformas

P10 cert ambiental

registro

P7/P8 avaliações

P11 projeto social

importante

6.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS E OBSERVAÇÕES : A INFORMAÇÃO NA
INFORMAÇÃO (Apêndice B)
Na questão 1, perguntamos: “O seu hotel faz parte de uma rede hoteleira ou é
particular”? Oferecemos três(3) alternativas :
 Rede Internacional
 Rede Nacional
 Particular
Nesta pergunta, tivemos 44 questões respondidas e 2 questões ignoradas. Observe no
gráfico 4, o resultado:
Gráfico 4 – 1) O seu hotel faz parte de uma rede hoteleira ou é particular?
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:11/2016 a 12/2016.

Na questão 2, perguntamos: “Caso seja um hotel de rede, quantos hotéis existem
no Brasil”? Oferecemos seis(6) alternativas:







até 3
entre 3 e 5
de 5 a 10
de 10 a 20
de 20 a 50
acima de 50

Nesta pergunta, tivemos 20 questões respondidas e 26 questões ignoradas. Observe
no gráfico 5, o resultado:
Gráfico 5 – 2) Caso seja um hotel de rede, quantos hotéis existem no Brasil?
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:9/2016 a 12/2016.

Os gráficos 4 e 5 demonstram que 59,1% dos meios de hospedagem da amostra são
particulares e, no caso de redes nacionais 29,5% e internacional 11,4%. Entretanto, o empate
entre o número de meios hospedagem em cada rede específica pode ser explicado devido ao
fato de que as redes internacionais apresentam maior número de indivíduos em suas redes, se
comparadas com as redes nacionais com Média de 3 a 5, conforme avaliação individual das
respostas 1 e 2 nos questionários de coleta.
Na questão 3, perguntamos “Qual o canal de reservas mais utilizados pela empresa”?
Oferecemos as seguintes alternativas:
 Reservas diretas(por telefone, e-mail e site do hotel /rede)
 Reservas online(ota).
Nesta pergunta, tivemos 45 questões respondidas e 1 uma questão ignorada. Observe no
gráfico 6, o resultado :
Gráfico 6 – 3)Qual o canal de reservas mais utilizados pela empresa?
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

Na questão 4, apresentamos a pergunta “ Em caso de reservas por agências
online(OTAS), como você avalia as plataformas abaixo conforme ordem de importância
para a gestão de hospedagem em geral”? Disponibilizamos as seguintes alternativas:







Sem importância
Pouco importante
Usado algumas vezes
Usado regularmente
Extremamente importante
N/a.
Nesta pergunta, tivemos 44 questões respondidas e 2 questões ignoradas. Observe na

tabela 6, o resultado:
Tabela 6 - 4) Em caso de reservas por agências online(OTAS), como você avalia as
plataformas abaixo conforme ordem de importância para a gestão de hospedagem em geral?

Tabela 6 (continua)
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SEM

POUCO

USADO

USADO

EXTREMA-

IMPOR-

IMPORTANTE

ALGU-

REGULAR-

MENTE

PONDE-

MAS

MENTE

IMPORTANTE

RADA

25,58%

51,16%

13,95

11

%

TÂNCIA

N/A

TOTAL

MÉDIA

VEZES
BOOKING

2,33%

.COM

1

2,33%

4,65%

1

2

5,26%

23,68%

31,58%

7,89%

18,42

2

9

12

3

%

6,06%

21,21%

27,27%

24,24%

18,18

7

9

8

%

43

3,41

38

2,19

33

2,78

32

2,29

33

1,36

34

2,42

32

2,70

36

1,80

6
DECOLAR

13,16%

.COM

5

EXPEDIA

3,03%
1

2

6
HOTEIS.C

0,00%

18,75%

25,00%

21,88%

9,38%

25,00

OM

0

6

8

7

3

%
8

HOTEL

21,21%

12,12%

21,21%

12,12%

0,00%

33.33

URBANO

7

4

7

4

0

%
11

TREND

8,82%

14,71%

5,88%

29,41%

17,65%

23,53

3

5

2

10

6

%
8

TRIPADVI

3,13%

12,50%

15,63%

12,50%

28,13%

28,13

SOR

1

4

5

4

9

%

TRIVAGO

5,56%

25,00%

19,44%

16,67%

2,78%

30,56

2

9

7

6

1

%

9

11

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

Na questão 5, perguntamos “: Qual a porcentagem da participação das reservas online
para a ocupação do estabelecimento”? Oferecemos as seguintes alternativas:






90% a 100%
80% a 70%
60% a 50%
40% a 50%
Abaixo de 40%
Nesta pergunta tivemos, 40 questões respondidas e 6 questões ignoradas. Observe no

gráfico 7, o resultado:
Gráfico 7 – 5) Qual a porcentagem da participação das reservas online para a ocupação do
estabelecimento”?

Gráfico 7 (continua)
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

Na questão 6, fizemos a pergunta “Na sua percepção, a utilização dos serviços de
reservas

por agências online apresenta alguma das características abaixo:”.

Apresentamos as seguintes alternativas:







Nunca utilizamos
Utilizamos com frequência o ano todo
É mais frequente no período de alta temporada
É mais frequente no período de baixa temporada
É mais frequente no período de festas e eventos especiais
Nenhuma das respostas anteriores
Nesta pergunta, tivemos 45 questões respondidas e 1 questão ignorada. Observe no

gráfico 8, o resultado:
Gráfico 8 - 6) Na sua percepção, a utilização dos serviços de reservas por agências online
apresenta alguma das características abaixo:
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

As opções “ nenhuma das alternativas anteriores” e “é mais frequente no período de
baixa temporada” não foram selecionadas pelos entrevistados.
Os dados no gráfico 6

demonstram a importância dos sistemas de reservas diretas

online - RSO através dos sites das empresas de hospedagem - 62,2%; e muito próximo deste
percentual é o resultado referente as reservas vindas pelas OTA´S: 66,7% . Esta proporção é
também confirmada nas análises feitas pela ABIH( apêndice D) no período de agosto e
setembro do 2016:
As reservas realizadas através de prestadoras de serviço de acomodação online
(eletrônicas) e por meio da central, tiveram respectivamente, 36% e 33% de participação.
Aquelas geradas através dos sites do hotel e de representantes tiveram participações de,
respectivamente, 14% e 11% (apêndice D).
A agência online que apresentou maior média ponderada de 3,41 é a

BOOKING.

.COM na tabela 6.
Se cruzarmos as informações da tabela 6 e gráfico 8 respectivamente, observa-se que
as reservas online representam de 70 a 80 % da ocupação de 35% dos meios de hospedagem
da amostra, cuja frequência de utilização da RSO para 66,7% dos gestores é durante todo o
ano, o que confirma a forte presença das plataformas e reservas online para a ocupação dos
meios de hospedagem da amostra.
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Na questão 7 perguntamos “ A empresa oferece alguma forma de avaliação aos
clientes? Você pode escolher mais de uma opção de sua preferência”? Oferecemos as
seguintes alternativas:





Não
Sim, existem questionários nos quartos
Sim, os clientes escrevem comentários no livro de hóspedes
Sim, os clientes escrevem comentários na nossa homepage, na opção “fale conosco “
ou deixe aqui sua mensagem”
 Recebemos as avaliações dos serviços de reservas online
 Nenhuma das respostas anteriores
Nesta pergunta, tivemos 46 questões respondidas.. Observe no gráfico 9, o resultado:
Gráfico 9 – 7) “A empresa oferece alguma forma de avaliação os clientes? Você pode
escolher mais de uma opção de sua preferência”?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

Na questão 8, perguntamos “ As avaliações dos clientes são importantes para a
gestão da empresa”? Oferecemos as seguintes alternativas :






Não
Sim, são muito importantes
Sim, importantes ocasionalmente
Sim, apenas as avaliações negativas por meio de canais online
Nenhuma das opções anteriores
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Nesta pergunta, tivemos um total de 46 questões respondidas. Observe no gráfico 10,
o resultado:
Gráfico 10 – 8) As avaliações dos clientes são importantes para a gestão da empresa?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

A opção “ sim, importantes ocasionalmente” não foi selecionada pelos entrevistados.
O gráfico 10 demonstra que a opinião dos clientes é muito importante para 84,8% dos
gestores, mas comparado com o gráfico 9 percebe-se dizer que 62,2% dos respondentes
recebem a” opinião do cliente” também através dos sistemas de reservas online e OTA´S
em geral; em comparação com as formas tradicionais de questionários deixados nos quartos
ou comentários registrados no “fale conosco” do site da empresa, 30,4%.
Assim, os serviços online e OTA´S assumem duplo papel tanto na sua crescente
importância de 70 a 80% em promover a capacidade de ocupação do meio de hospedagem
para cerca 35% dos agentes entrevistados , além de trazer o” feedback” da satisfação dos
clientes.
Na questão 9, perguntamos “ O seu hotel ou rede possui alguma certificação
nacional ou internacional de qualidade” ? Dividimos as alternativas em:





Nenhuma,
Certificação nacional
Certificação internacional
Possui ambas

Nesta pergunta, tivemos 41 questões respondidas e 5 questões ignoradas.. Observe no
gráfico 11, o resultado:
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Gráfico 11 -9) O seu hotel ou rede possui alguma certificação nacional ou internacional de
qualidade ?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

Na questão 10, perguntamos “ O seu hotel ou empresa de hospedagem possui
algum selo de certificação ambiental” ? Oferecemos as seguintes alternativas:






nenhuma
certificação de órgão público
certificação de empresa privada
certificação internacional
possui mais de uma certificação

Nesta pergunta, tivemos 40 questões respondidas e 6 questões ignoradas. Observe no
gráfico 12, o resultado:
Gráfico 12 – 10) O seu hotel ou empresa de hospedagem possui algum selo de certificação
ambiental?
Gráfico 12(continua)
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

De um lado os dados confirmaram o valor positivo do uso das RSO e OTAS na
relação de reservas e ocupação da empresa de hospedagem. E tem o papel de principal
instrumento de comunicação e avaliação dos

clientes na visão de 62,2% dos gestores,

conforme o descritivo no gráfico 9. Por outro lado, verifica-se o valor negativo crescente na
relação da empresa com o público externo e sociedade em geral representado pela ausência
de certificações de qualidade

e de meio ambiente e participação em projeto sociais,

respectivamente : o gráfico 11 (certificação de qualidade); - 46,3% ; gráfico 12 (certificação
ambiental) -52,5 e gráfico 13 (projetos sociais) – 70,0%.
Esta “ interatividade negativa” com o público externo comparado a “interatividade
positiva” com o universo das redes online, não apenas confirmam a hipótese geral do estudo,
como também reforçam a tese de Habermas(1992) para a dialética da transformação estrutural
dos conceitos “esfera pública” e “privada” que discutiremos mais adiante.
Na questão 11, perguntamos “ O seu hotel ou empresa de hospedagem participa de
alguma

ação ou projeto social

de âmbito

local, nacional

Disponibilizamos as alternativas:






Nenhum
Projeto de âmbito local
Projeto de âmbito nacional,
Projeto de âmbito internacional
Desenvolve projetos sociais em diversos âmbitos

ou internacional ?
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Nesta pergunta, tivemos 40 questões respondidas e 6 questões ignoradas. Observe
no gráfico 13, o resultado:
Gráfico 13 – 11) “ O seu hotel ou empresa de hospedagem participa de alguma ação ou
projeto social de âmbito local, nacional ou internacional ?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. . Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

A opção “projeto de âmbito internacional” não foi selecionada pelos entrevistados.
No questão 12, perguntamos “ O seu hotel ou empresa de hospedagem faz parte
do Sistema Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem( SBCLass) editado
pelo Ministério do Turismo e IMMETRO”? Oferecemos as alternativas:






Não
Em fase de registro
Não temos interesse
Sim, apenas para registro cadastur
Sim, consideramos importante
Nesta pergunta, tivemos 42 questões respondidas e 4 questões ignoradas. Observe no

gráfico 14 o, resultado:
Gráfico 14 – 12) “ O seu hotel ou empresa de hospedagem faz parte de Sistema Brasileiro
de

Classificação

dos Meios de Hospedagem( SBCLASS)

Turismo e IMMETRO”?
Gráfico 14(continua)

editado pelo Ministério do
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. . Pesquisa realizada no período:11/2016 a 12/2016.

A opção em fase de registro não foi selecionada pelos entrevistados.
O resultado da pergunta ancora na relação dos meios de hospedagem com o poder
público através do SBCLASS demonstrou que

38, 1%, dos respondentes admitem que

somente se interessaram pelo programa para fins de registro no CADASTUR e 35,7%
assumem que não fazem parte. (gráfico 14).
Os resultados combinados dos grupamentos “interatividade público externo”, nos
gráficos 13 e 14 e

“Poder público”, no gráfico 12, indicam o viés de um conflito de

interesses entre o setor público e o privado:
De um lado

a

falta de percepção por parte dos gestores para ações

de

sustentabilidade como motor de geração de valor positivo a empresa de hospedagem, de
outro lado

o “ gap de comunicação” entre o setor de políticas públicas em turismo,

representado pelo MTUR e o projeto SBCLASS, com os agentes hoteleiros e dos demais
meios de hospedagem na área do centro e centro histórico do Rio de janeiro.
É neste contexto de falta de comunicação e conflito de interesses que podemos situar
os motivos da pouca adesão ao projeto do governo através do Ministério do Turismo ao tentar
implantar o programa do SBCLASS como instrumento de adequação e padronização dos
meios de hospedagem. Voltaremos a esta questão mais adiante.
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7 ANÁLISE COMPARADA – A INFORMAÇÃO SOBRE A INFORMAÇÃO
A análise principal demonstrou em termos percentuais o grau de importância dado
pelo gestor do meio de hospedagem em relação ao papel das agências de reservas online e à
política pública de classificação representada pelo SBCLASS.
Diante dos resultados descritos, nos perguntamos: e qual seria a posição destes meios
de hospedagem nas plataformas online mais utilizadas na amostra?
A fim de responder este questionamento, construímos em laboratório uma
(meta)amostragem, composta por 41 meios de hospedagem (apêndice C) que ao menos
estivessem representados em uma das plataformas, TRIPADVISOR, BOOKING.COM.
Observou-se que 4 (quatro) meios de hospedagem não eram referenciados em ambas.
Inicialmente tencionamos agrupar os CGU representados pelas avaliações e
comentários dos usuários das plataformas TRIPADVISOR e BOOKING.COM, em 4
(quatro) grupos de constantes operacionais a saber :
Grupo 1
 Nota BOOKING : apresentada em um escala fracionada em decimais de 0.0 a 10.
 Nota TRIPADVISOR : apresentada em escalas decimais de 0, 0,5 até 5.
Grupo 2
 média de avaliações booking.com : intervalo do valor mínimo apresentado de 0 a 10
avaliações ao valor máximo apresentado acima de 5000 avaliações.
 média de avaliações tripadvisor : intervalo do valor mínimo apresentado de 0 a 10 ao
valor máximo apresentado acima de 3000 comentários.
Grupo 3
 posição do meio de hospedagem- booking.com : intervalo inicial compreendido entre
os 10 melhores do rank até a posição final dos últimos ranqueados no total da
amostra das propriedades da plataforma
 posição do meio de hospedagem- tripadvisor, : intervalo compreendido entre o
primeiro lugar, do segundo ao décimo lugar até o último colocado na amostra de 320
hotéis ordenados
Grupo 4
 valor médio da diária em um dado período- booking.com: intervalo compreendido
entre o valor mínimo publicado – de R100, 00 a R199 – ao valor máximo encontrado
– R2001 a R2500.
 valor médio da diária em dado período - tripadvisor. Não apresentado como variável
isolada.
7.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS GRÁFICOS
Gráfico 15 - 1) Qual nota do booking.com?

Gráfico 15(continua)
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

Gráfico 16- 2) Quantas avaliações em média no período de busca de 22 a 26/12/2016 no
booking .com?
Gráfico 16(continua)
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

As notas da plataforma BOOKING.COM são atribuídas conforme as ‘Regras das
avaliações de hóspedes da Booking.com” disponíveis no site da empresa. As notas são
arquivadas por 24 meses e a empresa não aceita qualquer responsabilidade por avaliações ou
respostas veiculadas no site da plataforma. O valor da nota é dado na média das avaliações
dos clientes nos seguintes itens: limpeza, conforto, localização, comodidade, funcionários,
custo-benefício e wi-fi gratuito.
O gráfico 15 indica que 31,7 % dos meios de hospedagem da amostra ficaram com
média de 7,0 a 7,9; e 48,8% receberam notas de 8.0 a 8.9, mas o gráfico 16 demonstra a
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amplitude do montante de avaliações no valor máximo e mínimo no período de busca
escolhido de 22 a 26 de dezembro de 2016, se situou no intervalo compreendido de 10 a 20
avaliações até 400 a 450 comentários para percentuais decrescentes da amostra de meios de
hospedagem de 11,1 a 2,8 % respectivamente.
E somente valores mínimos de (0) zero a 2,8 %,, ou seja, um membro da amostra se
aproxima do valor máximo da média 4501 a 5000 comentários.
Gráfico 17 – 3) Qual a posição do meio de hospedagem no booking ranking de 519 hotéis
do período 22 a 26/12/2016?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

No mesmo período já citado, ficou estabelecido no site da Booking.com, o universo de
519 hotéis

como base de referência para serem ordenados em uma escala seletiva de

desempenho para posição de “ top na página” entre os 10 melhores hotéis da cidade do Rio
de Janeiro no período indicado.
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O gráfico 18 demonstra que os meios de hospedagem representados na amostragem
inicial de 41 estabelecimentos no centro e centro histórico da cidade; onde 14,6% se situam
entre a posição de 351 a 400 melhores hotéis, 12,2 % entre 450 a 500 melhores e 9.8% entre
201 a 250 melhores.
Gráfico 18 – 4) Qual o valor médio da diária no booking período previsto 22 a 26
/12/2016?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

O gráfico 18 demonstra que o valor médio para 4 diárias ficou no intervalo de 500 a
699 reais para 26,8% amostragem, seguido da média de 700 a 899 reais para 19,5 % da
amostra.
A plataforma TRIPADVISOR a seguir é uma mega plataforma que apresenta ofertas
de hospedagem e comparação de preços de diversas outras plataformas e sites conveniados.
Gráfico 19 – 5) Nota Tripadvisor
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

O gráfico 19 demonstra uma escala de valor ascendente da nota de 3,5 para 24,4% da
amostra; nota de 4,5 para 26,8% da amostra e 1 (um) elemento da amostra com valor de
nota máximo igual a 5.
Gráfico 20 – 6) Média de avaliações no Tripadvisor

Gráfico 20(continua)
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

O gráfico 20 indica uma média mais homogênea na distribuição do número médio de
avaliações na plataforma TRIPADVISOR , na qual 12,2% dos meios de hospedagem foram
indexados na média de 51 a 100 avaliações, 19,5% ficaram no intervalo de 101 a 200 e de
201 a 300 avaliações, somente 2,4% , o que equivale dizer, 1 (um) membro da amostra
recebeu o valor máximo da média de 2500 a 3000 avaliações.
Gráfico 21 – 7) Posicionamento no Tripadvisor do meio de hospedagem
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

O gráfico 21 indica que somente 1(um) elemento da amostra -2,4% recebeu a posição
top de página como “o melhor meio de hospedagem” em seu grupamento, e somente um
outro ficou entre o segundo e o décimo lugar; 14,6 % ficaram no intervalo entre 171 a 200
melhores; de 201 a 300 melhores, 12,2% entre 121 a 150 melhores ou entre 21 a 30 melhores
conforme seus respectivos grupamentos comparativos descritos no gráfico 23, a seguir.
Gráfico 22 – 8) Amostragem dos grupamentos dos meios de hospedagem no universo
Tripadvisor
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

Obs: O questionário original encontra-se no apêndice C.
O gráfico 23 demonstra os grupamentos de referência (“clusters de dados”)
distribuídos entre 280 hotéis para 65,9 % da amostragem, 319 pousadas para 22% da amostra
e 709 hotéis para 9,8 % da amostra. Houve a ocorrência de 1 (um) meio de hospedagem
indexado em matriz de hospedagem fora da cidade do Rio.
7.1.1

Observações gerais : Grupos 1, 2, 3 e 4

GRUPO 1
Foi possível verificar a correlação de apresentação dos

dados referentes as notas

veiculadas tanto no Booking.com, quanto no tripadvisor :
 Notas booking 7,0 – 7,9 = 31,7 % da amostra e 8.0 – 8.9 para 48,8%
 Notas tripadvisor 3,5= 24,5% da amostra e 4,5 para 26,8%
GRUPO 2
Apesar da pulverização dos resultados em diversos graus de concentração de volume de
comentários (reviews) é possível traçar a seguinte média de avaliações:
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 Booking.com: 11,1 % da amostra de 10 a 20 avaliações e 400 a 450 avaliações
 Tripadvisor : 12,2 % da amostra recebem 51 a 100 avaliações, 19,5% da amostra
receberam 100 a 300 avaliações.
Grupo 3
No Rankeamento entre os 10 melhores meios de hospedagem em escala contínua do
universo do grupamento da plataforma verificou se que:
 Booking.com (universo, 519 hoteis) 14,6% da amostra entre posição entre 351 a 400;
12,2% da amostra na posição entre 450 a 500.
 Tripadvisor 14,6 % da amostra correspondem a posição entre 171 a 200 e 201 a
300; e 12,2% estão entre 121 a 150 melhores meios de hospedagem distribuídos em
três clusters principais de 709 hotéis, 280 hotéis e 319 pousadas.
Grupo 4
Não foi possível correlacionar valores médios das diárias aplicadas, pois o tripadvisor
veicula preços e promoções de diversas outras plataformas, portanto, este grupo não é levado
em consideração na avaliação direta dos resultados.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os resultados demonstram valores contraditórios, por exemplo, se no total reunido de
80% da amostra com notas de 7 a 8,9 no booking. o que significa a classificação geral
pelo site como “excelente” ou “excepcional”. Entretanto, o posicionamento no ranking dos
melhores hotéis e propriedades não apresentam altas concentrações entre os 20 (vinte)
melhores, ao contrário, verifica-se a dispersão dos resultados mais próximos dos
escalonamentos mais baixos dos hotéis em ambas as plataformas.
As avaliações demonstram também que quanto o menor o número da média de
avaliações, melhor o rankeamento do meio de hospedagem na plataforma, pois os que mais se
aproximaram do número máximo de avaliações, estavam mais abaixo no rankeamento dos
meios de hospedagem considerados “top de página”em ambas as plataformas.
Importante também analisar qual o critério que define o grupamento de classificação
de um meio de hospedagem ou propriedade para seu rankeamento posterior : na plataforma
Booking.com, 41 meios de hospedagem da amostragem estavam agrupados a
um “cluster” de referência de 519 hotéis no período de 22 a 26 de dezembro.
Ao passo que no Tripadvisor estes mesmos hotéis para fins de rankeamento estavam
divididos em três grupos de referência entre 709 hotéis, ou 280 pousadas, ou 319 pousadas, ou
outros meios de hospedagem fora do município do Rio de janeiro.
Estes resultados confirmam em parte as distorções apontadas por WU et al.(2010):
[...] we have gathered a dataset of approximately 30,000 TripAdvisor reviews
covering Irish hotels, which we used in our evaluation. This evaluation has two
components: an assessment of the distortion impact of a number of review deletion
policies, and an analysis of the ability to detect artiﬁcial shill reviews that we add to
the dataset. The ﬁndings of both aspects of the evaluation are quite encouraging.
(WU et al., 2010).

A pesquisa desenvolvida pela equipe da Escola de Computação e Informática da
Universidade

Dublin,

Escócia,

demonstrou o

cálculo

proporcional

de

avaliações

positivas comparado com grau de concentração temporal das avaliações : [...]”Often multiple
shill reviews will be injected in quick succession. The greater the degree of temporal
clustering between positive singletons, the more suspicious these reviews appear”. (WU et
al., 2010).
A nossa enquete detectou também que hotéis classificados como 4 estrelas executivo,
no caso o HOTEL ATLANTICO CENTRO BUSINESS com um número superior a 1000
(um mil ) avaliações, ranqueado entre os 21 melhores entre 319 pousadas. E o
hotel HOSTAL only for adults com 1 (uma) avaliação em 13º lugar entre 46 hotéis em
Mangaratiba.
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O meio de hospedagem em primeira posição no rankeamento do Tripadvisor é o
CAMA E CAFÉ CASA BELEZA em Santa Teresa com nota máxima igual a 5 (cinco) em
553 avaliações no montante de 319 pousadas.
Além das questões controversas sobre distorções, manipulação de dados e valores
estatísticos em conteúdos gerados por usuários veiculados em plataformas das OTA´S mais
utilizadas no mundo. Não é possível negar o fato do forte apelo de E- marketing e na retórica
da linguagem de espetáculo do espaço virtual com os mais sofisticados recursos de imagem e
posicionamento 3 D no google map da cadeia de serviço e as proximidades de cada meio de
hospedagem apresentado na plataforma com constantes ofertas com comparativos de preços.
As distorções dos resultados estatísticos das avaliações das OTAS também nos
remetem a tese de Habermas (1992) sobre a história dos grandes jornais diários na segunda
metade do século dezenove na medida em que perderam a autonomia de veiculação de
matérias na medida em que se tornaram clientes de empresas de publicidade : “ a imprensa
é manipulável na medida em que se torna comercializada”. (HABERMAS, 1992, p.185).
De um lado os dados confirmaram o valor positivo do uso das RSO e OTAS nas
relação
de
reservas
e ocupação
da
empresa
de
hospedagem
e
também como principal instrumento de comunicação e avaliação dos clientes na visão de
62,22% dos gestores, conforme o descritivo da observação 2 e 3.
Por outro lado, verifica-se o valor negativo crescente na relação da empresa com o
público externo e a sociedade em geral representado pela ausência de certificações de
qualidade e de meio ambiente e participação em projeto sociais, respectivamente : o gráfico
12 (certificação de qualidade); - 46,3% ; gráfico 13 (certificação ambiental) 52,5 e (projetos sociais) – 70,0%.
Esta “ interatividade negativa” com o público externo comparado a
“interatividade positiva” com o universo das redes online, confirmam a hipótese geral do
estudo :
"O impacto da internet e de suas redes sociais tem exercido um papel modelador no processo
de percepção do usuário, tanto para a escolha quanto na avaliação da qualidade dos hotéis e
serviços de turismo e hotelaria em geral."
O usuário, entenda se também o gestor do empreendimento de hospedagem. cuja
importância dada às redes sociais eletrônicas superam a importância dada ao projeto de
política oficial do governo através do seu programa SBCLASS conforme observação do
gráfico da questão 12.
Podemos comparar o papel das OTA´S e RSO na formação de uma “opinião pública
em rede” com a trajetória dos primeiros jornais independentes dos “homens de letras” representados por redatores livres e pequenas editoras artesanais que veiculavam suas ideias
de modo participativo na esfera pública, sobretudo na bio-política – para as atuais mega
empresas transnacionais de media:
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Only with the establishment of the bourgeois constitutional state and the legalization
of a political public sphere was the press as a forum of rational-critical debate
released from the pressure to take sides ideologically, now it could abandon its
polemical stance and concentrate on the profits opportunities for a comercial
business. ( HABERMAS, 1992, p. 184).

De modo análogo, a opinião pública construída em rede digitais das comunidades
que partilha milhões de CGU na dinâmica operacional e comercial entre o “I- tourism” e o
“e-tourism”, sobrepõem se em escala de crescimento exponencial se comparados ao universo
da opinião pública offline, externa a rede.
Quando perguntados sobre certificação de qualidade e certificação em meio ambiente,
alguns agentes durante a entrevistam ostentavam, imediatamente, as certificações de
qualidade e de eco- líder dadas pelas OTA´S.
A presente enquete evidenciou este triplo papel das OTAS, tais sejam:
 como uma empresa de “massmedia” moderna do Turismo enquanto agente de
comunicação da interface
entre gestor e cliente exercendo, então, o duplo
impacto para a formação de uma “opinião pública online”.


como agente comercial enquanto um potente instrumento de poder seja na
manipulação de dados e informações conforme discutimos, seja para imposição de
tarifas de veiculação das ofertas de hospedagem na WEB.

 Como elemento certificador do resultado de processos de desempenho Qualidade e
Sustentabilidades segundo os critérios supostamente apontados pelo público.
O forte interesse comercial de algumas plataformas é apontado pela superintendência
da ABIH, durante entrevista para a atual enquete:
“Diante da atual crise do mercado Brasileiro, agentes hoteleiros tiveram que unir
forças para confrontar por boicote a plataforma DECOLAR.COM na atitude de tentar impor
uma taxa de adesão/comissionamento fora da realidade do mercado local”, afirma a
representante da superintendência ABIH- RIO.
De fato, as observações gerais descritas por vários gerentes deixam claro um clima de
insatisfação e mesmo de desconfiança em relação ao papel das principais OTA´S atuantes no
mercado brasileiro:
Diversos agentes entrevistados chamam a atenção para o fato de que as OTA´S
exercem um “monopólio do mercado de reservas online”, que no caso da Brasil estas
empresas exigem um alto custo de comissionamento para veiculação de serviços e produtos
em seus sites, chegando até 20% (vinte) por noite por unidade habitacional.
Neste âmbito, a importância da aplicação SBCLASS iria além de um mero
credenciamento junto ao MTUR e CADASTUR para se tornar um canal efetivo de
comunicação entre diversos agentes hoteleiros e o poder público. E, sobretudo, diante da
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necessidade de monitoramento e padronização dos meios de hospedagem apontados pelo
programa da OMT para 2017 como o ano do turismo sustentável.
Para fins de nossa hipótese dependente, o programa SBCLASS foi aplicado em 35
meios de hospedagem conforme última consulta ao site do MTUR em escala nacional, de
modo que somente através do feedback de ações de monitoramento teremos resultados
concretos para avaliar sua eficácia como instrumento para tomada de decisão em
planejamento de serviços de hospedagem e controle de processos de qualidade ,
sustentabilidade e risco.
Neste sentido é bastante oportuna a expressão “Sustentabilidade é informação”,
conforme o pronunciamento na abertura do evento SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE
TURISMO SUSTENTÁVEL em 30 de novembro de 2016, pois sem ela não chegamos a
processos de normatização e classificação conforme o projeto de elaboração da norma
internacional ISO/TC228/WG13 SUSTAINABLE TOURISM e a NBR 16534 MEIOS DE
HOSPEDAGEM – INDICADORES PARA O SISTEMA DE GESTÃO DA
SUSTENTABILIDADE e NBR 15401 MEIOS DE HOSPEDAGEM – SISTEMA DE
GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE.
O SBCLASS categoriza o meio de hospedagem para fins de obtenção de certificação
junto ao Ministério do turismo para uso de sua marca oficial, mas não cria diretamente uma
representação de opinião nem entre seus adeptos, pois a comunicação com o órgão público se
faz através de um “fale conosco institucional” no site. E, igualmente, não suscita um fórum
online com os diversos agentes diretos e indiretos que compõem a rede de produção dos
diferentes meios de hospedagem participantes do projeto
A aplicação e divulgação do SBCALSS de modo participativo e compartilhado
entre diferentes agentes que compõe a escala produtiva do meio de hospedagem, poderia
deste modo se tornar um importante instrumento para a padronização de serviços e auxiliar no
desempenho de critérios mais amplos de sustentabilidade social, econômica e ambiental.
Assim não apenas as exigências do visitante externo seriam contempladas para
fins de expansão do mercado de receptivo, incomming, mas também a implantação de uma
política pública de classificação dos meios de hospedagem poderia incentivar a criação de
modelos próprios de desempenho, análise de problemas e soluções em questões de
qualidade e sustentabilidade específicas das áreas de hotelaria e hospedagem no
contexto brasileiro.
.
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9 CONCLUSÃO
No presente estudo de caso, enfatizamos as pesquisas voltadas para a avaliação do
impacto das redes sociais online ( RSO) e das plataformas das agências online (OTA´S) no
mercado hospitalidade e no comportamento de busca de informação do usuário final.
Do ponto de vista prático o presente trabalho trouxe considerações importantes sobre a
necessidade de uma melhor definição dos conceitos de “centro” e “centro histórico”, e
identificou a falta de estudos sobre o papel dos meios de hospedagem instalados nesta área.
Também foi evidenciada a falta de informação na forma de inventário dos meios de
hospedagem instalados em bens e imóveis tombados como Patrimônio e Memória da cidade.
A perspectiva teórica demonstrou que os estudos de classificação são dinâmicos e não
se restringem apenas a ação de certificação dos meios hospedagem a um determinado padrão
externo de qualidade em serviços e adequação de infraestrutura material, mas também fazem
parte de processos de normatização mais amplos para atender critérios de sustentabilidade.
A análise dos resultados dos questionários indicaram como as novas tecnologias de
informação e o impacto das RSO e OTA´S tem influenciado o usuário em sua percepção e
avaliação dos serviços de hotelaria e turismo em geral em duas vertentes principais :


Os resultados das análises quantitativas confirmaram, em parte, algumas tendências de
segmentação do mercado de hospedagem, a partir da verificação da expansão de
pousadas, hostels e Cama e café; instalados no centro financeiro e centro histórico da
cidade.

 E bem como confirmam a utilização crescente da tecnologia de informação nos de
serviços de reservas online (SRO) ao lado do uso das agências de viagens online
(OTA´S), estas últimas como os vetores mais importantes de comunicação entre cliente
– empresa na nossa amostra.
De modo geral, as redes sociais e plataformas são importantes ferramentas de busca
de informação, mas também tem um papel fundamental na formação da opinião pública
dentro e fora da rede trazendo um redimensionamento do conceito de “opinião pública” como
discutido na análise de resultados.
As OTA´S e demais RSO, compostas por diversas outras plataformas que interagem
entre si e redistribuem na economia da atenção do mercado online o “valor público”
tanto material quanto imaterial, simbólico dos meios de hospedagem .
Os milhares de “reviews” gerados pelos usuários humanos- CGU- ou gerados dentro
do sistema –CGS, formam a opinião pública online a qual nivela por comparação e
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ordenação a disputa das ofertas desde o” sofá para alugar” até ao mais sofisticado hotel em
qualquer parte do mundo.
Para fins comerciais e de marketing o ranking patrocinado das OTA´S é uma forma
de classificação por desempenho de qualidade na avaliação do sistema : onde os melhores
meios de hospedagem recebem a certificação “winner of people´s choice”, ou o verbete de
“sensacional”, “incrível”, “espetacular”.
Entretanto, esta certificação não é, necessariamente, a representação da totalidade das
visões e opiniões dos clientes enquanto a expressão numérica ou estatística dos totais dos
conteúdos (comentários) gerados pelo usuário – CGU: mas a representação da “publicidade
da opinião dos clientes” na própria plataforma que manipula estes conteúdos através da
aplicação de modelos matemático – algorítmicos e conforme sua política de seleção ou
descarte de grupamentos de “ reviews”, comentários, sugestões e avaliações em geral .
Os resultados também indicaram a possibilidade de desvio de interpretação
matemática ou “ mascaramento” dos resultados das análises estatísticas das avaliações
(“reviews”) dos clientes de hospedagem, que podem ser manipulados por empresas como
TRIPADVISOR para o ranqueamento favorável a grandes grupos hoteleiros.
Os meios de hospedagem na era da informação digitalizada e distribuída
globalmente são representados ao mesmo tempo como objeto de consumo na linguagem de
espetacularização dos processos de E-marketing de lugar e E-marketing de destinos.
Assim os meios de hospedagem são o produto híbrido resultante da classificação e
ordenação dadas por um “ mix de plataformas “ compartilhadas em redes sociais
online entre agentes sociais humanos e “maquínicos”; estes últimos traduzem através da
linguagem algorítmica as notas, comentários, sugestões dos primeiros.
Os Sistemas de classificação e ordenação de meios de hospedagem de plataformas
comercias online estão baseados em algoritmos complexos que medem frequência de uso de
sites de empresas de hospedagem desde grandes cadeias hoteleiras até propriedades
particulares, atribuindo-lhes pesos e contribuindo para formação de outras redes semânticas
de informação e de acordo com o perfil de busca do usuário.
Assim, OTA´S como BOOKING.COM e TRIPDVISOR, podem ser considerados
como meta sistema de indexação de informações turísticas: o qual recolhem, organizam
e distribuem a “informação valorizante sob a forma de “representação de uma segunda
representação” (o que equivale dizer uma meta- representação), de um estado de
conhecimento, desejo, preferência ou rejeição a um dado objeto, situação ou serviço por
parte de um usuário online ou off-line.
A lógica algorítmica de classificação e ordenação das OTA´S atribuem valores e
conceitos ao seu meta-dado, os meios de hospedagem, reunidos agora em diversos arranjos
de significação pragmática como por preço, localização, valor de diária, avaliações de outros
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usuários, notas de desempenho... de modo a influenciar a percepção e decisão de
outros clientes dentro e fora do universos das redes .
Plataformas
como
TRIPADVISOR,
AIRBNB, BOOKING.COM e
outras
mencionadas no presente estudo, engendram sistemas de “ressignificação” dos diversos meios
de hospedagem compartilhados online desde a “ casa beleza “ de propriedade particular
até o hotel mais exclusivo de uma rede internacional.
Em resumo, as dinâmicas e-marketing de lugar através de fotos de destinos e mapas
interativos WEBGEO, aliadas ao e-marketing de serviços ranqueados através da opinião
pública online conferem às OTA´S um papel de autoridade totalizante no mercado da
hospedagem globalizada e certificador de desempenho de qualidade e sustentabilidade.
De modo que as OTA´S e RSO´S garantem um padrão de precisão de informação
jamais alcançado por nenhum agente ou agência individual no setor de turismo, pois aquelas
vendem também a crença da irrefutabilidade de seus dados baseados na opinião pública de
multidões de usuários, que geram milhões de CGUs contabilizados “cientificamente”, a partir
de comentários 100% reais conforme garante o anúncio de uma plataforma.
As implicações sociais, políticas e econômicas deste modelo emergente de
compartilhamento de informações entre humanos e máquinas em redes sociais online tem
sido objeto de discussão entre os mais destacados filósofos, cientistas sociais de diversas
instituições de Ensino e Pesquisa e Centros de estudos avançados em tecnologia de
informação. Mas somente nos últimos 20 anos este debate tem se debruçado sobre o
fenômeno do turismo enquanto sistema compartilhado de diferentes formas de hospedagem,
lazer e entretenimento em geral.
A operacionalização dos conceitos “público” e “privado” junto a análise dos resultados
estatísticos da amostra e ainda a pesquisa desenvolvida pelo SEBRAE sobre o perfil do
cliente HOSTEL, demonstraram a possível tendência para individualização das ofertas de
meios de hospedagem em função do aumento exponencial dos usuários online.
De maneira que a ontologia atual dos conceitos como “ house”, “hostel”, “hotel”e
“bed and breakfast” compartilhados em rede por milhões de usuários e comercializados em
plataformas internacionais de viagens e turismo, nos levam a indagar sobre a possibilidade
de uma nova relação do Homem com o fenômeno social da hospitalidade representada na
aproximação conceitual do universo da “casa- domicilio/ casa – hospedagem”.
O que parece conformar, em termos dos critérios aqui discutidos pelo tripadvisor, do
o ranking "top" dado ao empreendimento CASA BELEZA em nossa amostra.
E também, os resultados apresentados em conjunto com a nossa revisão de literatura
nos levam a uma reflexão sobre as (novas) propostas de redefinição de design de hotéis
e design de serviços mais voltados para a personalização do cliente e/ou em "mesclar"
diferentes categorizações de hospedagem.
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Os estudos sobre as classificações dos meios de hospedagem, aqui representados como
modelos heurístico, funcional e algorítmico podem ser expandidos para diversos outros
estudos e metodologias na área de turismo e Urbanismo. E trazendo, portanto, importantes
contribuições para o entendimento, não apenas de propostas de hospitalidade compartilhados
online, mas também podem ser instrumentos importantes de pesquisa em outras áreas do
conhecimento como Sociologia do Lazer, Economia do Turismo e Evolução dos espaços
urbanos.
Estes estudos interdisciplinares permitem-nos discutir sobre o duplo papel da TIC na
área de turismo e hospedagem em geral: primeiro como instrumento para a reprodução e
expansão crescentes do valor de uso dos meios de hospedagem para além da tradicional visão
comercial circunscrita ao âmbito de empresa “ local, nacional ou internacional”, mas como
empresa situada no processo de globalização.
E, consequentemente, a TIC como principal agente de um novo paradigma conceitual
e pragmático em torno da (re) organização socioeconômica e redistribuição do capital
financeiro e cultural, mas as possíveis consequências nos setores de serviços em hotelaria e
turismo ainda precisam ser melhor avaliadas.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO
QUESTIONÁRIO
Questionário hotelaria:O objetivo deste questionário é para fins de pesquisa acadêmica, seus
resultados não serão utilizados e divulgados comercialmente, e sempre será respeitada a
política de privacidade da empresa ou rede hoteleira onde será usado.
Os serviços de reservas on line e a classificação dos meios de hospedagem no Brasil.
1)O seu hotel faz parte de uma rede hoteleira ou é particular?
( ) Particular
( ) rede nacional
( ) rede internacional
2) Caso seja um hotel de rede, quantos hotéis existem no Brasil?
( ) Até 3
( ) Entre 3 a 5
( ) De 5 a 10
( ) De 10 a 20
( ) De 20 a 50
( ) Acima de 50
3) Qual o canal de reservas mais utilizados pela empresa?
( ) Reservas diretas (por telefone, e-mail e site do hotel/rede)
( )Reservas online (OTA)
Outro (especifique)
4) Em caso de reservas por agências online (OTAS), como você avalia as plataformas abaixo
conforme ordem de importância para a gestão de hospedagem em geral?
Sem
Pouco
Usado
Usado
Extremamente N/A
importância importante algumas regularmente importante
vezes
BOOKING.COM
Decolar.com
Expedia
Hoteis.com
Hotel Urbano
Trend
Tripadvisor
Trivago
Outro(especifique)
5)Qual a porcentagem da participação das reservas online para a ocupação do
estabelecimento?
( )90% a 100%
( ) 80% a 70%
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( )60% a 50%
( )40% a 50%
(
) abaixo de 40%
Outro (especifique)
6. Na sua percepção, a utilização dos serviços de reservas por agências online apresenta
alguma das características abaixo:
( ) nunca utilizamos
( )utilizamos com frequência o ano todo
( ) é mais frequente no período de alta temporada
( )é mais frequente no período de baixa temporada
( )é mais frequente no período de festas e eventos especiais
( )nenhuma das alternativas anteriores
Se desejar especificar sua resposta, deixe aqui seu comentário..
7. A empresa oferece alguma forma de avaliação dos serviços aos clientes? você pode
escolher mais de uma opção de sua preferência.
( ) não
( ) sim, existem questionários nos quartos
( )sim, os clientes escrevem comentários no livro de hóspedes
( ) sim, os clientes fazem comentários na nossa homepage, na opção "fale conosco" ou
"deixe aqui sua mensagem"
( )recebemos as avaliações dos serviços de reservas online
( )nenhuma das opções anteriores
Outro (especifique)
8. As avaliações dos clientes são importantes para a gestão da empresa?
( )Não
( ) Sim, são muito importantes
( )Sim, importantes ocasionalmente
( )Sim, apenas as avaliações negativas por meio de canais online
( )Sim, apenas as avaliações positivas por meio de canais online
( ) nenhuma das opções anteriores
Outro (especifique)
9. O seu hotel ou rede possui alguma certificação nacional ou internacional de qualidade?
( )nenhuma
( )certificação nacional
( )certificação internacional
( )possui ambas
( )em caso positivo, gostaria de especificar o item (especifique)
10. O seu hotel ou empresa de hospedagem possui algum selo de certificação ambiental?
( )nenhum
( ) certificação de órgão público
( )certificação de empresa privada
( ) certificação internacional
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(

) possui mais de uma certificação

Sim (especifique)
11. O seu hotel ou empresa de hospedagem participa de alguma ação ou projeto social de
âmbito local, nacional ou internacional?
( ) nenhum
( ) projeto de âmbito local
( ) projeto de âmbito nacional
( ) projeto de âmbito internacional
( )desenvolve projetos sociais em diversos âmbitos
( )Se possui projetos em âmbitos diversos, favor dar alguns exemplos
12. O seu Hotel ou empresa de hospedagem faz parte do Sistema Brasileiro de Classificação
dos Meios de Hospedagem (SBClass) editado pelo Ministério do Turismo e INMETRO?
( ) Não
( ) Em fase de registro
( )Não temos interesse
( )Sim, apenas para registro no CADASTUR
( ) Sim, consideramos importante
Deixe qualquer comentário que julgue importante
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APÊNDICE B – RESULTADOS DAS TABELAS SURVEY MONKEY
1) O seu hotel faz parte de uma rede hoteleira ou é particular?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

2) Caso seja um hotel de rede, quantos hotéis existem no Brasil?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.
3) Qual o canal de reservas mais utilizados pela empresa?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

4)Em caso de reservas por agências online(OTAS), como você avalia as plataformas abaixo
conforme ordem de importância para a gestão de hospedagem em geral”?
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

5)Qual a porcentagem da participação das reservas online para a ocupação do
estabelecimento”?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

6) Na sua percepção, a utilização dos serviços de reservas por agências online apresenta
alguma das características abaixo:
Tabela (continua)
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.
7)

A empresa oferece alguma forma de avaliação os clientes? Você pode escolher mais de
uma opção de sua preferência:

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

8)As avaliações dos clientes são importantes para a gestão da empresa?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.
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9) O seu hotel ou rede possui alguma certificação nacional ou internacional de qualidade ?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

10) O seu hotel ou empresa de hospedagem possui algum selo de certificação digital?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

11) “ O seu hotel ou empresa de hospedagem participa de alguma

ação ou projeto social

de âmbito local, nacional ou internacional ?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

12) O seu hotel ou empresa de hospedagem faz parte de Sistema Brasileiro de Classificação
dos Meios de Hospedagem( SBCLass) editado pelo Ministério do Turismo e IMMETRO”?
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.
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APÉNDICE C - RESULTADO DA ANÁLISE COMPARADA EM TABELAS
1) Qual a nota do booking.com?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

2) Quantas avaliações em média no período de busca de 22 a 26/12/2016 no booking .com?
Tabela (continua)
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.
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3) Qual a posição do meio de hospedagem no booking ranking de 519 hotéis do período
22 a 26/12/2016?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

4) Qual o valor médio da diária no booking período previsto 22 a 26 /12/2016?
Tabela(continua)
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

5) Nota Tripadvisor
Tabela (continua)
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

6) Média de avaliações no Tripadvisor

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

7) Posicionamento no Tripadvisor do meio de hospedagem
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.

8) Amostragem do grupamento do meio de hospedagem no universo Tripadvisor

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Pesquisa realizada no período:09/2016 a 12/2016.
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APÊNDICE D – RELAÇÃO DE HOTÉIS PARTICIPANTES DA PESQUISA
UH
LAPA ASTRAL HOSTEL
CARIOCA HOTEL
Rio’s Presidente
Rio’s Nice
SOFT INN
Hotel Monte Alegre
Hotel Bristolin
Slaveiro
Arcos Rio Palace
Hotel Atlântico
55 Rio
São Francisco
Vilareggia
Vina Del Mar
Hotel O.K
Andorinha adults
only
Vila Galé
Sheik adults only
Vital LTDA.
Hotel Hostal adults
only
Hotel Jardinópolis
Granada Hotel
Itajubá
Hotel Americano
Marajó
FIVE BEERS HOSTEL
M GALLERY
Casa Amarela
Casa Beleza
Bossa Nova
Rio Hostel
AC MARRIOT
NOVO HOTEL
PORTOM
WINDSOR
GUANABARA
WINDSOR ASTURIAS
POUSADA RIO BAHIA
ACCOR CENTRO IBIS
MEU CANTINHO
ADULT

Nota
Booking
6.8
7.4
7.8
8.1
8.6
8.1
8.6
8.9
8
7.9
7.9
8.1
Sem clas
7.4
7.7
7.4

AVL
Booking
73
1923
29
616
414
616
459
76
1221
4973
15
947

OBS Booking em
519 meios hosp.
183
363
405
219
98
219
85
83
253
268
456
Sem classific.

404
462
13

373
307
466

8.6
7.7
6.5
5.9

1481
111
119
32

70
351
475
497

2478
991
166

146
353
404

125
307
162

220
124
45

8.5
8.8

18
18

451
281

8.1

667

229

8.5

429

100

7.8
7.7

437
96

304
347

Sem clas
8.3
7.5
7.3
Sem clas
8.2
8.4
8.8

Tarifa media
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Arosa
Prodigy santos
Dumont
Hotel da lapa
Flor do campelo
MY HOUSE
POUSO REAL
MODERNISTAS

8.3
8.8

652
1017

ANEXO A – PESQUISA SEBRAE HOSTELS

143
47
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Durante a coleta de dados observou se a concentração de hostels e pousadas na área de
Santa Teresa que responderam de modo positivo, mas em minoria numericamente
inexpressiva, sobre participação em projetos sociais e certificações, o que confirma os
resultados da pesquisa publicada pelo SEBRAE em fevereiro de 2015 com apoio da RIOTUR
e ACCARJ sobre o perfil de 306 turistas que se utilizaram dos serviços de 4 (quatro) Hostels
no Rio de Janeiro.
Destacamos aqui alguns resultados percentuais:

PÚBLICO

HOSTEL

18 a 24 anos

33,3%

25 a 29 anos

25,2%

30 a 39 anos

24,5%

Fonte: Elaborado pelo próprio autor



O público que se hospeda em Hostel é relativamente jovem se concentrando entre 18 e 24
anos (33,3%), 25 a 29 anos (25,2%) e 30 a 39 anos (24,5%);

PÚBLICO DO HOSTEL
Decidem os destinos de viagem
sozinhos
Relação custo-benefício
Conhecimento do hostel pela
internet
Indicação de amigo ou parente
Dispostos a colaborar com ações
de sustentabilidade voltadas para os
clientes
Ações praticadas pelo hostel
influencial positivamente na estadia
e recomendação dos hóspedes
Entrevistados acham importante
que todos os meios de hospedagem
devam ter ações relacionadas a
preservação dos recursos naturais e
desenvolvimento de
responsabilidade social e cultural

PORCENTAGEM
61,4%
67,6%
58,8%
36,9%
89,5%

87,5%

93,8%

(SEBRAE HOSTELS – perfil do cliente fevereiro de 2015). (citação direta ou indireta)
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ANEXO B – PORTARIA INMETRO Nº 485 /2010
REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA CLASSIFICAÇÃO DOS
MEIOS DE HOSPEDAGEM
1. OBJETIVO
Estabelecer os requisitos para o Programa de Avaliação da Conformidade para Classificação
de Meios de Hospedagem, com foco na infraestrutura, serviços e sustentabilidade, por meio
do mecanismo de Declaração da Conformidade do Fornecedor, atendendo aos requisitos do
Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem,estabelecido pelo Ministério do
Turismo, visando orientar o consumidor na escolha do Meio de Hospedagem compatível com
suas expectativas.
2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Lei do Ministério do Turismo Nº .11.771
Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo Federal no
planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico Norma ABNT NBR ISO/IEC
17000 Avaliação da Conformidade – Vocabulário e princípios
gerais Portaria Inmetro n.º 001/2007 Regulamento Geral de Declaração da Conformidade do
Fornecedor Portaria Inmetro n.º 179/2009 Regulamento para uso
das Marcas, dos Símbolos de Acreditação, de Reconhecimento da Conformidade aos
Princípios das Boas Práticas de Laboratório – BPL e, dos Selos de identificação do Inmetro
Resolução Conmetro n.º 04/1998 Diretrizes gerais para emissão de Declaração de Fornecedor
e para marcação de produto Resolução Conmetro n.º 04/2002 Termo de Referência do
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade e do Regimento Interno do Comitê
Brasileiro de Avaliação da Conformidade
Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem Regulamento que dispõe sobre
o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem.
3. SIGLAS
ABNT -Associação Brasileira de Normas Técnicas
BPL -Boas Práticas de Laboratório
Cadastur - Cadastro dos Empreendimentos, Equipamentos e Profissionais do setor do Turismo
no Brasil.
CNPJ -Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CPF- Cadastro Nacional de Pessoas Físicas
DOU -Diário Oficial da União
GRU -Guia de Recolhimento da União
IEC -International Electrotechnical Commission
Inmetro -Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
ISO - International Organization for Standardization
MH - Meio de Hospedagem
MTur - Ministério do Turismo
NBR - Norma Brasileira
RAC - Requisitos de Avaliação da Conformidade
SBAC -Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade
UH - Unidade Habitacional
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ANEXO 2 DA PORTARIA INMETRO Nº 485 / 2010
4. DEFINIÇÕES
Para fins destes Requisitos de Avaliação da Conformidade são adotadas as definições a
seguir, complementadas pelas contidas nos documentos relacionados no capítulo 2 deste
RAC.
4.1 Atestado de Conformidade
Emissão de uma afirmação, baseada numa decisão feita após a análise crítica, de que o
atendimento aos requisitos especificados foi demonstrado. (fonte: ABNT NBR ISO/IEC
17000:2005)
Nota:
a emissão de uma afirmação pode se dar através dos seguintes instrumentos: certificado de
conformidade ou declaração do fornecedor.
4.2 Autorização para o uso do Selo de Identificação da Conformidade em produtos, processos
ou serviços
Autorização dada a uma empresa solicitante, com base nos princípios e políticas adotados no
âmbito do SBAC e de acordo com os requisitos estabelecidos em regulamento pertinente,
quanto ao direito de utilizar o Selo de Identificação da Conformidade em produtos, processo e
serviços regulamentados pelo Inmetro. De acordo com a Portaria n.º 179/2009, o uso do selo é
restrito a objetos que tenham sido avaliados com base em Programas de Avaliação da
Conformidade coordenados pelo Inmetro.
4.3 Declaração do Fornecedor
Procedimento pelo qual um fornecedor dá garantia escrita que um produto, processo ou
serviço está em conformidade com os requisitos especificados.
4.4 Fornecedor
É toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os
entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição
ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. (fonte: Código de Defesa do
Consumidor).
4.5 Método do Cliente Oculto
Método de avaliação pelo qual um avaliador incógnito avalia a conformidade em relação a
requisitos específicos.
4.6 Registro da Declaração da Conformidade do Fornecedor Ato pelo qual a autoridade
competente reconhece a conformidade declarada pelo fornecedor quanto
ao produto, processo ou serviço, em relação aos requisitos estabelecidos nos regulamentos
vigentes.
4.7 Selo de Identificação da Conformidade Identificação que indica que o objeto avaliado está
em conformidade com os critérios estabelecidos em regulamentos e na Portaria Inmetro
n.º179/2009 e com características definidas no Manual de Aplicação de Selo de Identificação
da Conformidade do Inmetro.
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4.8 Termo de Compromisso
Documento emitido pelo fornecedor e assinado pelo seu representante legal quando da
solicitação de Registro da Declaração da Conformidade do Fornecedor, no qual o fornecedor
declara conhecer e cumprir todas as disposições legais referentes ao
produto regulamentado, como também os comandos das Leis nº 9.933/1999 e n° 5.966/1973,
e demais documentos legais e normativos ao objeto avaliado, sujeitando-se às penalidades
cabíveis no caso de descumprimento.
4.9 Verificação de Acompanhamento
ANEXO 3 DA PORTARIA INMETRO Nº 485 / 2010
Processo executado pelo Inmetro, ou seu representante legal, de forma a acompanhar se a
Classificação dos Meios de Hospedagem está em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste RAC e nas Matrizes de Classificação dos Meios de Hospedagem.
5 MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
O mecanismo de avaliação da conformidade utilizado neste RAC é o da Declaração da
Conformidade do Fornecedor voluntária.
6 ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
6.1 Avaliação Inicial
6.1.1 Solicitação de Início de Processo
6.1.1.1 O MH deve formalizar a solicitação para Classificação por meio do preenchimento
eletrônico dos formulários contidos no sistema Cadastur do Ministério do Turismo –
http://www.cadastur.turismo.gov.br
.
6.1.1.2 A solicitação da classificação que deve ser efetuada pelo sistema Cadastur do MTur
compreende o preenchimento do formulário eletrônico e o encaminhamento dos seguintes
documentos:
a) Declaração do Fornecedor, incluindo a Auto avaliação para o nível de classificação
pretendida, conforme estabelecido no Sistema Brasileiro de Classificação.
b) Classificação de Meios de Hospedagem, estabelecido pelo MTur;
6.1.2Termo de compromisso assinado, conforme Anexo A.
6.1.2.1 Análise da Solicitação e da Documentação
A análise da solicitação e da documentação é realizada pelo Órgão Oficial Estadual de
Turismo, da Unidade da Federação onde estiver localizado o MH, tendo como pré-requisito a
regularidade do cadastro do MH no Cadastur.
6.1.2.2
O Órgão Oficial Estadual de Turismo tem o prazo de 10 dias corridos para analisar a
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documentação e, no caso de conformidade documental,encaminhar comunicado da abertura
do processo, via sistema Cadastur, ao representante legal do Inmetro no estado.
6.1.2.3
No caso da constatação de não conformidade na declaração do fornecedor o MH deve ser
delas informado e deverá proceder as ações corretivas apropriadas com prazo preclusivo de 60
dias.
6.1.3 Verificação de Acompanhamento Inicial no MH
6.1.3.1 Após o recebimento da comunicação referida em 6.1.2.2, o representante legal do
Inmetro deve emitir a GRU e agendar a realização da verificação no MH no prazo de 10 (dez)
dias corridos. A GRU tem vencimento de 15 (quinze) dias corridos, após a data da emissão.
A data do agendamento, incluindo a designação dos avaliadores, deve ser acordada com o
MH. A realização da verificação está condicionada à confirmação do pagamento da GRU.
Nota: é possível que o MH requeira outros técnicos para realizar a verificação em seu
estabelecimento, apresentando a devida justificativa.
ANEXO 4DA PORTARIA INMETRO Nº 485 / 2010
6.1.3.2 A verificação de acompanhamento inicial no MH tem o máximo de 40 (quarenta) dias
corridos para ser realizada a partir do agendamento
.
6.1.3.3 O representante legal do Inmetro, durante a operação de verificação no MH, deve
avaliar a conformidade do MH, conforme descrita na Declaraçãodo Fornecedor e respectiva
auto avaliação previamente apresentada ao MTur, com os requisitos
aplicáveis à classificação pretendida.
6.1.3.4 O MH deve cumprir 100% dos requisitos mandatórios para a tipologia e categoria
desejada e, no mínimo, 30% dos requisitos eletivos elencados em cada conjunto de critérios
da matriz, a saber: infraestrutura, serviços e sustentabilidade
.
6.1.3.5 O representante legal do Inmetro deve verificar 20 % ou 15 unidades do total das
unidades habitacionais do MH solicitante, o que for menor. Os Meios de Hospedagem com
até 10 (dez) unidades habitacionais devem ser verificados em 50% da sua capacidade ou 2
(duas) unidades do total das unidades habitacionais do MH solicitante,o que for menor. A
amostragem deve ser representativa da oferta do MH e assegurar que as UHs de área menor
devam ser verificadas. A referência para a identificação das UHs deve ser a planta aprovada
pela prefeitura ou órgão competente.
.
6.1.3.6 Ao final da verificação, o representante legal do Inmetro deve reunir-se com o
proprietário e/ou representante legal da Administração designado pelo MH, para informar o
resultado da verificação e entregar o registro preliminar incluindo as conformidades e nãoconformidades constatadas.
6.1.3.7 O representante legal do Inmetro tem até 15 (quinze) dias corridos da data de
verificação para emitir o Relatório Final de Verificação ao MH avaliado, que incluirá
detalhadamente as não conformidades encontradas de forma que possam ser definidas as
ações corretivas.
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6.1.3.8
Nos casos de não-conformidades, o representante legal do Inmetro deve agendar com o MH o
prazo para apresentar as evidências de ações tomadas para atendimento aos requisitos da
matriz e retorno ao local, se for o caso, limitado a um retorno em até 90 dias da data da
verificação.
6.1.3.9
Nos casos de impossibilidade das ações corretivas sanarem as não-conformidades, o processo
deve ser encerrado pelo representante legal do Inmetro e comunicado, via Sistema Cadastur
do Mtur, aos interessados (MTur, Órgão Oficial Estadual de Turismo, Inmetro e MH).
6.1.3.10
O representante legal do Inmetro é o responsável pela alimentação do sistema Cadastur do
MTur e deve anexar o registro preliminar e o Relatório Final gerados na verificação do MH,
comunicando posteriormente a inserção ao Órgão Oficial Estadual de Turismo e ao Inmetro.
Nota:
Caso o MH não atenda aos requisitos mínimos para atipologia e categoria pretendidas,
informadas na Declaração do Fornecedor e no Termo de Compromisso, o representante legal
do Inmetro não pode confirmar a classificação para out
ra categoria. O processo de classificação deve ser dado como encerrado e o MH pode solicitar
novo processo de classificação com uma nova matriz pretendida.
6.2 Verificação de Acompanhamento da Manutenção
6.2.1 A validade da classificação do MH é de 36 meses a partir da data de registro da
declaração do fornecedor do MH pelo MTur.
6.2.2 Durante a validade da classificação deve ser realizada pelo menos uma verificação de
acompanhamento para avaliar a manutenção do atendimento aos requisitos da matriz de
ANEXO 5 DA PORTARIA INMETRO Nº 485 / 2010 classificação. A verificação de
acompanhamento deve ocorrer em torno de 18 meses após concedida a classificação.
6.2.3 O representante legal do Inmetro deve agendar o serviço de verificação de
acompanhamento e emitir GRU, de acordo com os prazos do item 6.1.3.1
.
6.2.4 Nos casos em que o MH obtiver a classificação nas categorias 4 e 5 estrelas, visitas de
cliente oculto devem ser definidas pelo Mtur e realizadas pelo próprio MTur, Inmetro ou seu
representante legal durante o período de vigência da classificação concedida.
6.2.4.1 O intuito desta visita é avaliar a disponibilidade dos serviços oferecidos 24 horas,
conforme estabelecido nos requisitos para as categorias referidas.
6.2.4.2 Ao final da visita o avaliador (cliente oculto) deve se identificar ao responsável pelo
MH presente no momento e apresentar o registro preliminar da visita, incluindo
conformidades e não conformidades.
6.2.4.3
No caso de eventuais não conformidades deve-se adotar o contido no item 6.3.2.
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6.3 Desvios no Processo de Avaliação da Conformidade
6.3.1 Tratamento de Não-conformidades na Avaliação Inicial
6.3.1.1 O MH deve enviar ao representante legal do Inmetro as evidências da implementação
das ações corretivas num prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da
data de emissão do Relatório Final de Verificação.
6.3.1.2 Caso os prazos acordados não possam ser cumpridos, pode ser acordado novo prazo,
de até 45 (quarenta e cinco) dias, desde que formalmente solicitado pelo MH, justificado e
considerada a pertinência pelo representante legal do Inmetro, dentro do prazo estipulado no
item 6.3.1.1.
6.3.1.3 Se o MH não apresentar as ações corretivas nos prazos acordados em 6.3.1.1 ou
6.3.1.2, o seu processo de classificação será encerrado.
6.3.2 Tratamento de Não Conformidades na Avaliação de Manutenção
6.3.2.1 O MH deve enviar ao representante legal do Inmetro as evidências da implementação
das ações corretivas num prazo máximo de 45 (quarenta ecinco) dias corridos, contados a
partir da data do Relatório Final de Verificação.
6.3.2.2 Caso os prazos acordados não possam ser cumpridos, pode ser acordado novo prazo,
de até 30 (trinta) dias, desde que formalmente solicitado pelo MH, justificado e considerada a
pertinência pelo representante legal do Inmetro, dentro do praz o estipulado no item 6.3.2.1.
6.3.2.3 Se o MH não apresentar as ações corretivas nos prazos acordados em 6.3.2.1 ou
6.3.2.2, a classificação será suspensa ou cancelada, pelo MTur
.
6.3.2.4 A suspensão ou o cancelamento deve ser formalmente comunicado ao MH, pelo
MTur.
7 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES ANEXO 7 DA PORTARIA INMETRO Nº 485 /
2010

7.1 O MH deve registrar e tratar as reclamações dos hóspedes, conforme estabelecido nos
requisitos para a Classificação de MH. O tratamento inclui a análise critica, avaliação,
implementação e registro das medidas tomadas e comunicação com o hóspede acerca da
pertinência e tratamento adotado.
8 AUTORIZAÇÃO PARA USO DO SÍMBOLO DA CLASSIFICAÇÃO
8.1 Concessão da Autorização
O Ministério do Turismo, com base no registro preliminar e no Relatório Final de Verificação
com a confirmação de que eventuais não-conformidades foram sanadas, emite o Registro da
Declaração do Fornecedor, o Certificado de Classificação e concede autorização para o uso da
Marca da Classificação de Meios de Hospedagem.
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8.2Manutenção de Autorização
8.2.1 A classificação será acompanhada pelo Ministério do Turismo e seus órgãos delegados.
8.2.2 A manutenção da Classificação e da autorização par a uso da Marca de Classificação de
MH estão condicionadas ao atendimento dos requisitos estabelecidos para a categoria e
tipologia para as quais foi originalmente concedida, incluindo os requisitos eletivos
considerados, além das etapas dos itens 6.2 e 6.3 deste RAC.
8.3 Renovação da Classificação e da autorização do uso da Marca da Classificação de MH
8.3.1 O MH pode solicitar ao Órgão Oficial Estadual de Turismo a renovação com
antecedência máxima de 60 dias anteriores ao vencimento da classificação ou até 30 dias após
o vencimento.
8.3.2 O MH deve emitir nova Declaração do Fornecedor, incluindo a respectiva autoavaliação, assim como o Termo de Compromisso. No período de até 90 dias após a solicitação
da renovação, deve ser efetuada nova verificação de acompanhamento da manutenção pelo
representante legal do Inmetro. A renovação segue os mesmos procedimentos preconizados
para a solicitação inicial deste RAC.
8.4 Suspensão ou cancelamento da autorização
8.4.1O MTur poderá suspender ou cancelar a classificação e a respectiva autorização para uso
da Marca da Classificação no caso de uso indevido da classificação ou na circunstância do
MH ter o seu cadastro no Cadastur suspenso ou cancelado.
8.4.2 A suspensão ou cancelamento ocorre quando não houver atendimento de quaisquer
requisitos estabelecidos neste RAC.
9 MARCA DE CLASSIFICAÇÃO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM
9.1 Especificação da Marca de Classificação de Meios de Hospedagem
9.1.1 A Classificação de MH é simbolizada pela utilização de estrelas consoante a categoria
alcançada, compreendendo de uma a cinco estrelas.
ANEXO 7 DA PORTARIA INMETRO Nº 485 / 2010
9.1.2 A Marca da Classificação de MH consiste de:
- tipologia de MH para a qual a classificação foi c oncedida;
- número de estrelas correspondente à categoria para a qual a classificação foi concedida;
- Marca do Ministério do Turismo;
- Marca do Inmetro.
9.1.3 A Marca da Classificação de MH poderá ser usada no material promocional do MH,
assim como estar afixada em placas na fachada ou na recepção.
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9.1.4 No caso do uso de placa com a Marca da Classificação de MH, a esta deverá ser aposta,
anualmente, plaqueta emitida pelo Ministério do Turismo atestando a validade da
classificação.
9.1.5 As regras para utilização da Marca da Classificação de MH e da Marca do Ministério do
Turismo, incluindo as aplicáveis à confecção e uso das placas, constam do Manual para uso
da Marca da Classificação, publicado pelo Ministério do Turismo.
9.1.6 Aplicam-se também as disposições estabelecidas na Portaria Inmetro n.º 179/2009, em
relação ao uso da Marca do Inmetro.
9.2 Uso indevido da Marca
9.2.1 O Ministério do Turismo fiscalizará o uso da Marca da Classificação de MH e da Marca
do Ministério do Turismo. As sanções previstas são a advertência, a suspensão e o
cancelamento da Classificação e da respectiva autorização para uso
da Marca da Classificação do MH.
9.2.2 Constituem usos indevidos, dentre outros, a não observância do estabelecido no Manual
do uso da Marca da Classificação de MH, publicado pelo Ministério do Turismo, no Manual
do uso da Marca do Ministério do Turismo e na portaria 179/20
09 do Inmetro. Outros exemplos de usos indevidos incluem:
- apresentar-se como classificado sem o ter sido formalmente pelo Ministério do Turismo;
-apresentar-se como classificado para uma tipologia diferente para a qual foi classificado pelo
Ministério do Turismo;
-apresentar-se como classificado para uma categoria diferente para a qual foi classificado
pelo Ministério do Turismo;
-apresentar-se como classificado após a expiração da validade da classificação concedida
pelo Ministério do Turismo, ressalvado os subitens 8.3.1 e 8.3.2;
-apresentar-se como classificado enquanto perdurar a suspensão da classificação concedida
pelo Ministério do Turismo;
-apresentar-se como classificado apos o cancelamento da classificação concedida pelo
Ministério do Turismo;
-o não cumprimento com o disposto nas obrigações financeiras da classificação.
10 RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO MEIO DE HOSPEDAGEM
10.1 O MH além de cumprir com todas as obrigações deste RAC, deve manter sob a sua
guarda todos os documentos que foram utilizados para comprovação da conformidade com os
requisitos da classificação, por um prazo mínimo de 3 (três) anos. Essa guarda pode ser
efetuada por meio físico ou eletrônico, neste caso com certificação digital de organismo
acreditado no Brasil, disponíveis no ato das verificações.
10.2 Acatar as decisões pertinentes ao processo de classificação.
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10.3 Responsabilizar-se por todo e qualquer questão relacionada com o uso indevido da
Marca da Classificação de MH e das marcas do Inmetro e do MTur.
10.4 Manter o Ministério do Turismo informado de quais requisitos eletivos atende para as
finalidades de classificação. Na eventualidade de alteração nos requisitos eletivos atendidos, o
MH deve previamente informar o Ministério do Turismo e revisar a Declaração do
Fornecedor e respectiva auto-avaliação. A juízo do Ministério do Turismo, pode ser
necessário realizar nova verificação de acompanhamento da conformidade ou a conformidade
ser verificada na próxima
visita a ser realizada.
10.5 O MH deve, ao fazer referência à classificação obtida, deixar claro o seu significado,
isto é, que ela foi atribuída em relação aos requisitos estabelecidos no Sistema Brasileiro de
Classificação de Meios de Hospedagem, estabelecido pelo Ministério do Turismo.
10.6 Responder ao Inmetro ou ao MTur, em até 15 (quinze) dias, a qualquer demanda em
forma de solicitação de informação, denúncia ou reclamação, apresentando pelo menos o
encaminhamento dado e prazos, quando aplicável.

ANEXO 9 DA PORTARIA INMETRO Nº 485 / 2010
Anexo A – Termo de Compromisso
Empresa/Instituição:
CNPJ:
Endereço:
Meio de Hospedagem:
Pelo presente instrumento, a empresa <nome da empresa>, acima qualificada, neste ato
representada por seu(s) representante(s) legal(is) ,cargo (s) , Carteira(s) de Identidade sob o nº
,CPF sob o nº , declara, expressamente, perante o Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, autarquia federal criada pela Lei nº 5.966, de
11 de dezembro de 1973, CNPJ/MF sob o nº 00.662.270/0001-68, que: I) conhece, concorda
e acata, em caráter irrevogável, irretratável e incondicional os comandos da Lei nº 9.933, de
20 de dezembro de 1999, da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, e os dispositivos
contidos no(s) Requisitos de Avaliação da Conformidade aprovado(s) pela(s) Portaria(s)
Inmetro n.º xx , de xx de xxxxxx de xxxx, no Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de
Hospedagem, e as eventuais alterações e atos complementares que venham a ser
publicados;
II) tem conhecimento de que o Inmetro disponibiliza, em sua página na Internet,
www.inmetro.gov.br, todos os documentos relativos aos Programas de Avaliação da
Conformidade, inclusive as eventuais revisões e demais atos legais;
III) confirma a veracidade das informações prestadas na Declaração do Fornecedor e na Autoavaliação entregues ao Ministério do Turismo, necessários para o início do processo de
classificação do meio de hospedagem acima indicado;
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IV) tem conhecimento de que para efetivação da classificação do meio de hospedagem é
necessária a avaliação do Inmetro no local;
V) tem conhecimento de que a avaliação tem por objetivo confirmar as informações e os
dados prestados na Declaração do Fornecedor e na Auto-avaliação registradas no Ministério
do Turismo;
VI) tem conhecimento e concorda que o meio de hospedagem registrado pelo Ministério do
Turismo e avaliado pelo Inmetro, classificado em 4 ou 5 estrelas, será visitado por clientes
ocultos, os quais serão preferencialmente técnicos do Inmetro e/ou MTur, que terão como
objetivo identificar o cumprimento da regulamentação em vigor;
VII) está ciente de que o descumprimento das obrigações assumidas no presente Termo de
Compromisso, ou a quaisquer dispositivos legais, sujeitará às cominações previstas na
legislação em vigor.
VIII) está ciente de que as informações e notificações serão realizadas por canais disponíveis
pelo Inmetro.
IX) confirma que o endereço do meio de hospedagem a ser avaliado é o que consta no caput
deste Termo e não outro meio de hospedagem de uma mesma rede que tenha como sede o
mesmo endereço supracitado;
X) tem responsabilidade técnica, civil e penal referente ao objeto com conformidade avaliada,
não havendo qualquer hipótese de transferência desta responsabilidade, em nenhum caso, para
o Inmetro.
ANEXO 10 DA PORTARIA INMETRO Nº 485 / 2010
XI) concorda em eleger a Justiça Federal, no Foro da cidade do Rio de Janeiro, Seção
Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, como a única para processar e julgar as questões,
oriundas do presente instrumento, que não puderem ser dirimidas administrativamente,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Local, de

de _____________20_____________

Representante legal da empresa, conforme consta no contrato social ou Estatuto
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