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É preciso força
Pra sonhar e perceber
Que a estrada vai
Além do que se vê
(CAMELO, Marcelo).
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RESUMO
As mídias sociais alteraram a forma dos consumidores buscarem e trocarem informações implicando mudanças
gerenciais para as empresas turísticas, incluindo os hotéis. Em consonância com o fluxo mercado, os hotéis se
fazem presentes em diversas mídias sociais, a fim de divulgar seus serviços e estarem mais próximos de seus
clientes. No campo de estudo da estratégia empresarial, a utilização das mídias sociais como uma ferramenta para
obtenção de vantagem competitiva é um fazer importante. Esta pesquisa buscou resposta para a seguinte questão:
qual a relação entre as práticas de gerenciamento derivadas das avaliações de mídias sociais, em particular a
TripAdvisor, e o desempenho dos serviços hoteleiros? Para essa questão, foi proposto, como objetivo principal da
pesquisa, verificar o desempenho dos meios de hospedagem de Porto Velho/RO através das avaliações na mídia
social TripAdvisor. Para alcançar os objetivos, o estudo foi desenvolvido em duas partes: na primeira, aplicou-se
um questionário estruturado junto aos gestores de sete hotéis de Porto Velho-RO; na segunda, realizou-se uma
mineração de dados das avaliações dos usuários. Destaca-se que os hotéis selecionados na pesquisa são os que
possuíam mais de 100 avaliações no site TripAdvisor. A pesquisa tem natureza de métodos mistos,
fundamentalmente qualitativa, e uso de técnicas estatísticas para análise dos dados. Os resultados possibilitaram
entender quais são as práticas de gerenciamento de mídias sociais mais utilizadas nos meios de hospedagem nos
hotéis pesquisados. Destaque para as seguintes práticas: quando a empresa monitora a sua reputação através das
opiniões on-line; quando a empresa responde os comentários on-line dos usuários nas mídias sociais; quando a
empresa comunica às áreas internas as informações extraídas das revisões on-line para melhorar as operações e
serviços; e quando a empresa utiliza estratégias para promoção dos serviços de acordo com as características
particulares de cada mídia social (ex: postagem de fotos e vídeos; realizar promoções nas mídias sociais). Por fim,
conclui-se que existe uma influência positiva das avaliações dos usuários no desempenho dos meios de
hospedagem nas ações gerenciais dos gestores do setor hoteleiro.

Palavras-Chave: Práticas. Gerenciais. Mídias. Sociais. TripAdvisor.
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ABSTRACT
Social media have changed the way consumers seek and exchange information implying managerial changes for
tourism companies, including hotels. In line with the market flow, hotels are present in various social media in
order to advertise their services and be closer to their customers. In the field of business strategy study, the use of
social media as a tool to obtain competitive advantage is an extremely important task. This research sought an
answer to the following question: what is the relationship between management practices derived from social
media evaluations, particularly TripAdvisor, and the performance of hotel services? For this question, it was
proposed, as the main objective of the research, to evaluate the influence of evaluations in the TripAdvisor social
media on the management practices of hotel managers. In order to achieve the objectives, the study was developed
in two parts: in the first, a structured questionnaire was applied to the managers of seven hotels in Porto VelhoRO; in the second, data mining of user evaluations was performed. It is noteworthy that the hotels selected in the
survey were those that had more than 100 evaluations on the TripAdvisor site. The research has the nature of
mixed methods, fundamentally qualitative, and use of statistical techniques for data analysis. The results made it
possible to understand which are the social media management practices most used in the lodging means in the
researched hotels. We highlight the following practices: when the company monitors its reputation through online
opinions; when the company responds to users' online comments on social media; when the company
communicates to internal areas the information extracted from online reviews to improve operations and services;
and when the company uses strategies to promote services according to the particular characteristics of each social
media (e.g., posting photos and videos; carrying out promotions on social media). Finally, it is concluded that there
is a positive influence of user evaluations on the performance of the means of hosting in the management actions
of managers of the hotel sector.

Keywords: Practices. Managerial. Media. Social. TripAdvisor.
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1 INTRODUÇÃO
A criação de valor e satisfação do cliente tornou-se o tema central do marketing de
hospitalidade (DEV; BUSCHMAN; BOWEN, 2010), e os desenvolvimentos contemporâneos
em mídias sociais agora dão origem a uma gama muito maior de considerações gerenciais. O
envolvimento ativo nos canais das mídias sociais oferece uma série de potenciais benefícios
para os hotéis, especialmente em termos de compreensão das necessidades e expectativas dos
hóspedes, disseminação de informações sobre o hotel e alcance de potenciais clientes. Assim,
pode-se dizer que é improvável hoje que qualquer ação de marketing para o lançamento de
algum produto ou serviço, não tenha nenhuma publicidade ou ação exclusiva na Internet .
As revisões de viagens on-line têm desempenhado um papel cada vez maior nas decisões
dos hóspedes permanecerem nas propriedades do hotel, mas apenas recentemente os hotéis
começaram a entender tais implicações. Com o constante fluxo de visitantes compartilhando
suas experiências de hotel positivos e negativos - por meio de sites de análise da Internet, como
o TripAdvisor - é mais importante do que nunca para entender o significado que essas revisões
têm sobre os hóspedes do hotel, bem como da indústria da hospitalidade (JEONG; JEON, 2008;
MATTILA; MOUNT, 2003; O'CONNOR, 2010; SIGALA, 2006; SPARKS, 2011).
De acordo com Gretzel, Yoo e Purifoy (2007), 96,4% dos hóspedes usam a Internet em
algum momento durante o planejamento e reserva antes da viagem. Comentários são
importantes para os hotéis, a fim de manter, promover e reparar a imagem do seu hotel, e isso,
por sua vez, impactará a intenção do consumidor de permanecer bem como a intenção de
retornar àquele estabelecimento (GRETZEL; YOO; PURIFOY, 2007; CHUANG et al., 2012).
Ao responder a avaliações de hotéis on-line, os gerentes de hotéis recuperaram o potencial de
marketing fornecido aos clientes por sites de avaliação on-line; isto significa que os hóspedes
atuais e potenciais podem basear suas decisões não apenas nas opiniões de outros usuários, mas
também sobre as respostas que os gestores dos hotéis disponibilizam frente às avaliações dos
consumidores (MIN; CHENYA; MATTILA, 2010; O'CONNOR, 2010).
Uma pesquisa da Phocuswright mostra que 85% dos usuários dizem que uma resposta
atenciosa a uma avaliação melhora a impressão sobre o hotel. Já 65% preferem reservar um
hotel que responda a avaliações, em vez de um hotel semelhante que não faça o mesmo
(TRIPADVISOR, 2019).
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Entretanto, antes que os gerentes de hotel possam responder adequadamente a estas
avaliações on-line, é importante que compreendam a motivação por trás dos comentários, pois
muitos estudos foram realizados para entender o que motiva os hóspedes a escrever revisões
on-line (CHUANG et al., 2012; FERNÁNDEZ-BARCALA et al., 2009; GRETZEL et al.,
2007; KYUNG-HYAN; GRETZEL, 2008). É importante conhecer as motivações por trás dos
comentários de clientes, porque mais e mais pessoas se envolvem com o marketing boca a boca
on-line, mais conhecido pela expressão em inglês “(eWOM)”.
As revisões on-line podem ajudar ou impedir o acesso de um hotel a esses comentários,
especialmente com clientes que experimentam algum tipo de insatisfação, esses são quatro
vezes mais propensos a compartilhar sua história com outras pessoas (BLACK;KELLEY,
2009). É mais provável que esses consumidores descontentes espalhem suas impressões pelo
eWOM. Dessa forma, os gerentes de hotéis precisam melhorar bem como compreender todas
as suas facetas, a fim de obter o controle sobre a imagem da empresa e aumentar o potencial de
comercialização.
Para entender melhor o eWOM, Fernández-Barcala, González-Diaz e Prieto-Rodriguez
(2009) pesquisou fatores como preço, qualidade do hotel e localização em consideração ao
analisar a probabilidade do hóspede de postar um comentário em um hotel. Eles descobriram
que o preço e a qualidade do hotel afetaram negativamente as avaliações on-line, enquanto a
localização não moldou as avaliações dos clientes. Isso significa que quanto maior o preço e
quanto maior a classificação de qualidade para hotéis, pior a avaliação on-line.
Então, como o hotel tem um preço e uma classificação de qualidade mais altos, os
hóspedes criam maiores expectativas da propriedade em geral. Em outras palavras, quando o
hotel não atende aos padrões que o hóspede imaginou, esses pensam negativamente do hotel.
Essas expectativas preconcebidas em relação à empresa, levam em consideração as avaliações
negativas on-line (CHUANG et al., 2012; FERNÁNDEZ-BARCALA et al., 2009).
Quando os hóspedes têm expectativas que não são atendidas, essas revisões resultam em
ações que prejudicam a reputação do hotel (CHUANG et al., 2012). Da mesma forma, Yoo e
Gretzel (2008) revelaram que há duas principais forças por trás dos comentários de hotéis online. A primeira razão é um desejo de retribuir, quando um hotel encanta um cliente, o
convidado, por sua vez, quer recompensar o hotel postando uma crítica positiva e promover a
experiência para os outros.
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No entanto, o oposto também é verdade, se o hotel não atende às expectativas, os
hóspedes são mais propensos a postar comentários negativos. O segundo fator que influencia
as avaliações dos hóspedes é o desejo de compartilhar ou de avisar os demais viajantes. Em
casos de experiências positivas, eles desejam que outros usuários também tenham essa
experiência também; quanto às experiências negativas, eles querem alertar outros usuários
contra situações semelhantes. No entanto, quando os convidados postam críticas negativas, seja
para punir o hotel ou para avisar aos outros da experiência, o hotel ainda tem a capacidade de
recuperar respondendo a esses posts (YOO; GRETZEL, 2008).
No entanto, mesmo que a opção de responder a avaliações on-line seja disponível, os
hotéis não estão utilizando totalmente essa ferramenta para responder às críticas, portanto,
prejudicando sua imagem de marca.
Com relação à Vantagem Competitiva gerada no setor hoteleiro, as empresas hoteleiras,
quando comparadas às suas concorrentes, devem identificar e organizar seus recursos internos
considerados diferenciais, para que possam administrá-los de maneira eficaz, de modo a buscar
vantagens competitivas e obter destaque frente aos concorrentes (HOCAYEN-DA-SILVA;
TEIXEIRA, 2007).
O sucesso e a competitividade das empresas dependem em certa medida das práticas
gerenciais por elas utilizadas. Wood e Caldas (2007) argumentam que o desempenho
competitivo de um sistema (país ou setor econômico) depende de três conjuntos de fatores:
internos à empresa, estruturais e sistêmicos.
Com a introdução das mídias sociais, foi possível gerar novas plataformas que permitem
às empresas captar diferentes informações e, assim, oferecer oportunidades para o
gerenciamento de seus recursos e processos internos. Pode-se dizer que as mídias sociais se
tornaram ferramentas importantes para propiciar maior eficiência nas organizações (KAPLAN;
HAENLEIN, 2010). Diante do apresentado, esta pesquisa buscará resposta para a seguinte
questão: qual a relação entre as práticas de gerenciamento derivadas das avaliações de mídias
sociais, em particular a TripAdvisor, e o desempenho dos serviços hoteleiros?
Dessa forma, com intuito de responder à questão de pesquisa, o estudo terá como objetivo
principal verificar o desempenho dos meios de hospedagem de Porto Velho/RO através das
avaliações na mídia social TripAdivisor. A partir do objetivo geral, propõem-se os seguintes
objetivos específicos: (1) Listar as principais práticas de gerenciamento de mídias sociais
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utilizadas nos meios de hospedagem; (2) Analisar como as práticas de gerenciamento de mídias
sociais são utilizadas; e, por fim, (3) Identificar a influência das práticas de gestão na taxa de
ocupação.

1.1 Objetivos

Para Creswell (2010) a declaração de objetivo estabelece a intenção de todo o estudo de
pesquisa, além do mais, apresenta as principais ideias de uma proposta e comunica a intenção
geral do estudo. Para encontrar a resposta à questão de pesquisa os objetivos foram divididos
em geral e específicos.

1.2 Objetivos Gerais

Verificar o desempenho dos meios de hospedagem de Porto Velho/RO através das
avaliações na mídia social TripAdvisor.
1.3 Objetivos Específicos
Em termos específicos, este estudo apresenta os seguintes objetivos:
a) listar as principais práticas de gerenciamento de mídias sociais utilizadas
nos meios de hospedagem;
b) analisar como as práticas de gerenciamento de mídias sociais são
utilizadas;
c) identificar a influência das práticas de gestão na taxa de ocupação.

1.4 Delimitação e Inserção à linha de pesquisa

Este trabalho avaliará a influência das avaliações na mídia social TripAdvisor nas práticas
gerenciais dos gestores de hotéis. Assim, para muitas empresas, o primeiro passo na mídia
social on-line é assumir a forma de respostas gerenciais. As respostas do gerenciamento
referem-se ao esforço de uma empresa para interagir e responder aos comentários dos clientes
sobre experiências com a empresa ou seus produtos e serviços. A resposta da administração é
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especialmente valiosa para as empresas do setor de serviços, pois a consistência na qualidade
do serviço é difícil de ser alcançada e a falha no serviço é muitas vezes inevitável.
A proposta desta pesquisa está inserida na linha de pesquisa: Estratégia, Gestão e
Tecnologia em Organizações. Enquadra-se, ainda, no eixo temático Inovação e Tecnologia em
Organizações, em virtude deste este eixo temático envolver o estudo da gestão de métodos,
processos, procedimentos que possibilitem a competitividade das organizações. Além disso,
envolve a relação entre o homem, a inovação e a tecnologia, em especial a tecnologia de
informação.

1.5 Justificativa

Por mais que se saiba da importância que os estudos voltados para a análise da interação
entre empresas e mídias sociais podem proporcionar, em termos de compreensão para o
desempenho do mundo empresarial, ainda é inexpressivo o número de trabalhos na área turística
que analisam o desempenho a partir da inserção das informações on-line (YE et al., 2011). Para
O’Connor (2010), as empresas hoteleiras devem desenvolver atitudes mais proativas em relação
ao monitoramento e ao gerenciamento das mídias sociais, porque a ausência dessas práticas
pode deixá-las em uma posição inferior aos seus principais concorrentes.
Portanto, é adequado afirmar que há uma necessidade de melhorar a compreensão sobre
a influência das práticas de gerenciamento das mídias sociais nos meios de hospedagem,
sobretudo no que diz respeito ao impacto destas no desempenho. Apesar de alguns avanços, os
estudos sobre esse assunto ainda são limitados, por isso, executivos e gerentes de hotéis, bem
como acadêmicos no campo da hospitalidade, necessitam se beneficiar de maior atenção ao
assunto (ANDERSON, 2012).
Assim, os estudos sobre a qualidade na prestação de serviços hoteleiros tornam-se
relevantes uma vez que a qualidade é uma poderosa ferramenta estratégica que garante
vantagem competitiva em um mercado cada vez mais dinâmico, além de estimular os gestores
a buscarem maneiras de satisfazerem e, até mesmo, superarem as expectativas de seus clientes.
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1.6 Estrutura da Dissertação

A estrutura desta pesquisa está elaborada da seguinte forma: no primeiro capítulo constam
a introdução, a problematização, os objetivos bem como a justificativa da pesquisa.
Já o segundo capítulo é destinado ao referencial teórico, e especificamente aborda os
temas de práticas gerenciais, vantagem competitiva das mídias sociais e seus benefícios.
O terceiro capítulo destina-se a apresentar a metodologia desta dissertação, que consta o
delineamento da pesquisa e o tratamento dos dados.
O quarto capítulo é destinado à apresentação, análise e discussão dos resultados que foram
obtidos sobre as práticas gerenciais nos meios de hospedagem através do TripAdvisor.
Por fim, o quinto capítulo, as principais conclusões da pesquisa são evidenciadas, a partir
da ótica dos objetivos e do problema de pesquisa. Além disso, as limitações e indicações de
estudos futuros são tratados neste capítulo.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Práticas Gerenciais

A prática gerencial é um conjunto de ações que envolvem atividades e papéis exercidos
por gerentes no espaço social do trabalho. Está vinculada ao saber prático ou entendimento
prático (SILVA, 2009, p. 31-32). O autor enfoca que para lidar com as mudanças, os gerentes
precisam desenvolver competências associadas à capacidade de trabalhar em equipe na
formulação e implementação de estratégias que considerem não apenas fatores como
competitividade, desempenho, efetividade, mas aspectos comportamentais, sociais e culturais
inerentes ao desenvolvimento das pessoas, o que revela a existência de uma dimensão objetiva
e outra subjetiva da prática gerencial.
Na literatura sobre as competências gerenciais o significado da palavra competência
também é alvo de inúmeras variações, com sentidos e formas de interpretação diferentes para
cada uma delas. A perspectiva de uma convergência unânime por seus autores parece distante
(DIMMOCK; BREEN; WALO, 2003). Ainda assim, o conceito de competência emergiu
rapidamente para tomar um lugar chave o vocabulário do desenvolvimento gerencial, graças à
ligação clara que faz entre esse desenvolvimento, a teoria e a prática gerencial, tornando-se um
conceito potencialmente útil (HOLMES; JOYCE, 1993; LENEHAN, 2000).
As empresas que compõem o setor hoteleiro prestam serviços essenciais para o turismo e
são consideradas agentes constitutivos de sua infraestrutura básica, já que atendem às
necessidades primárias de descanso e alojamento, fundamentais durante o período de estadia
dos visitantes na destinação turística (CASTELLI, 2016).
Especificamente neste setor, sabe-se que a qualidade de um serviço prestado depende
diretamente da experiência vivenciada pelo consumidor no momento de sua ocorrência, em
virtude dos profissionais envolvidos nesse processo serem os atores principais por seu resultado
final. Destaca-se a importância do papel do gerente, que juntamente com a organização, é
responsável pela mobilização de recursos externos e internos, pessoais e coletivos, que podem
contribuir para o desenvolvimento de competências organizacionais.
Dessa forma, um dos aspectos determinantes para entender a lógica das competências
envolve a conscientização de existir um conjunto de fatores que podem facilitar ou dificultar o
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seu desenvolvimento e a sua mobilização, que estão relacionados a fatores individuais,
organizacionais e contextuais.
As práticas gerenciais são recursos difíceis de imitar e dependem da organização onde
estão inseridas (MOTTA; PADRÃO; VIEIRA, 2009). Esses recursos raros e não substituíveis
são abordados na Visão Baseadas em Recursos (VBR) e ajudam a alcançar um desempenho
superior das empresas segundo uma perspectiva resultante dos fatores internos das firmas
(BARNEY, 1991). Dessa forma, as empresas devem explorar os recursos próprios, aos quais
lhe permitem ter Vantagem Competitiva adequada. Somente assim a empresa poderá entender
quais serão seus recursos e estratégias de forma eficaz (BARNEY, 1991).
De acordo com Teece, Pisano e Shuen (2007), a (VBR) enfatiza os ativos e as capacidades
específicas das empresas como determinantes fundamentais do desempenho, isto é, as
organizações são heterogêneas em relação aos seus recursos e às suas capacidades. Logo, essa
perspectiva centra-se sobre estratégias para a exploração de recursos específicos existentes,
assim como para o desenvolvimento de capacidades organizacionais.
Através da Figura 1 elaborada por Vogel (2012), pode-se observar que é através da
mobilização e coordenação dos recursos disponíveis das empresas que se podem executar as
práticas gerenciais e assim, alcançar os resultados desejados pela organização. assim, alcançar
os resultados desejados pela organização.

Figura 1 - Ilustração do conceito de práticas gerenciais

Fonte: Adaptada de: VOGEL, J. Pesquisa exploratória sobre práticas gerenciais de pequenas empresas
industriais do estado de São Paulo. 2012, p.77.

Em relação às práticas de gestão, Peng, Schroeder e Shah (2008) acrescentam que elas
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devem estar inseridas nas organizações como rotinas e assim, quando essas rotinas atingem um
elevado nível, no qual há um agrupamento de rotinas inter-relacionadas, elas podem ser
transformadas em competências valiosas para as empresas. Resultante de rotinas evoluídas,
essas competências podem tornar-se únicas nas empresas e específicas a elas, o que gera uma
proteção para a empresa, pois ocorre uma dificuldade de transferência para outras organizações
(PENG; SCHROEDER; SHAH, 2008). Portanto, essas competências são fatores de sucesso
para as organizações (SAUAN; BRITO, 2014).
A obtenção de Vantagem Competitiva através do sistema das firmas tem ligação direta
entre fornecedores e clientes. Reforça ainda, que é necessário serem percebidos pelos
consumidores e os produtos aceitos pelo mercado. Ao ocorrer este processo, pode-se inferir que
a Vantagem Competitiva está concretizada (ITO et al., 2012).
Do mesmo modo, o autor ratifica ser necessário possuir recursos raros ou limitados em
relação aos seus concorrentes, permitindo a Vantagem Competitiva sustentável pelo ato da
empresa deter um recurso que os concorrentes não possuem. Não substituível também é outra
característica de um recurso que fornece a empresa uma Vantagem Competitiva, por não
permitir que o concorrente implemente uma estratégia similar (BARNEY, 1991; HAYES;
WHEELWRIGHT, 1984; VASCONCELOS; BRITO, 2004).
A Vantagem Competitiva cresce fundamentalmente a partir do valor de uma empresa é
capaz de criar [...] valor é o que os compradores estão dispostos a pagar, e um valor
superior decorre de oferecer preços mais baixos do que os concorrentes para prestações
equivalentes ou fornecer benefícios exclusivos que mais do que compensou os preços mais
elevados (PORTER, 1985, p 3).

Sauan e Brito (2014) explicam que, através da adoção de práticas de gestão, espera-se
contribuir tanto para a melhoria dos resultados dos processos quanto para o aumento da eficácia
das empresas em geral. Em uma pesquisa realizada no setor de embalagens, obtiveram-se
evidências empíricas de que quanto maior o porte das empresas, maior são as chances de estas
conseguirem adotar vários tipos de práticas de gestão. Explica-se que empresas de grande porte
possuem maior disponibilidade de recursos financeiros e humanos e isso proporciona melhores
vantagens para elas, como a facilidade de se adotar práticas gerenciais em seus processos
(SAUAN; BRITO, 2014).
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2.2 Vantagem Competitiva

Definida como criação de valor superior aos concorrentes diretos, Vantagem Competitiva
compreende o escopo entre a disposição a pagar e o custo de oportunidade da empresa. Em
termos de abrangência, esse intervalo integra vários interesses de pesquisa em estratégia, seja a
discussão sobre a cadeia de valor (BESANKO et al., 1996; GHEMAWAT; RIVKIN, 2006;
PORTER, 1985), seja o debate sobre o desenvolvimento de recursos e capacidades (BLYLER;
COFF, 2003; DYER; SINGH, 1998; HANSEN; HOSKISSON; BARNEY, 2008).
As organizações propensas de criar mais valor são aquelas que apresentam uma vantagem
competitiva frente a seus competidores. A superioridade na criação de valor propicia
capacidade de manobra e estratégias de competitividade, movimentos esses que são ilustrados
pela figura 2, pelas estratégias genéricas de baixo custo e diferenciação (GHEMAWAT;
RIVKIN, 2006).

Figura 2 - Tipos de Vantagem Competitiva

Fonte: GHEMAWAT, P.; RIVKIN, J. W. Creating competitive advantage. Boston: Harvard Business School
Note, 2006. p 08.

Com relação aos meios de hospedagem, a competitividade de um destino turístico é um
conceito complexo e relativo; uma parte desta complexidade deve-se à natureza sugerida pela
definição dada para o destino turístico, visto como um lugar ou sob a forma de fronteira real ou
percebida, tais como limites físicos de uma ilha, limites políticos, ou até mesmo limites criados
por um mercado (KOTLER et al., 2006). Segundo Dwyer e Kim (2003) a competitividade de
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um destino turístico está relacionada com a habilidade que um destino tem em proporcionar aos
seus turistas, bens e serviços, melhor que a concorrência.
A competitividade do setor do turismo envolve muitos fatores, tais como o ambiente
natural (localização geográfica, paisagens, clima, etc), meio ambiente criado (transportes
turísticos, infraestrutura de abastecimento de lazer e entretenimento, serviços, lojas de
comércio, rede de hotéis) e a globalização dos mercados (NAVICKAS; MALAKAUSKAITE,
2009).
Para Malakauskaite e Navickas (2010) a competitividade do sector do turismo contribui
significativamente para o desenvolvimento econômico e pode ser descrita como o resultado da
sinergia entre os fatores naturais e humanos criados nos recursos do destino turístico,
determinada pela capacidade das empresas de turismo atraírem novos visitantes e aumentar os
seus gastos com a formação de bens e serviços de qualidade, bem como em experiências
valiosas.

2.3 Mídias Sociais

Dada a ênfase na orientação para o cliente nos anos 90, esse conceito de marketing foi
transformado pelos avanços tecnológicos, a saber, a Internet. Essa transformação levou a uma
nova abordagem de marketing no século XXI, baseada em informações, sociedade e redes
(ACHROL; KOTLER, 1999). Hoje, como parte do marketing orientado por dados (DEV;
BUSCHMAN; BOWEN, 2010), as mídias sociais agora são o centro do palco, pois fornecem
conteúdos dinâmicos e insights valiosos dos vários grupos de interesse especial envolvidos em
turismo e hospitalidade. No entanto, relativamente poucas empresas de turismo aproveitam as
oportunidades oferecidas pelos aplicativos para melhorar seu desempenho nos negócios
(SIGALA, 2011).
Da mesma forma, quando os estudos sobre hospitalidade são considerados, as mídias
sociais, em aplicações de marketing, ainda precisam de mais atenção (LINE; RUNYAN, 2012).
As mídias sociais foram essencialmente desenvolvidas como um conceito ampliado de
publicidade tradicional boca-a-boca (eWOM). Sendo uma ferramenta de comunicação informal
de uma organização, a eWOM preocupa clientes e outros ramos de negócios (MAZZAROL et
al. , 2007). Os avanços nas tecnologias da Internet ampliaram o efeito da eWOM e agora tem
dimensões globais, impulsionadas em grande parte pelo conceito de marketing mundial de
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propaganda boca-a-boca (eWOM). Essa mudança deu maior destaque às fontes individuais e
frequentes de informações como meio de validar a credibilidade das informações fornecidas
nos websites de hotéis (BROWN et al., 2007). As mídias sociais enriqueceram as plataformas
de eWOM e ajudaram a gerar inteligência coletiva com atributos participativos, colaborativos,
democráticos, flexíveis, dinâmicos e de conversação (SIGALA; CHALKITI, 2012). Hoje, as
suas ferramentas se estendem de blogs e microblogs (Twitter) para comunidades on-line
(Facebook) e de sites de compartilhamento de mídia (YouTube) para sites de compartilhamento
de conhecimento social (Wikipedia) (LEUNG et al., 2013).
Como resultado, surgiram muitas novas oportunidades para empresas hoteleiras que
permitem um envolvimento ativo e intensivo com clientes existentes e potenciais (SIGALA,
2012). Como um sistema validado pelo cliente e, portanto, respeitável (DELLAROCAS, 2003),
os sites de revisão mais proeminentes servem como plataformas de rede onde os visitantes
compartilham opiniões e experiências sobre uma ampla gama de tópicos, como hotéis, destinos,
restaurantes e atrações. Além disso, esses sites ajudam os hotéis a manter tanto o padrão quanto
a qualidade do serviço oferecido como consequência de ser uma referência de férias
independente e confiável (UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION,
2014).
Além de oferecer um ambiente de comunicação bidirecional, as mídias sociais servem
como uma ferramenta para registrar, armazenar e recuperar conteúdo on-line (PAN; CROTTS,
2012). Seu uso também tende a ser considerado como mais confiável e honesto, do que as
promoções organizadas pelos profissionais de marketing, e, é, portanto, uma fonte confiável
em termos de redução dos riscos associados às decisões de compra (SIGALA, 2012). Além
disso, a mídia social ajuda a validar as alternativas de preços disponíveis e isso também ajuda
na tomada de decisões (CHRISTOU; NELLA, 2012).

2.4 Benefícios das Mídias Sociais

A mídia oferece uma ampla gama de oportunidades para empresas de hotéis de tamanhos
variados e tem o potencial de comercializar produtos e serviços para centenas de milhões de
pessoas (SYED-AHMAD; MURPHY, 2010). Por exemplo, em vez de fotos caras,
perfeitamente tiradas em folhetos ou anúncios, fotos espontâneas enviadas por clientes podem
criar uma impressão inicial e duradoura de um hotel (O'CONNOR, 2010). Segundo, se as
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imagens e informações forem correspondidas pelo feedback do cliente, as pontuações de
resenhas de convidados podem ter um papel fundamental na geração de preços mais altos,
vinculados à demanda e receita por quarto disponível (ANDERSON, 2012). Por estas razões,
as pequenas empresas hoteleiras podem oferecer os seus serviços a um mercado global, apesar
de terem orçamentos de marketing limitados. Várias fontes na literatura relevante revelam os
benefícios do uso de mídias sociais para empresas de hotéis, independentemente de seu tamanho
(ACHROL; KOTLER, 1999; CHRISTOU; NELLA, 2012; LEUNG et al., 2013; MANGOLD;
FAULDS, 2009; SCHEGG; FUX, 2010; SIGALA, 2011, 2012). Esses incluem:
a)

entender o perfil dos clientes;

b)

aumentar a eficácia dos esforços de marketing;

c)

monitorar e manter uma reputação e imagem on-line;

d)

estimulando a demanda;

e)

atrair novos clientes;

f)

envolver-se com potenciais clientes e aumentar a presença on-line;

g)

afetando o comportamento do consumidor em termos de conscientização,

aquisição de informações, opiniões, atitudes, comportamento de compra,
comunicação pós-compra e avaliação;
h)

fornecimento de informações sobre produtos e serviços e apoio à

promoção;
i)

apresentar informações mais atualizadas e extensivamente detalhadas sobre

os serviços e produtos;
j)

fornecer credibilidade sobre os produtos e serviços dos hotéis graças a

informações em primeira mão sobre as experiências;
k)

responder a pedidos de clientes;

l)

alimentar informações em tempo real sobre a satisfação dos clientes;

m)

conscientizar as empresas sobre os melhores métodos de promoção via

eWOM orgânico;
n)

introdução de um campo econômico de pesquisa de mercado de maneira

rápida e confiável, e uma instalação de análise concorrente com comentários
relativamente imparciais (contribuição direta de clientes);
o)

permitindo a possibilidade de os clientes se expressarem livremente, o que

é bastante difícil na comunicação face a face; e
p)

aumentando o tráfego para um site da empresa e vendas on-line.
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Apesar de um aumento na adoção de mídias sociais pelos gestores (LEUNG et al. , 2012)
e os benefícios críticos listados acima para o desempenho dos negócios, os hotéis parecem ter
dificuldade em manter relacionamentos de longo prazo em mídias sociais e enriquecê-los com
valor. Será também que a mídia social é considerada por muitos como apenas um meio de
tratamento de reclamações e possível recuperação de serviços? Há uma série de razões para
esses pontos de vista - que vão desde a falta de interação e comprometimento, até a falta de
comunicação e acessibilidade às mídias sociais das empresas hoteleiras (CHAN; DENIZCIGUILLET, 2011). No entanto, apesar das vantagens listadas acima, as empresas hoteleiras
podem sentir que colocam em risco sua vantagem competitiva publicando tanta informação
(características de serviço, preços) em mídia social (SIGALA, 2012).

2.5 Como usar as mídias sociais como uma ferramenta de marketing eficaz

Existem inúmeras ações que podem ser tomadas pelas empresas hoteleiras para integrar
os benefícios das mídias sociais com seus esforços de marketing. Primeiro, como observado
anteriormente, a mídia social desempenha um papel crítico na hospitalidade, em especial
quando a natureza dos produtos e serviços depende de experiências. Portanto, os clientes fazem
uma contribuição significativa ao narrar suas experiências se tecnologias apropriadas, (PAN;
CROTTS, 2012). Em segundo lugar, as empresas hoteleiras podem usar as mídias sociais para
criar lealdade e atender aos comentários dos hóspedes e à recuperação de serviços, lidando com
comentários negativos e aumentando os positivos. Mangold e Faulds (2009) sugerem que elas
podem ser um elemento híbrido de um mix promocional e que os gerentes podem encontrar
maneiras de moldar as conversas de cliente para cliente para divulgar suas mensagens de
marketing. Além de oferecer oportunidades promocionais, as mídias sociais podem fazer parte
das estratégias de negócios dos hotéis em termos de distribuição de produtos (reservas on-line),
comunicação (entre as partes interessadas), gerenciamento (vídeos de treinamento) e pesquisa
de mercado (necessidades do cliente) (LEUNG et al., 2013).
Pan e Crotts (2012) afirmam que há mais pessoas consumindo informação on-line do que
aqueles que contribuem para sua produção. Portanto, as empresas precisam desenvolver
diferentes estratégias de marketing; nisso, incluindo as mídias sociais, para pessoas que usam
avaliações on-line para diferentes fins, como somente leitura, upload e encaminhamento,
comentários e classificação. Essa orientação ajudará a influenciar as conversas on-line dos
clientes atuais e potenciais, a tomada de decisões e o comportamento do consumidor.
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Ao fazê-lo, as empresas estarão mais capacitadas para manter uma experiência on-line
perfeita, desde a tomada de decisão antes da compra até o compartilhamento pós-compra.
Acima de tudo, as empresas hoteleiras devem concentrar seus esforços no atendimento de
clientes e funcionários, de modo que suas expressões de satisfação gerem avaliações positivas
(CHRISTOU; NELLA, 2012).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo, serão abordados os aspectos metodológicos que caracterizam este estudo.
Utilizou-se como referência o modelo de Saunders, Lewis e Thornhill (2016), o qual apresenta
as definições em camadas, que vai desde a filosofia da pesquisa até os métodos de coleta e
análise de dados.

3.1 Principais Métodos de Abordagem ou Bases Lógicas da Investigação

Figura 3 - Delineamento da Pesquisa

Fonte: Adaptado de SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL (2016).

De início, é preciso ressaltar que a presente pesquisa pode ser caracterizada como de
filosofia pragmática, por ser uma pesquisa aplicada prática, ou seja, busca a solução de um
problema. O pragmatismo afirma que os conceitos só são relevantes quando apoiam a ação
(KELEMEN; RUMENS, 2008). O pragmatismo teve origem no final do século XIX e início do
século XX nos Estados Unidos, no trabalho dos filósofos Charles Pierce, William James e John
Dewey (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2016).
Esforça-se por reconciliar tanto o objetivismo como o subjetivismo, fatos e valores,
conhecimento preciso e rigoroso e diferentes experiências contextualizadas. Isso é feito
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considerando teorias, conceitos, ideias, hipóteses e descobertas de pesquisas, não em uma
forma abstrata, mas em termos dos papéis que desempenham como instrumentos de pensamento
e ação, e em termos de suas consequências práticas em contextos específicos. A realidade é
importante para os pragmatistas como efeitos práticos de ideias, e o conhecimento é
valorizado para permitir que as ações sejam realizadas com sucesso. Para um pragmático, a
pesquisa começa com um problema e visa contribuir com soluções que informam a prática
futura. Valores do pesquisador impulsionam o processo reflexivo de inquérito, que é iniciado
pela dúvida e uma sensação de que algo está errado ou fora do lugar, e que recria a crença
quando o problema foi resolvido (ELKJAER; SIMPSON, 2011).
Quanto à abordagem, a dedução envolve o desenvolvimento de uma teoria que é então
submetida a um rigoroso teste através de uma série de proposições. Como tal, é a abordagem
de pesquisa dominante nas ciências, onde as leis apresentam a base da explicação, permitem a
antecipação dos fenômenos, prever a sua ocorrência e, portanto, permitir que eles sejam
controlados (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2016).
Quanto à natureza, a pesquisa é descritiva, cujo objetivo é obter um perfil preciso de
eventos, pessoas ou situações. A pesquisa descritiva pode ser uma extensão de um fragmento
exploratório pesquisa ou um precursor de uma peça de pesquisa explicativa. É necessário ter
uma imagem clara do fenômeno no qual você deseja coletar dados antes da coleta dos dados
(SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2016).
Com relação aos métodos, esta pesquisa se caracteriza como multimétodo. Creswell e
Plano Clark (2013) definem como um procedimento de coleta, análise e combinação de técnicas
quantitativas e qualitativas em um mesmo desenho de pesquisa. O pressuposto central que
justifica a abordagem multimétodo é o de que a interação entre eles fornece melhores
possibilidades analíticas. Diante disso, pode-se dizer que foi a exploratória sequencial, uma vez
que envolve uma primeira fase de coleta e de análise de dados qualitativos, seguida de uma
segunda fase de coleta e de análise de dados quantitativos que é desenvolvida sobre os
resultados da primeira fase qualitativa (CRESWELL; PLANO CLARK, 2013).
Quanto à estratégia, a Pesquisa de Levantamento ou Enquete (Survey) é um tipo de
pesquisa social, como censos, enquete de opinião, estudos de mercado, que envolve a
interrogação direta das pessoas, grupos, etc., cujo comportamento se deseja conhecer, uma vez
que os levantamentos, dependendo dos seus objetivos, podem ser: descritivos, explicativos ou
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exploratórios (SIENA, 2007).
O horizonte temporal é transversal, uma vez que estuda um fenômeno particular em
determinado momento, isto é, os resultados obtidos são decorrentes da atual situação da
empresa e as alterações futuras no ambiente podem demandar ajustes nos preços de venda
definidos (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2016).
Quanto aos procedimentos sobre a coleta de dados, em primeiro lugar utilizou-se um
survey. Isto porque aplicou-se um questionário estruturado sobre as práticas de gestão que os
meios de hospedagem adotam. No segundo momento, foi utilizada a mineração de dados para
coletar as avaliações dos hotéis na mídia social TripAdvisor.

3.2 População e Amostra

Com o propósito de atender aos objetivos desta pesquisa, na qual se analisou os meios de
hospedagem, o universo foi constituído por empresas que possuem mais de 100 avaliações de
consumidores na mídia TripAdvisor, isto é, os sete hotéis que aparecem na busca da cidade de
Porto Velho. Para fins de análise da pesquisa, os nomes reais dos hotéis foram substituídos
conforme quadro 1. Além disso, as avaliações coletadas são entre o ano de 2014 até o mês de
junho de 2019.

Quadro 1 - Hotéis Pesquisados no TripAdvisor

TIPO
HOTEL 1

NOME
ALPHA

HOTEL 2

BRAVO

HOTEL 3

CHARLIE

HOTEL 4

DELTA

HOTEL 5

ECO

HOTEL 6

FOX

HOTEL 7

GOLF

Fonte: Dados da pesquisa (2019)
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3.3 Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada em duas partes. Primeiramente, aplicou-se o questionário

de práticas gerenciais (Apêndices A, B e C) aos sete hotéis com mais de 100 avaliações
localizados no município de Porto Velho/RO, no período entre março e maio de 2019. A
aplicação ocorreu através de link disponibilizado pelo survey monkey, respondidos pelos
gestores hoteleiros.
Em segundo lugar, os dados da pesquisa utilizados do para TripAdvisor, foram coletados do
site TripAdvisor durante o mês de junho de 2019. A amostra de hotéis e pousadas analisada é
composta por meios de hospedagem localizados nas cidades de Porto Velho, capital do Estado de
Rondônia. Essa região foi escolhida por conter a capital do estado, bem como por ser a região do
estado com o maior número de avaliações postadas.

Os dados foram coletados no mês de junho de 2019 por meio de uma técnica de Web
Scraping. Na Figura 4 é mostrada uma das avaliações coletadas automaticamente do site
TripAdvisor.

Figura 4 - Modelo de avalição do TripAdvisor

Fonte: TRIPADVISOR. Página Inicial, 2019.

É possível identificar o usuário que realizou a avaliação (ocultado por questões de
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privacidade), a nota que indica sua satisfação geral com meio de hospedagem (obrigatória), o
título da avaliação, a descrição detalhada da avaliação, a pontuação relacionada aos atributos
pré-determinados do serviço (não é obrigatório responder esses itens), o “Tipo de viajante”
(“Negócios”, “Casal”, “Família”, “Amigos” e “a sós”) e a data em que ocorreu a hospedagem.
A nota 1 indica que o consumidor classifica o serviço como “horrível”, a nota 2 como “ruim”,
a nota 3 como “razoável, a nota 4 como “muito bom” e a nota 5 como “excelente”.
Há ainda a opção para que outros usuários do site agradeçam a quem postou a avaliação,
caso achem-na útil. Atualmente esta opção é com o botão “curtir”, semelhante ao da mídia
social Facebook. No site são permitidas tanto avaliações positivas, quanto negativas, porém as
críticas devem ser realizadas de forma respeitosa para não infringir as regras do TripAdvisor.
Sendo assim, esta coleta de dados das avaliações teve como foco principal identificar se
os hotéis respondiam ou não às avaliações recebidas, conforme a figura 5, cuja resposta do
Gestor pode ser identificada.

Figura 5 - Modelo de avaliação do TripAdvisor com resposta pela gerência

Fonte: TRIPADVISOR. Página Inicial, 2019.
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Como é possível perceber, nem todas informações encontradas nas avaliações foram
utilizadas na presente pesquisa, tornando-se necessário extrair apenas as informações
relevantes.

3.4 Técnica para análise dos dados das práticas gerenciais

O roteiro de coleta de dados é o instrumento de pesquisa utilizado para auxiliar nos
procedimentos técnicos. O roteiro foi dividido em quatro partes, conforme o Apêndice C
(PEREIRA, 2018). A primeira parte foi composta por perguntas que auxiliam na mensuração e
classificação das práticas de gerenciamento de mídias sociais. A segunda parte contemplou os
itens que envolviam os indicadores de desempenho. A terceira parte foi reservada para o
preenchimento das características das empresas. Por fim, a última parte relaciona-se com as
questões sociodemográficas dos respondentes.
Para a mensuração do grau de utilização das práticas de gerenciamento de mídias sociais,
foi empregada uma escala de três pontos, conforme o quadro 2. A escolha dessa mensuração é
uma adaptação do estudo de Mauro (2010), que utilizou uma escala com a mesma quantidade
de pontos.

Quadro 2 - Pontuação referente ao grau de utilização das práticas de gerenciamento

Fonte: Adaptada de: MAURO, M. Influência da utilização de práticas de gestão operacional no desempenho
de empresas do setor sucroalcooleiro no Estado de São Paulo. 2010, p.159.

Para a mensuração do desempenho, utilizou-se o RevPAR e a taxa de ocupação como
indicadores. Esses indicadores já foram utilizados em outros trabalhos, como Anderson (2012),
Peixoto (2012) e outros autores apresentados na revisão de literatura. Vale ressaltar, que esses
indicadores foram selecionados, através das entrevistas com os especialistas, como os mais
indicados para se mensurar o desempenho em empresas do setor do hoteleiro. Além disso,
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utilizou-se também a taxa de reservas on-line, ou seja, a porcentagem de reservas que são
realizadas através das mídias sociais. No caso específico da pesquisa a mídia social
TripAdvsior.
Escolheu-se o TripAdvisor, pois é uma das ferramentas de mídias sociais mais usadas
pelas empresas de hotéis (LEUNG et al., 2012) e serve como um site autônomo gerado pelo
usuário para a indústria do turismo (O'CONNOR, 2008). Por ser o maior site de viagens do
mundo, operando em 45 países, o TripAdvisor hospeda 315 milhões de visitantes mensais e
coleta mais de 190 milhões de avaliações, cobrindo mais de 4,4 milhões de propriedades de
hospedagem (TripAdvisor, 2019)
As notas de avaliações feitas on-line são proxies do grau de satisfação dos clientes sobre
os serviços dos meios de hospedagem e servem como critério de escolha na decisão de onde se
hospedar. Portanto, é possível considerá-las como medidas de desempenho. Além disso,
pesquisas confirmam que os rankings globais são bons indicadores de desempenho
(ANDERSON, 2012; KIM; LIM; BRYMER, 2015).

3.5 Técnica para análise dos dados das avaliações extraídas no TripAdvisor

Informações podem ser obtidas a partir de dados através de técnicas como: classificação,
agrupamento e sumarização. Várias destas técnicas fazem parte do conjunto de técnicas,
ferramentas, procedimentos e algoritmos conhecidos comumente como Mineração de Dados
(Data Mining), que por sua vez faz parte de um processo conhecido como Descoberta de
Conhecimento em Bancos de Dados (KDD, Knowledge Discovery in Databases) (BAEZAYATES; PEREIRA; ZIVIANI, 2006).
Técnicas de mineração de dados têm sido usada com sucesso para resolver problemas
relacionados com extração e representação de conhecimento a partir de documentos e estruturas
da Web, como, por exemplo, extração de conteúdo (DURANT; SMITH, 2006).
Para (HAY; WETS; VANHOOF, 2002), mineração de dados na Web tem três enfoques
principais:
1. Mineração de Conteúdo da Web, que é o processo de extração de conhecimento do
conteúdo de documentos e de seus metadados. O principal foco é em documentos textuais,
tais como: páginas em texto, HTML ou outros formatos, e-mails, listas de discussão, grupos
de usuários e blogs.
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2. Mineração de Estruturas da Web, que é o processo de descoberta de conhecimento a partir
da organização da Web, em especial através da ligação entre documentos na Web.
3. Mineração de Uso da Web, que envolve a análise de dados coletados sobre o acesso a
documentos na Web, em geral, com a intenção de descobrir padrões de acesso para melhorar
a qualidade da experiência do usuário ou para modelar o comportamento deles.
(HAY; WETS; VANHOOF, 2002)

Para que se consiga executar as técnicas de análise em dados para a descoberta de
conhecimento na Web, é necessário que extrair os dados das páginas, esse processo ao ser
realizado manualmente é oneroso e pode acumular erros de classificação. Desta forma foi
desenvolvido um algoritmo baseado na técnica de Web Scraping, que são coletas automatizadas
de dados da Internet e (MITCHELL, 2016). O processo de Web Scraping consiste em
desenvolver um algoritmo que seja capaz de consultar um servidor Web, solicitar dados e
extrair os dados ao analisá-los. Realizar um scraping em dados de páginas Web possibilita
acessar dados via um algoritmo de programação, organizá-los, armazená-los e posteriormente
fazer qualquer tipo de análise.
Nesta pesquisa, o algoritmo foi criado especificamente para retirar os dados referentes
aos comentários e avaliações dos hotéis (Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Fox e Golf),
localizados na cidade de Porto Velho – Rondônia, contido no site Tripadvisor. Para isso foi
realizado três passos para a identificação dos padrões. O primeiro passo foi analisar a estrutura
do site, para identificar o padrão de passagem de página, o qual foi identificado no grifo abaixo:



https://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g737097-d4561436-ReviewsSlaviero_Essential_Porto_Velho-Porto_Velho_State_of_Rondonia.html



https://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g737097-d4561436-Reviews-or5Slaviero_Essential_Porto_VelhoPorto_Velho_State_of_Rondonia.html#REVIEWS



https://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g737097-d4561436-Reviewsor10-Slaviero_Essential_Porto_VelhoPorto_Velho_State_of_Rondonia.html#REVIEWS

O segundo passo foi identificar a estrutura semântica referente quantidade de avaliações,
a fim de estabelecer o número de vezes que o algoritmo iria ser executado em cada página
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referente aos hotéis, esse dado foi localizado na estrutura:

<span class="hotels-review-list-parts-LanguageFilter__paren_count-EHwQo">(392)</span>

Como foi apresentado anteriormente, as páginas fazem a apresentação de cinco
comentários por página, desta forma a quantidade de recursividade que o algoritmo necessitava
é apresentada pela equação 1:

Avaliações÷ 5+1, Avaliaçõesmod5≠ 0
{iteração=
iteração= Avaliações÷ 5, Avaliaçõesmod5= 0

O terceiro passo consistiu em identificar as estruturas que continham os dados que
seriam extraídos. Essas estruturas são identificadas a seguir:



Valor da avaliação:

<span class="ui_bubble_rating bubble_"></span>


Resposta do hotel:

<div class="hotels-review-list-parts-OwnerResponse__header--2FHYg"></div>


Tipo de viajante:

<ul class="hotels-review-list-parts-ReviewFilter__filter_table—aaFCz"></ul>

Ao final dos três passos, o algoritmo pode ser desenvolvido de forma a categorizar os
dados extraídos, possibilitando as atividades seguintes de análise de dados.
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 Caracterização das Práticas Gerenciais dos Hotéis Pesquisados

A partir de questionários com os gestores dos meios de hospedagem, foi possível
classificar a amostra quanto ao grau de utilização das práticas de gerenciamento de mídias
sociais. Para a análise dos dados coletados, foi utilizado o programa estatístico SPSS 25
(Statistical Package for Social Science).
Foram submetidas à pesquisa 7 (sete) Práticas de Gerenciamento (PG), sendo estas: (PG1)
monitorar a sua reputação através das opiniões on-line; (PG2) responder os comentários on-line
dos usuários nas mídias sociais; (PG3) realizar treinamento de funcionários para auxiliar no
gerenciamento das mídias sociais; (PG4) possuir documentados padrões de respostas a serem
utilizadas nas revisões on-line; (PG5) desenvolver procedimentos internos para manipulação
das informações nas mídias sociais; (PG6) comunicar às áreas internas as informações extraídas
das revisões on-line para melhorar as operações e serviços; e (PG7) utilizar estratégias para
promoção dos serviços de acordo com as características particulares de cada mídia social.
Os dados referentes à prática referente ao monitoramento da reputação através das
opiniões on-line, apontam que 100% das empresas participantes da pesquisa usam plenamente
da prática gerencial PG1, valendo-se das opiniões positivas e negativas dos usuários/clientes
disponibilizadas em plataformas on-line. O gráfico 1 apresenta dados sobre a prática PG2
destinada a verificar com qual frequência as empresas hoteleiras estudadas respondem às
opiniões dos usuários/clientes postadas em plataformas e redes sociais on-line.
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Gráfico 1 - A empresa responde os comentários on-line dos usuários nas
mídias sociais

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Os dados apresentados mostram que 71,4% das empresas contatadas usam plenamente a
PG2, ou seja, respondem às publicações positivas e negativas nas mídias sociais. No entanto,
observou-se que ainda existe uma quantidade considerável de empresas, 28,6%, que utiliza essa
prática apenas eventualmente.
Para Kim; Lim; Brymer, (2015) e Levy; Duan; Boo (2013) é fundamental ser proativo
nos diálogos com clientes. Procurar responder rapidamente aos comentários positivos e
negativos dos clientes/usuários pode fazer com que eles se sintam efetivamente importantes
para a empresa e ainda aumentar o seu grau de satisfação.
Como apontado por O’Connor (2010) os consumidores são solicitados a fornecer
feedback quantitativo e qualitativo sobre seus destinos, hotéis ou outras experiências de viagem
que visitaram. Essas informações viram dados que são utilizados para gerar pontuações e
ranking de satisfação dos clientes/usuários.
Em suma, a PG1 (monitoramento da reputação da empresa pela observação das opiniões
on-line) e a PG2 (responder aos comentários on-line nas mídias sociais) estão diretamente
relacionadas com a interface direta das mídias sociais com as empresas de hospedagem. Os
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dados mostram que das empresas contatadas 100% adotam como práticas a PG1, 71,4% usam
plenamente a PG2. Ou seja, frente a isso, PG1 e PG2 podem ser consideradas como práticas
fundamentais de monitoramento e de resposta aos comentários on-line para as empresas, já que
a primeira impressão de um hotel pode ser determinada por comentários ou fotos espontâneas
postadas por outros clientes/usuários redes sociais (O’CONNOR, 2010).
Assim, percebe-se que o monitoramento dos comentários on-line e das classificações dos
hotéis é importante para as atividades de gestão e servem como métrica interna para melhorar
o desempenho (KIM; LIM; BRYMER, 2015). É a partir de um monitoramento das revisões online que as empresas podem responder aos comentários e assim gerenciar a sua reputação
(LEVY; DUAN; BOO, 2013). Além disso, a rapidez nas respostas é um indicativo de que o
monitoramento das percepções dos clientes está sendo eficiente (XIE; ZHANG; ZHANG,
2014).
Em relação à variável PG3, no gráfico 2 buscou-se observar se a empresa visa aprimorar
sua utilização de mídias sociais via treinamento de funcionários. Ou seja, se a empresa tem
plano de gerenciamento de mídias sociais para o tratamento de informações extraídas de
postagens referentes às opiniões dos clientes/usuários. Já que o treinamento contínuo de
funcionários se faz necessário devido às rápidas mudanças do meio on-line (CHAN; GUILLET,
2011).
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Gráfico 2 - A empresa realiza treinamento de funcionários para auxiliar no
gerenciamento das mídias sociais

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Os resultados indicam que 42,9% das empresas usam plenamente a PG3, ou seja,
promovem treinamento aos seus funcionários em busca de aprimorar o gerenciamento das
mídias sociais, no entanto, observou-se que ainda existe uma quantidade considerável de
empresas que não utilizam essas práticas ou utilizam apenas eventualmente, sendo que em
ambos os casos a porcentagem é de 28,6% cada uma.
Para as empresas que ainda não promovem ou promovem eventualmente treinamento aos
funcionários, seria prudente, num primeiro momento, definir um grupo específico de
funcionários internos para realizar o contato direto com as mídias; além de servir como uma
ponte de interação bilateral entre os consumidores e a empresa. Para Park e Allen (2013) os
funcionários destinados a gerenciar as mídias sociais devem estar capacitados a utilizar,
examinar e direcionar as informações contidas nas plataformas virtuais e associá-las às métricas
de desempenho do hotel. Para que isso seja possível, é necessário que se encontre maneiras de
aumentar a capacidade e a competência dinâmica destes (PHILLIPS et al., 2016).
A PG4 referente à existência de documentação padronizada de respostas às demandas do
consumidor expostas em postagens on-line, é representada no gráfico 3.
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Gráfico 3 - A empresa possui documentados padrões de respostas a serem utilizadas nas
revisões on-line

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Das empresas contatadas, 42,9% possuem e usam plenamente de respostas
padronizadas, enquanto 28,6% usam eventualmente e outros 28,6% não nenhuma
documentação, como manual de utilização de mídias sociais ou documento que elenque um
padrão para as respostas utilizadas nas mídias. É importante esclarecer que documentar padrões
de respostas não se refere a utilizar respostas iguais ou automáticas para diversos comentários
on-line, mas sim a manter um padrão da organização sobre como proceder aos comentários.
Vale apontar que os dados apresentados na PG3 e na PG4 dialogam entre si, pois a
mesma porcentagem de empresas que promovem treinamentos a funcionários para o
gerenciamento de redes sociais é a mesma das que possuem documentação de respostas
padronizadas para as postagens de seus clientes que avaliaram seus serviços na Internet, 42,9%.
Frente a isso, pode-se afirmar que, em alguma medida, estas empresas possuem um plano
estratégico de como lidar com as revisões positivas e negativas recebidas em redes sociais.
Apesar de não se poder avaliar qual seria a qualidade desses planos e nem a efetividade deles,
pode-se afirmar que para essas empresas, a PG 3 e a PG4 são práticas relevantes para a
manutenção do diálogo aberto com seus clientes/usuários.
À medida que há uma melhoria contínua nas respostas aos comentários on-line,
possibilita-se aumentar o grau de satisfação dos clientes (KIM; LIM; BRYMER, 2015). Notase que o uso contínuo dessas práticas pode trazer para as empresas uma conexão mais efetiva
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entre o lado gerencial e o operacional. Ao comunicar os comentários on-line que os usuários
falam nas mídias sociais às áreas internas, é possível traçar estratégias mais positivas para
melhorar na eficiência e na eficácia dos serviços e das operações das empresas o que gera maior
vantagem competitiva às empresas (PARK; ALLEN, 2013; GUILLET; KUCUKUSTA; LIU,
2016).
Porém, chama a atenção a quantidade de respondentes que não utilizam a prática PG4 e
PG3 ou a utilizam apenas eventualmente, 28,6% e 28,6% respectivamente. Logo, ambas as
práticas não são percebidas como primordiais a ponto de comporem o plano de gerenciamento
de mídias sociais.
Seguindo a descrição dos dados, pode-se a PG5 é apresentada no gráfico 4 que indica
se as empresas têm como prática gerencial a filtragem e manipulação interna de dados colhidos
na apreciação das opiniões dos clientes/usuários postadas em mídias sociais.

Gráfico 4 - A empresa desenvolve procedimentos internos para manipulação das
informações nas mídias sociais

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

71,4% das empresas usam plenamente a PG5, ou seja, têm como prática de gerenciamento
a manipulação e o tratamento de informações nas mídias sociais, como triagem das reclamações
e elogios. Enquanto apenas 28,6% usam eventualmente.
Vale comentar que as porcentagens encontradas na PG5 correspondem aos mesmos
valores da PG2. Logo, as empresas que têm como prática alguma forma de triagem de dados,
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utilizam os mesmos para responder as avaliações de seus clientes.
A PG5 também dialoga diretamente com a PG4, pois ambas caminham juntas já que essas
práticas são vinculadas aos processos internos das empresas e não possuem contato direto com
as mídias. É possível interpretá-las como práticas de resposta e disseminação de informações
para as organizações, tendo como objetivo buscar padrões relacionados a respostas e a
procedimentos para a manipulação das informações nas mídias (PARK; ALLEN, 2013).
Percebe-se que a coleta de informações on-line sobre as empresas e a padronização os
procedimentos internos são mecanismos possíveis mediante a manipulação de informações, e
isso possibilita tanto corrigir aspectos para evitar futuras insatisfações dos clientes, quanto
aprimorar áreas que estão aumentando a satisfação dos clientes (LEVY; DUAN; BOO 2013).

Gráfico 5 - A empresa comunica às áreas internas as informações extraídas das revisões
on-line para melhorar as operações e serviços

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

A variável PG6 - gráfico 5 - apresentou resultado que 85,7% das empresas usam
plenamente a PG6, enquanto apenas 14,3% usam eventualmente. Usar as revisões para se
comunicar com o pessoal é uma estratégia fundamental para melhorar as operações
(LEVY;DUAN;BOO, 2013).
Por fim a variável PG7 – gráfico 6 - que mede se as empresas elaboram estratégias para
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promoção dos serviços do hotel, considerando as características particulares de cada mídia
social.
Gráfico 6 - A empresa utiliza estratégias para promoção dos serviços de acordo
com as características particulares de cada mídia social

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Os dados apontam que 85,7% das empresas elaboram alguma forma de comunicação
promovendo seus serviços respeitando as características especificas de cada mídia social.
Enquanto um percentual relativamente baixo usa eventualmente a prática PG7. Em relação à
PG7, as informações que os indivíduos conseguem via eWOM apresentam-se como sendo mais
relevantes no processo decisório do que fotos produzidas, folhetos ou anúncios. (O’CONNOR,
2010).
Pode-se traçar paralelo entre a PG6 e PG7, pois a mesma porcentagem de empresas que
têm um plano de comunicação interna dos resultados dos dados filtrados em mídias sociais,
também corresponde às empresas que usam plenamente estratégias de comunicação externa
direcionadas a cada mídia social.
Assim, as práticas PG6 e PG7 fazem parte da composição de planos estratégicos de
comunicação da maioria das empresas contatadas com os seus stakeholders, já que os dados
extraídos das postagens avaliativas dos clientes/usuários são filtrados, tratados e servem de
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insumo para elaboração de comunicações diversas tanto de distribuição interna da empresa
quanto para a elaboração de promoções de seus serviços e visibilidade da marca para o público
externo.
Ou seja, o fluxo de comunicar os comentários dos clientes/usuários disponíveis em
plataformas on-line às equipes internas da empresa, possibilita traçar em plano de ação para
alocação de recursos financeiros e humanos para melhorar a eficiência dos serviços e das
operações das empresas e criando margem para vantagens competitivas frente aos concorrentes.
Como resultado, diminui-se a quantidade de avaliações negativas on-line e conquista maior
confiabilidade aos clientes/usuários o que gera valor a marca. Além disso, esses dados também
podem ser utilizados com base para futuras propagandas e comerciais da empresa. (GUILLET;
KUCUKUSTA; LIU, 2016; PARK; ALLEN, 2013; PHILLIPS et al., 2016).

4.2 Dados Sociodemográficos dos Hotéis

Em relação às questões sociodemográficas dos 7 (sete) participantes da pesquisa, os dados
apresentam uma representatividade maior de respondentes do sexo masculino, com 71,43%,
em relação aos 28,57% do sexo feminino. Destacou-se uma maioria de 57,14% com idades
entre 31 a 40 anos, 28,57% entre 21 a 30 anos e 14,29% entre 51 a 60 anos.
Já as funções que os participantes desempenham nas empresas, os dados da tabela 1
indicam que prevaleceram os cargos de gerente e diretor com os percentuais de 28,6% e 28,6%.
O gerente administrativo, gerente de contas e de eventos cada um corresponde a 14,3%. É
importante esclarecer que os setores de atuação dos respondentes estavam de acordo com os
cargos que teriam competências para responder o questionário.
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Tabela 1 - Funções dos respondentes
Função

Frequência

Percentuais (%)

Diretor

2

28,6

Gerente

2

28,6

Gerente Adm.

1

14,3

Gerente de Contas

1

14,3

Gerente de Eventos

1

14,3

Total

7

100%

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Quanto ao tempo de serviço nas empresas de cada participante contatado, pode-se
observar que a maioria apresentou um pouco tempo de carreira na mesma instituição.
Constatou-se que a maioria atua entre 5 a 10 anos na mesma empresa.
Na Tabela 2 estão representados os tempos de atuação dos meios de hospedagem. De
acordo com os dados apresentados, a maioria das empresas possui mais de 15 anos no mercado
indicando 71,40% da amostra. Vale destacar que, apesar do elevado número de empresas com
tempo maior de atuação, percebe-se um número considerado de meios de hospedagem em início
de atuação, até 5 anos de atuação e entre 5 a 10 anos, sendo as porcentagens de 14,3% cada
uma das faixas de período.

Tabela 2 - Tempo de Atuação da Empresa
Tempo de Atuação da Empresa

Frequência

Percentuais (%)

Até 05 anos

1

14,3

Entre 05 e 10 anos

1

14,3

Entre 15 e 20 anos

5

71,40

Total

7

100%

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

A Tabela 3 referente às quantidades de unidades habitacionais nos meios de
hospedagem. Percebe-se que tanto as empresas que possuem até 40 quartos quanto acima de
121, apresentam porcentagem de 14,3%. Além disso, 28,6% indicaram ter entre 41 e 80 quartos.
É válido destacar a quantidade de meios de hospedagem com mais de 80 unidades habitacionais,
representados por 42,9% da amostra.
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Tabela 3 - Quantidade de Unidades Habitacionais
Quantidade de Unidades Habitacionais

Frequência

Percentuais (%)

Até 40

1

14,3

De 41 a 80

2

28,6

De 81 a 120

3

42,9

De 121 a 160

1

14,3

Total

7

100

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

A Tabela 4 indica o grau de percepção do indicador de desempenho RevPAR quando
comparado aos seus concorrentes no último ano. Pode-se observar que 42,9% das empresas
contatadas se identificam como aproximadamente iguais aos seus concorrentes, 42,9% tiveram
uma percepção de serem parcialmente melhores, enquanto 14,3% se consideram totalmente
melhores. Nenhum pesquisado considerou ser totalmente parcialmente pior ou totalmente pior
aos seus concorrentes.

Tabela 4 - Grau de Percepção do RevPAR
Grau de Percepção do RevPAR
Totalmente melhor
Parcialmente melhor
Aproximadamente igual
Parcialmente pior
Totalmente pior
Total

Frequência
1
3
3
-

Percentuais (%)
14,3
42,9
42,9
-

7

100

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Os dados apresentados na tabela 5 são relacionados ao grau de Percepção da Taxa de
Ocupação nos meios de hospedagem quando comparado aos concorrentes. Conforme a Tabela
5, os resultados tiveram comportamentos similares aos dados de Percepção do RevPAR. Notase que 42,9% dos pesquisados consideraram que sua ocupação foi aproximadamente igual ao
de seus concorrentes. Outros 42,9% declararam-se considerarem parcialmente melhores.
Poucos revelaram que foram totalmente melhores 14,3%. Vale comentar que novamente
nenhum participante se considerou parcialmente ou totalmente pior aos seus concorrentes.
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Tabela 5 - Grau de Percepção da Taxa de Ocupação
Grau de Percepção da Taxa de
Ocupação

Frequência

Percentuais (%)

Totalmente melhor

1

14,3

Parcialmente melhor

3

42,9

Aproximadamente igual

3

42,9

Parcialmente pior

-

-

Totalmente pior

-

-

Total

7

100

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Por fim, a tabela 6 apresenta dados relativos às faixas de distribuição do número de
reservas realizadas por meio de plataformas de mídias digitais. Em relação ao número de
reservas realizadas por meio de plataformas na Internet, conforme a tabela 6, as faixas de
distribuição que mais se destacaram foram entre 50% e 69% e entre 70% a 89,9%. Observa-se
em que cada uma das duas faixas as porcentagens são de 42,9% dos respondentes indicaram
que há uma tendência crescente por parte dos clientes/usuários optarem pelas mídias sociais
para efetuar reservas. Isso pode ser um indício da preferência, entre os clientes, da utilização
desses canais de comunicações alternativas, em vez de formas convencionais (agências de
viagens, telefone, site ou e-mail do próprio hotel).

Tabela 6 - Faixa de distribuição do número de reservas realizadas através das
mídias digitais
Faixa de distribuição

Frequência

Percentuais (%)

90% - 100%

1

14,3

70% – 89%

3

42,9

50% – 69%

3

42,9

30% – 49%

-

-

<30%

-

-

Total

7

100

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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4.3 Análises Descritivas e Estatísticas

O quadro 3 retrata o desempenho dos hotéis de acordo com as revisões feitas on-line pelos
clientes/usuários no site de reservas Tripadvisor. A pesquisa de satisfação de hóspedes aplicada
pelo site Tripadvisor utiliza como forma de medir o desempenho a “Pontuação dos viajantes”
como “Horrível”, “Ruim”, “Razoável”, “Muito Bom”, e “Excelente”, visando compreender
melhor os clientes, entender os níveis de satisfação e de insatisfação e, principalmente,
buscarem melhorias para aumentar o desempenho dos hotéis (BEREZINA, et al., 2015).
As notas de avaliações feitas on-line são amostras do grau de satisfação dos clientes
sobre os serviços dos meios de hospedagem e servem como critério de escolha na decisão de
onde se hospedar. Portanto, é possível considerá-las como medidas de desempenho. Além
disso, pesquisas confirmam que os rankings globais são bons indicadores de desempenho
(ANDERSON, 2012; KIM; LIM; BRYMER, 2015).
Além disso, vale comentar que as revisões on-line presentes nas mídias sociais podem
trazer impactos positivos ou negativos para as empresas, e, diante disso, percebe-se que
estratégias relacionadas ao gerenciamento dessas plataformas não devem ser desprezadas
(KIM; LIM; BRYMER, 2015).
Quadro 3 - Desempenho dos Meios de Hospedagem
Desempenho dos Hotéis Segundo às avaliações dos usuários
Média

Taxa de

Quantidade

real

Ocupação

de quartos

390

4,18

65%

55

96

308

4,05

50%

74

65

29

121

3,99

88,81%

95

16

51

48

115

4,28

64,84%

113

1

15

92

102

211

4,39

60%

40

0

1

21

80

44

146

4,14

69%

174

0

1

39

118

61

219

4,09

57,99%

107

14

26

202

732

536

1510

-

-

658

Horrível

Ruim

Razoável

Hotel
Golf

7

11

43

Hotel Eco

6

9

Hotel Fox

0

HOTÉIS

Hotel
Charlie
Hotel
Delta
Hotel
Bravo
Hotel
Alpha
TOTAL

Muito

Excelente

Total

173

156

44

153

3

24

0

0

1

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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Conforme quadro 3, foram colhidas 1510 revisões de clientes/usuários referente à
qualidade e ao desempenho do hotel. Os dados gerais levantados mediante análise das opiniões
sobre cada hotel participante dessa pesquisa mostram que 35,5% das avaliações foram de
“Excelente”, 48,5% de “Muito Bom”, 13,4% de “Razoável”, 1,7% de “Ruim” e 0,9% das
avaliações consideraram os hotéis como “Horrível”.
Ao observar os dados individuais de cada hotel, pode-se perceber que a quantidade de
revisões que indicaram como “Horrível” os serviços prestados é baixa, 14 revisões, 0,9% do
total, sendo que 3 hotéis receberam essa avaliação. O hotel Hotel Golf concentrou o maior
número considerações negativas, 50%, seguido do Hotel Eco com 42,9% e o Hotel Delta com
7,1%.
Quanto às avaliações consideradas “Ruim”, foram computadas 26 revisões, 1,7% do
total. Vale comentar que a empresa Hotel Golf também representa o maior número dessa
categoria, 42,3% das avaliações, seguido de Hotel Eco com 34,6% e Hotel Fox com 11,5%. Os
hotéis Hotel Delta, Hotel Bravo e Hotel Alpha obtiveram cada um 3,8% das avaliações “Ruim”.
As avaliações consideradas “Razoáveis” foram 202, 13,4% do total. A empresa de
hospedagem Hotel Eco é a que representa a maior fatia dessas revisões, 21,8%, seguida do
Hotel Golf com 21,3%, Hotel Alpha com 19,3%, Hotel Fox com 11,9% e Hotel Bravo com
10,4%. As empresas Hotel Charlie e Hotel Delta figuram com 7,9% e 7,4% respectivamente.
Já as avaliações consideradas “Muito Bom” foram 732, representando 46,5% do total.
Vale frisar que apesar do Hotel Golf ter uma quantidade de avaliações negativas dos seus
clientes/usuários, o hotel também tem a quantidade de revisões positivas elevadas, sendo que
foram 23,6% de revisões “Muito Bom”. Na sequência os hotéis Hotel Eco com 20,9%, Hotel
Alpha com 16,1%, Hotel Delta com 12,6%, Hotel Bravo com 10,9%, Hotel Fox com 8,9% e
Hotel Charlie com 7%.
Por fim, 536 das avaliações foram consideradas como “Excelente”, representando 35,5%
do total. O Hotel Hotel Golf com 29,1%, Hotel Delta com 19%, Hotel Eco com 17,9%, Hotel
Alpha com 11,4%, Hotel Charlie com 9%, Hotel Bravo com 8,2% e Hotel Fox com 5,4%.
O site Tripadvisor também categoriza as empresas hoteleiras por médias avaliativas
considerando valores de 0 – 5. Todas as avaliações realizadas pelos viajantes são, previamente,
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analisadas pelo site para garantir que esteja em conformidade com as regras de publicação.
Após aprovadas as avaliações são adicionadas à página do hotel avaliado e exibida para outros
consumidores. De acordo com o site Tripadvisor a pontuação também é usada para determinar
em que ordem o hotel, dentro de um determinado destino, será exibido para os outros
consumidores. Hotéis com a maior pontuação aparecem primeiro no momento da busca e os
que tiverem uma pontuação menor ficam por último (TRIPADVISOR, 2019).
Assim, das empresas pesquisadas, essa média varia entre as notas 3 e 4. 14,3% das
empresas teve a nota a baixo de 4, sendo essa a empresa Hotel Fox com a nota de 3,99 no site
Tripadvisor. Os outros 85,7% das empresas obtiveram notas acima de 4, sendo Hotel Golf com
4,18, Hotel Delta com 4,39, Hotel Eco com 4,05, Hotel Alpha com 4,09, Hotel Charlie com
4,28 e Hotel Bravo com 4,14.
A análise de agrupamentos (Cluster Hierárquicos) foi realizada com com o suplemento
XLSTAT do Excel, considerando a distância euclidiana quadrada e o método de aglomeração
“Lincagem completa”, obtendo-se os resultados na tabela 7. Nota-se que a maior quantidade de
avaliação que os usuários do TripAdvisor realizaram nos meios de hospedagem Portovelhenese
concentram-se na nota bolha 4, seguida da bolha 5 e bolha 3, respectivamente. O número de
avaliações de um estabelecimento é um indicador importante para os usuários do TripAdvisor.
Geralmente, as pessoas leem várias avaliações para formar uma opinião equilibrada e tomar
decisões com confiança, o que acontece quando existe um consenso entre diversas opiniões
(TRIPADVISOR, 2019).
Com relação aos tipos de viajante que frequentaram os hotéis pesquisados, o que obteve
maior média foi o viajante “a negócio” seguido do viajante “família”. Já a menor média pertence
ao viajante “amigos”.
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Tabela 7 - Análise de agrupamentos
Variável
Bolha 1
Bolha 2
Bolha 3
Bolha 4
Bolha 5
A sós
Amigos
Família
Negócio
Romântica
Média_Av
Taxa_Ocup
Quartos
Ingressos
(padronizados)

Observações
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Mínimo
0,000
0,000
13,000
47,000
27,000
9,000
4,000
16,000
62,000
8,000
3,992
0,500
40,000

Máximo
7,000
10,000
39,000
165,000
146,000
26,000
19,000
40,000
261,000
31,000
4,389
0,888
174,000

Média
2,000
3,571
26,000
98,571
71,286
15,286
10,143
26,000
132,000
18,000
4,161
0,651
94,000

Desvio padrão
3,109
4,158
11,489
42,146
41,907
6,020
5,336
8,813
72,141
7,979
0,136
0,121
44,287

7

-1,112

1,277

0,000

1,000

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

A partir do agrupamento do hotéis em três níveis, elaborou-se o dendograma a fim de
classificar os hotéis em grupos, de uma forma em que elementos dentro de um mesmo cluster
sejam muito parecidos, e elementos em clusters diferentes sejam distintos entre si. Assim, os
meios de hospedagem agruparam-se da seguinte maneira. No grupo 01, os hotéis Alpha, Fox e
Eco. No grupo 02, os hotéis Delta, Golf e Bravo. E, por fim, no grupo 03, o hotel Charlie.
No primeiro grupo estão os hotéis com as menores médias de avaliação feita pelos
usuários do TripAdvisor, seguido do grupo dois com os hotéis que obtiveram as maiores médias
dos usuários. O último grupo possui somente um hotel, o Charlie, cuja agrupação deve-se ao
fato do meio de hospedagem está com uma média de avaliação entre o grupo 1 e o 2.
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Gráfico 7 - Dendograma
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Com o perfil das classes, gerou-se o perfil dos grupos. Neste agrupamento por três classes,
de forma geral, identifica-se que as práticas de gestão mais utilizadas pelos hotéis são: a prática
1- quando a empresa monitora a sua reputação através das opiniões on-line – prática 2 - quando
a empresa responde os comentários on-line dos usuários nas mídias sociais – prática 6 – quando
a empresa comunica às áreas internas as informações extraídas das revisões on-line para
melhorar as operações e serviços – e por fim, a prática 7 – quando a empresa utiliza estratégias
para promoção dos serviços de acordo com as características particulares de cada mídia social
(ex: postagem de fotos e vídeos; realizar promoções nas mídias sociais).
O grupo 2 foi o que manteve-se mais estável com relação ao seu desempenho de práticas
gerenciais. É também o grupo com a maior média das avaliações dos usuários, bem como a
melhor taxa de ocupação. Além disso, esse grupo concentra os hotéis que tiveram a maior média
de taxa de resposta às avaliações dos usuários (Hotel Golf 88,2% e o Hotel Delta 88%).
Entretanto, por outro lado, os hotéis Alpha e Fox simplesmente não responderam a nenhum
comentário de suas avaliações, de um total de 219 e 121 avaliações respectivamente.
Kim, Lim e Brymer (2015) investigaram como o gerenciamento das revisões on-line afeta
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o desempenho dos hotéis nos Estados Unidos. Os resultados indicam que a pontuação global
que as mídias sociais oferecem é um forte indicador de desempenho, pois quanto maior a
pontuação geral do hotel, melhor o seu desempenho. Além disso, quanto maior a taxa de
resposta dos gerentes aos comentários negativos em sites de revisões on-line maior o
desempenho também.
Tanto a taxa de resposta aos comentários on-line como o padrão de resposta podem variar,
substancialmente, em um mesmo hotel (PARK; ALLEN, 2013). Em virtude disso, Park e Allen
(2013) sugerem que os funcionários tenham uma melhor instrução e que os gerentes
desenvolvam um plano de respostas para as revisões on-line. Através de um manual
operacional, os gerentes podem deixar procedimentos documentados para adequar as respostas
dos hotéis aos comentários on-line dos clientes (GUILLET; KUCUKUSTA; LIU, 2016).
O'Connor (2010) descobriu que menos de 0,5% dos comentários publicados no
TripAdvisor tiveram respostas dos hotéis, embora a mídia social tivesse fornecido uma opção
de “direito de resposta” à gerência do hotel. Quando as reclamações são feitas diretamente aos
funcionários, recuperação de serviço, ou uma tentativa de corrigir o problema do hóspede,
desempenha um papel essencial na satisfação do hóspede (CHUANG et al., 2012; HOFFMAN;
CHUNG, 1999).
Gráfico 8 - Perfil das Classes

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
PRA1

PRA2

PRA3

PRA4

PRA5
1

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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A característica – com maior destaque - dos hóspedes dos hotéis de Porto Velho é do tipo
que viajam a negócio. O Hotel Fox é o que apresenta a maior quantidade de viajantes deste tipo,
seguido do Hotel Eco e Alpha. Consequentemente, este é o usuário que mais avalia no
TripAdvisor. Em seguida, os hóspedes que mais frequentam os meios de hospedagem são
“família”. Esta característica foi predominante em todos os hotéis; com exceção do hotel Eco,
que teve como segundo maior viajante o romântico. Isto pode ser explicado em virtude deste
hotel periodicamente realizar promoções para este público. O tipo de viajante que menos
frequenta os meios de hospedagem pesquisados são os amigos.
A Subsecretaria Municipal de Turismo (Semdestur) realizou pesquisa que revela o perfil
do turista visitante de Porto Velho. Esta pesquisa foi aplicada com os turistas que visitaram o
Centro de Atendimento ao Turista (CAT) do Aeroporto Internacional Governador Jorge
Teixeira, durante todo o ano de 2017. Sobre a motivação da viagem, observa-se que 69% vem
a cidade a negócios/trabalho o que reafirma a vocação da capital para o turismo de negócios
(SEMDESTUR, 2018).
De acordo com o Índice de Competitividade do Turismo Nacional (2015), a Capital
possui os seguintes desafios: revitalização dos espaços turísticos, em especial os atrativos
afetados pela enchente de 2014; desenvolvimento e fortalecimento de produtos turísticos e de
estratégias de comunicação com o turista que está no destino, a fim de apresentar a oferta
existente; maior envolvimento do trade local nas discussões sobre as políticas e ações para o
desenvolvimento do turismo no destino, o que pode ser feito com fortalecimento da atuação do
COMTUR.
Entre os diversos benefícios envolvidos, o aproveitamento dos recursos destinados ao
Fundo Municipal de Turismo poderia ser conquistado e o fortalecimento do Convention &
Visitors Bureau, entidade que poderia auxiliar na promoção do destino e na captação de eventos.
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Gráfico 9 - Avaliação dos Hotéis por tipo de viajante

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Ainda sobre a influência das respostas dos gerentes no desempenho, Xie, Zhang e Zhang
(2014) esclarecem que os efeitos das respostas dos gestores nas revisões on-line dos hotéis
relacionadas à localização, ao preço e a limpeza possuem associações diferentes com o
desempenho dos hotéis. As respostas que envolvem apenas assuntos de localização e vendas
influenciam positivamente no desempenho. Em contrapartida, as respostas que relacionam
questões de limpeza e vendas influenciam negativamente o desempenho (XIE; ZHANG;
ZHANG, 2014).
Apesar das conclusões da análise, os autores se concentraram apenas no efeito da
quantidade de respostas realizadas por gestores dos hotéis. Perante isso, sugere-se uma análise
da qualidade das respostas dos gestores e sua influência como o desempenho. Com 88,8%, o
Hotel Fox é o que possui a maior de taxa de ocupação, seguido dos hotéis Charlie 69%, hotel
Gof 65%, hotel Bravo 64,8% e hotel Delta 60%. Os hotéis Alpha e Eco, são os hotéis com os
menores índices de ocupação, isto é, possuem respectivamente 58% e 50%.
Com relação ao quadro 4, para chegar a este cálculo e estudar os possíveis agrupamentos
realizou-se uma análise de cluster, padronizando a variável “Ingressos”. A variável “Ingressos”
padronizada se mostra da seguinte maneira:
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Quadro 4 - Desempenho dos Hotéis por estimativa de faturamento
Hotéis

Bolha
1

Bolha
2

Bolha Bolha
3
4

Bolha
5

A
sós

Amigos

0

1

37

0

1

1

Média_
Av

Taxa_
Ocup

Quartos

111

57

10

10

26

138

22

4,09

58,0%

107

695.014,
21

16

77

41

15

4

16

88

12

4,14

69,0%

174

915.097
,32

0

18

47

42

9

4

18

62

15

4,28

64,8%

113

1.040.4
22,64

0

1

13

90

99

19

11

35

124

14

4,39

60,0%

40

147.624
,00

7

9

39

138

87

17

19

26

187

31

4,05

50,0%

74

222.000
,00

0

3

21

62

27

11

9

21

64

8

3,99

88,8%

95

742.451
,60

6

10

38

165

146

26

14

40

261

24

4,18

65,0%

55

178.750
,00

Família

Negócio

Romântica

Alpha
Charlie

Bravo
Delta
Eco
Fox
Golf

Faturamento

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Os hotéis com maiores médias são Delta, Bravo e Golf. Destaca-se que o hotel Delta é o
segundo que possui a maior taxa de resposta às avaliações dos usuários, com 88% das
avaliações respondidas. Com relação à media das avaliações através da mídia social
TripAdvisor, a pesquisa de Anderson (2012) apontou que se um hotel aumenta a sua nota de
classificação em 1 ponto, nos sites de revisões on-line, ele pode aumentar o seu preço até 11,2%
que não afetará a sua taxa de ocupação. Por outro lado, uma melhora de 1% na pontuação de
satisfação on-line de um hotel leva a um aumento de 0,89% no preço medido pela taxa média
diária do hotel. Essa melhora na pontuação também eleva a taxa de ocupação em até 0,54% e a
receita por quarto disponível (RevPAR) em 1,42%.
As notas de avaliações feitas on-line são proxies do grau de satisfação dos clientes sobre
os serviços dos meios de hospedagem e servem como critério de escolha na decisão de onde se
hospedar. Portanto, é possível considerá-las como medidas de desempenho. Além disso,
pesquisas confirmam que os rankings globais são bons indicadores de desempenho
(ANDERSON, 2012; KIM; LIM; BRYMER, 2015).
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Figura 6 - Médias das Avaliações dos Hotéis no TripAdvisor

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Nesta análise de regressão linear, a variável dependente foi o indicador de desempenho
taxa de ocupação. A média dos escores das práticas de gestão permaneceu como a variável
independente.
Conforme a Tabela 8, o coeficiente de correlação (R) entre as variáveis dependente e
independente foi de 0,111. O coeficiente de determinação indicou que 90% da variação da
variável dependente taxa de ocupação é explicada pelas variações ocorridas na variável
independente média dos escores. A equação do modelo é apresentada da seguinte forma:
0,24510-0,50815*PRA2+0,16005*PRA3+0,19405*PRA4-0,07005*PRA5+0,42575*PRA6.
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Tabela 8 - Estatísticas descritivas
Variável

Obs. com
dados
faltantes

Observações

Obs. sem
dados faltantes

Mínimo

Máximo

Média

Desvio
padrão

Tx
Ocupação
PRA2
PRA3
PRA4
PRA5

7
7
7
7
7

0
0
0
0
0

7
7
7
7
7

0,500
2,000
1,000
1,000
2,000

0,888
3,000
3,000
3,000
3,000

0,651
2,714
2,143
2,143
2,714

0,121
0,488
0,900
0,900
0,488

PRA6

7

0

7

2,000

3,000

2,857

0,378

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Na primeira análise de regressão linear, foi utilizado o indicador de desempenho Taxa de
ocupação como a variável dependente e as práticas de gestão 2 a 6 como a variável
independente. As práticas 1 e 7 não foram incluídas por terem um uso já significativo por todos
os meios de hospedagem.
De início, verificou-se o coeficiente de determinação (R Quadrado) para saber quanto da
variável dependente é explicada pela variável independente (HAIR et al., 2009). O R quadrado
indicou que 90% das variações da taxa de ocupação são explicadas pelas variações ocorridas
nas práticas de gestão. Estes valores podem ser observados na Tabela 9. Embora alguns estudos
trabalhem com práticas gerenciais de maneira isolada, mostra-se adequado tratar um conjunto
de práticas de gestão como uma única variável independente (BLOOM; REENEN, 2007, 2010;
SAUAN; BRITO, 2014). Nesse sentido, evidenciou-se que a utilização da média dos escores
das práticas de gerenciamento de mídias sociais vai ao encontro com o que é exposto na
literatura, e, assim, considerou-se benéfica para este estudo.
Schroeder e Flynn (2001) explicam que a combinação de práticas ajuda em novas
implementações para o desempenho superior, pois a união delas tende a reforçar e promover
mais sinergia. Nas palavras de Mauro (2010, p.109), “a utilização de práticas de gestão
combinadas pode gerar uma competência mais complexa do que a simples utilização de
ferramentas isoladas de gestão”. Essas combinações de práticas podem gerar competências
exclusivas para as organizações. Conforme enfatiza Barney (1991), determinados recursos, ou
mesmo competências, são valiosos, pois são difíceis de imitação e, consequentemente, podem
gerar vantagens competitivas.
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Tabela 9 - Matriz de correlação
Variáveis
PRA2
PRA3
PRA4
PRA5
PRA6
Tx Ocupação

PRA2

PRA3

PRA4

PRA5

PRA6

Tx Ocupação

1,000
0,488
0,488
0,300
0,645
0,010

0,488
1,000
-0,029
0,488
0,070
0,102

0,488
-0,029
1,000
-0,271
0,070
0,576

0,300
0,488
-0,271
1,000
0,645
0,151

0,645
0,070
0,070
0,645
1,000
0,009

0,010
0,102
0,576
0,151
0,009
1,000

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Tabela 10 - Estatística da bondade de ajuste
Observações

7,000

Soma dos pesos

7,000

GL

1,000

R²

0,902

MSE

0,009

REQM

0,093

DW

1,000

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Cada Linha testa a hipótese nula de que as respostas entre dois clusters não têm diferença
significativa. Além disso, são exibidas significâncias assintóticas (teste de dois lados). O nível
de significância é 0,05. Valores de significância foram ajustados pela correção de Bonferroni
para múltiplos testes.
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Quadro 5 - Comparações Pairwise de Agrupamento Hotel - Cluster

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Figura 7 - Comparações Pairwise
Agrupamento Hotel - Cluster

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

A hipótese de que a empresa comunica às áreas internas as informações extraídas das
revisões on-line para melhorar as operações e serviços foi rejeitada. Portanto, houve diferença
significativa estatisticamente. Este teste faz a comparação das respostas diante do agrupamento
do clusters. Neste caso, o grupo 2 utiliza eventualmente e os outros dos grupos usam
plenamente.
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Quadro 6 - Resumo de Teste de Hipótese
Hipótese nula
Teste
Sig.
Decisão
a empresa monitora a reputação da
Teste de KruskalReter a
empresa através das opiniões on-line é a
Wallis de Amostras
1,000 hipótese
1
mesma entre as categorias de
Independentes
nula.
Agrupamento Hotel - Cluster.
a empresa responde os comentários onTeste de KruskalReter a
line dos usuários nas mídias sociais é a
Wallis de Amostras
,202 hipótese
2
mesma entre as categorias de
Independentes
nula.
Agrupamento Hotel - Cluster.
a empresa realiza treinamento de
funcionários para auxiliar no
Teste de KruskalReter a
Wallis de Amostras
,069 hipótese
3 gerenciamento das mídias sociais é a
mesma entre as categorias de
Independentes
nula.
Agrupamento Hotel - Cluster.
a empresa possui documentados
padrões de respostas a serem utilizadas
nas revisões on-line (ex: manual de
Teste de KruskalReter a
utilização de mídias sociais; ou
Wallis de Amostras
,852 hipótese
4
documento que elenque um padrão para
Independentes
nula.
as respostas utilizadas nas mídias é a
mesma entre as categorias de
Agrupamento Hotel - Cluster.
a empresa desenvolve procedimentos
internos para manipulação das
informações nas mídias sociais (ex:
Teste de KruskalReter a
Wallis de Amostras
,202 hipótese
5 triagem das reclamações e elogios;
reuniões mensais) é a mesma entre as Independentes
nula.
categorias de Agrupamento Hotel Cluster.
a empresa comunica às áreas internas as
informações extraídas das revisões on- Teste de KruskalRejeitar a
Wallis de Amostras
,050 hipótese
6 line para melhorar as operações e
serviços é a mesma entre as categorias Independentes
nula.
de Agrupamento Hotel - Cluster.
a empresa utiliza estratégias para
promoção dos serviços de acordo com
as características particulares de cada Teste de KruskalReter a
,513 hipótese
7 mídia social (ex: postagem de fotos e Wallis de Amostras
vídeos; realizar promoções nas mídias Independentes
nula.
sociais) é a mesma entre as categorias
de Agrupamento Hotel - Cluster.
São exibidas significâncias assintóticas. O nível de significância é ,05.
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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A diferença significativa consiste em que os hotéis agrupados no cluster 2 só usam eventualmente a prática 6, enquanto os grupos 1 e 3 usam
plenamente esta prática.

Tabela 11 - Tabulação cruzada Agrupamento Hotel - Cluster *
A empresa comunica às áreas internas as informações extraídas das revisões on-line para melhorar as operações e serviços
A empresa comunica às áreas internas as informações extraídas das revisões online para melhorar as operações e serviços

Usa Eventualmente

Usa Plenamente

Total

Agrupamento

Gpo 1

Contagem

0

3

3

Hotel - Cluster

Cluster

% em A empresa comunica às áreas internas as

0,0%

50,0%

42,9%

informações extraídas das revisões on-line para
melhorar as operações e serviços
Gpo 2

Contagem

1

0

1

Cluster

% em A empresa comunica às áreas internas as

100,0%

0,0%

14,3%

informações extraídas das revisões on-line para
melhorar as operações e serviços
Gpo 3

Contagem

0

3

3

Cluster

% em A empresa comunica às áreas internas as

0,0%

50,0%

42,9%

Contagem

1

6

7

% em A empresa comunica às áreas internas as

100,0%

100,0%

100,0%

informações extraídas das revisões on-line para
melhorar as operações e serviços
Total

informações extraídas das revisões on-line para
melhorar as operações e serviços
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente dissertação teve como objetivo principal, verificar o desempenho dos meios
de hospedagem de Porto Velho/RO através das avaliações na mídia social TripAdvisor, isto é,
os hotéis cujas avaliações on-line chegavam a mais de cem avaliações pelos usuários. Para isso,
aplicou-se questionário estruturado com esses gerentes e foi possível identificar que as
avaliações dos usurários são preponderantes para o desempenho dos hotéis.
Desta forma, pode-se afirmar que o desempenho dos meios de hospedagem Porto
Velhense, em estudo, é afetado pelas avaliações dos usuários no TripAdvisor, isto porque foi
detectado que os Gestores adotam práticas gerenciais. No entanto, com relação à vantagem
competitiva, percebe-se, de forma geral, que os meios de hospedagem objetos desta pesquisa,
ainda necessitam de uma melhor compreensão e de estratégias mais elaboradas para alcançarem
maiores resultados quanto ao uso destas práticas, uma vez que os achados da literatura explicam
que a combinação de práticas ajuda em novas implementações para o desempenho empresarial
superior. Além disso, combinando essas práticas, pode-se gerar competências exclusivas para
estas organizações.
Com relação ao primeiro objetivo específico - listar as principais práticas de
gerenciamento de mídias sociais utilizadas nos meios de hospedagem – identificou-se na
pesquisa que a predominância foi nas práticas: quando a empresa monitora a sua reputação
através das opiniões on-line; quando a empresa responde os comentários on-line dos usuários
nas mídias sociais; quando a empresa comunica às áreas internas as informações extraídas das
revisões on-line para melhorar as operações e serviços; e quando a empresa utiliza estratégias
para promoção dos serviços de acordo com as características particulares de cada mídia social
(ex: postagem de fotos e vídeos; realizar promoções nas mídias sociais).
Com relação ao segundo objetivo específico - analisar como as práticas de gerenciamento
de mídias sociais são utilizadas – os resultados do estudo demonstram que os meios de
hospedagem pertencentes ao grupo 02 (Hotéis Delta, Golf e Bravo) utilizam as práticas de
gestão em mídia social com um melhor desempenho do que os demais hotéis.
Quanto ao terceiro objetivo específico, que é identificar a influência das práticas de gestão
na taxa de ocupação, os resultados demonstraram uma forte influência das práticas na taxa de
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ocupação dos hotéis.
Embora os objetivos deste trabalho tenham sido alcançados, devem-se reconhecer
algumas limitações. A amostra foi predominante da cidade de Porto Velho/RO, e com apenas
sete hotéis, uma vez que se utilizou o critério dos hotéis que possuíssem mais de 100 avaliações
na mídia social Tripadvisor. Sugere-se, portanto, outras mídias que estão sendo exploradas na
literatura, como o Booking, Trivago e Decolar.
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento

Eu,

, sendo conhecedor (a) do

tema e metodologia utilizados pelos alunos do Curso de Mestrado Acadêmico em
Administração da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), consinto em participar da
pesquisa conduzida pelo discente.
Entendo que toda e qualquer informação prestada por mim no decorrer da(s)
entrevista(s) pode ser utilizada na escritura de relatórios referentes à pesquisa. Entendo também
que as entrevistas podem ser gravadas. É acertado entre mim, signatário(a) deste termo, que
todas as possibilidades de identificação enquanto entrevistado devem ser impedidas.

_________,

de
.

Assinatura:

de
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APÊNDICE B – Termo de Confidencialidade

Pelo presente termo, o signatário, ARTUR VIRGÍLIO SIMPSON
MARTINS, aluno do curso de Mestrado Acadêmico em Administração da Universidade
Federal de Rondônia (UNIR), em fase de pesquisa de campo, se compromete a manter
as suas fontes de informação em total anonimato. Neste sentido, não fará a identificação
do entrevistado na redação final dos relatórios.

Porto Velho,

de
.

ARTUR VIRGÍLIO SIMPSON MARTINS
MESTRANDO PPGMAD 2017

de
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APÊNDICE C – Instrumento de Coleta de Dados
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

Este roteiro de coleta de dados terá a finalidade de levantar informações para elaboração de
uma pesquisa acadêmica sobre práticas de gerenciamento de mídias sociais no setor hoteleiro.
Todos os dados coletados terão fins estritamente acadêmicos. Suas respostas são anônimas e
confidenciais. Agradecemos antecipadamente sua colaboração.
Parte I- Práticas de gerenciamento

1. Eu queria que você me contasse como é a utilização de cada prática de
gerenciamento de mídias sociais em sua empresa. A partir dos relatos será possível
classificar o grau de utilização das práticas de gestão.
NÃO USA
1

USA
EVENTUALMENTE
2

USA PLENAMENTE
3

PG1

A empresa monitora a reputação da empresa através das 1
opiniões on-line

2

3

PG2

A empresa responde os comentários on-line dos usuários nas 1
mídias sociais

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

PG3

PG4

PG5

PG6

PG7

A empresa realiza treinamento de funcionários para auxiliar no
gerenciamento das mídias sociais
1
A empresa possui documentados padrões de respostas a serem
utilizadas nas revisões on-line (ex: manual de utilização de 1
mídias sociais; ou document que elenque um padrão para as
respostas utilizadas nas mídias
A empresa desenvolve procedimentos internos para
manipulação das informações nas mídias sociais (ex: triagem 1
das reclamações e elogios; reuniões mensais)
A empresa comunica às áreas internas as informações extraídas
das revisões on-line para melhorar as operações e serviços
1

A empresa utiliza estratégias para promoção dos serviços de
acordo com as características particulares de cada mídia social 1
(ex: postagem de fotos e vídeos; realizar promoções nas mídias
sociais)
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Parte II – Medidas de desempenho
a) Por favor, indique o valor do RevPAR referente ao último ano:
b) Por favor, indique o valor da Taxa de Ocupação referente ao último ano:
c) Por favor, indique com um X no quadro abaixo, qual faixa de distribuição
encontra-se o valor da Taxa de Ocupação referente ao último ano:
> 29%

30% - 49%

50%-69%

70%- 89%

90%- 100%

d) Por favor, indique com um X no quadro abaixo, qual faixa de distribuição
encontra-se a porcentagem do número de reservas que são realizadas através
das mídias sociais referente ao último ano:

> 29%

30% - 49%

50%-69%

70%- 89%

90%- 100%

e) A seguir, assinale com um X como você avalia os itens no quadro, conforme a
legenda, referentes ao grau de percepção sobre o desempenho da sua empresa
em relação à média de seus concorrentes no último ano.
1

2

3

4

5

Totalmente
Pior

Parcialmente Pior

Aproximadamente Parcialmente
Igual
Melhor

Totalmente
melhor

RevPAR

1

2

3

4

5

Taxa média de Ocupação

1

2

3

4

5
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Parte III – Características da Empresa





Tipo de meio de hospedagem:
Hotel

Hotel Histórico

Resort

Pousada

Hotel
Fazenda
Cama &
Café

Flat/Apart-Hotel

Outros:
______________

Classificação do tipo de hospedagem:

Por gentileza, indique com um X no quadro abaixo qual a classificação, segundo o número de
estrelas, do seu meio de hospedagem.



Tempo de atuação da empresa:

( ) Até 5 anos

( ) Entre 10 a 15 anos

( ) Entre 5 a 10 anos


( ) Entre 20 a 25 anos

( ) Entre 15 a 20 anos

( ) Mais de 25 anos:

Por gentileza, indique o número de unidades habitacionais (UH) que a sua
empresa possui:

Parte IV- Questões Sociodemográficas do respondente

Idade:

;

Sexo: ______

Cargo/função na empresa:_________________
Tempo na Instituição:_______________________.

