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RESUMO 

 

 

O presente estudo trata do complexo processo de decisão do consumidor de 
serviços de hospedagem frente aos canais de distribuição do turismo. Tem como 
objetivo descrever o nível de influência dos intermediários de distribuição de 
produtos turísticos, principalmente das agências de viagens e das operadoras 
turísticas, exercida sobre o processo de escolha do meio de hospedagem pelo 
consumidor. A coleta de dados se deu através da aplicação de trezentos 
questionários em turistas brasileiros, hospedados em dezenove hotéis de Natal, 
capital do Rio Grande do Norte. A análise dos dados desenvolveu-se através de 
ferramentas estatísticas multivariadas como a correlação entre variáveis, a 
regressão linear múltipla, a análise fatorial e a análise discriminante. A pesquisa 
caracteriza o perfil dos consumidores de serviços de hospedagem e sua viagem, 
além de identificar os canais de distribuição por eles utilizados. Verifica a influência 
exercida pelos intermediários sobre os consumidores na escolha do meio de 
hospedagem, buscando identificar relações causais entre esta influência e as 
características do consumidor. Constata que as informações sobre os meios de 
hospedagem disponíveis na internet reduzem a probabilidade de que esta influência 
seja exercida, entretanto identifica que os consumidores consideram estas 
informações complementares e não substitutas àquelas fornecidas pelos 
intermediários. As características dos dados obtidos não permitem a identificação de 
fatores que condicionam a influência dos intermediários, nem a identificação de 
funções que discriminem a escolha do consumidor por determinado canal de 
distribuição. Conclui que o consumidor não concorda em ter sido influenciado pelo 
intermediário ou não tem consciência de que o foi, mesmo considerando que é 
importante consultá-los e que a internet não substitui sua função de fonte de 
informações. 
 
Palavras-chave: Canais de distribuição. Intermediários turísticos. Processo de 
decisão. Meios de hospedagem 
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ABSTRACT 

 

This study examines the complex hotel buyer decision process in front of the tourism 
distribution channels. Its objective is to describe the influence level of the tourism 
marketing intermediaries, mainly the travel agents and tour operators, over the hotel 
decision process by the buyer-tourist. The data collection process was done trough a 
survey with three hundred brazilian tourists hosted in nineteen hotels of Natal, capital 
of Rio Grande do Norte, Brazil. The data analysis was done using some multivariate 
statistic techniques as correlation analysis, multiple regression analysis, factor 
analysis and multiple discriminant analysis. The research characterizes the hotel 
services consumers profile and his trip, and identifying the distribution channels used 
by them. Furthermore, the research verifies the intermediaries influence exercised 
over hotel buyer decision process, looking for identify causality relations between the 
influence level and the buyer profile. Verifies that information about hotels available 
on internet reduces the probability that this influence can be practiced; however it 
was possible identifying those consumers considers this information complementary 
and non-substitutes than the information from intermediaries. The characteristics of 
the data do not allow indentifying the factors that constraint the intermediaries 
influence neither identifying discriminant functions of the specific distribution channel 
choice by consumers. The study concludes that consumers don’t agree in have been 
influenced by intermediaries or don’t know if they have, still considering important to 
consult them and internet doesn’t substitute their function as information source. 
 
Key words: Tourism channels. Tourism intermediaries. Decision process. Hotels. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente capítulo aborda o desenvolvimento da problemática de que 

trata a pesquisa, da sua relevância, dos seus objetivos e, por fim, da sua 

delimitação. 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

Turismo e hospitalidade são setores que se encontram em franco 

crescimento, aumentando a cada ano sua importância na economia global. Segundo 

a Organização Mundial do Turismo (OMT), em 2008, foram contabilizados 922 

milhões de desembarques internacionais no mundo, o que corresponde a um 

crescimento de 1,9% em relação a 2007. Além disso, as receitas do turismo 

internacional, em 2008, alcançaram U$ 944 bilhões, correspondendo a um 

incremento de 1,8% em relação ao ano anterior. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO 

TURISMO, 2009). Por sua vez, a última pesquisa anual do World Travel & Tourism 

Council (WTTC) aferiu que os setores de viagens e turismo são responsáveis pela 

geração de 225 milhões de empregos em todo o mundo e por 9,6% do produto 

interno bruto (PIB) mundial (WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL, 2009). 

No contexto nacional, as perspectivas também são de crescimento. Ainda 

segundo o WTTC, espera-se que no Brasil, os setores de viagens e turismo 

contribuam com 6,2% do PIB em 2009, o que representará U$ 82,8 bilhões, e com 

6,6% do PIB em 2019, totalizando U$ 165,6 bilhões. Com relação à geração de 

empregos, em 2009, espera-se que 5,9% dos brasileiros trabalhem nestes setores, 

chegando a 6,3% em 2019 (WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL, 2009).  

Por outro lado, se as perspectivas brasileiras forem relativizadas num 

contexto global, conclui-se que sua posição não é das melhores. No ranking mundial 

do WTTC, que considera a contribuição relativa do turismo na economia nacional de 

181 países, o Brasil ocupa apenas a 141ª posição. Neste mesmo ranking, se forem 

considerados apenas os 19 países da América Latina, o Brasil fica em 13º lugar 

(WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL, 2009). 
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Tendo em vista a grande extensão territorial do Brasil, aliado às suas 

belezas naturais e rico patrimônio cultural, estes dados ilustram, de um lado a 

incipiência da atividade turística brasileira, e do outro a existência de oportunidades 

de crescimento para as organizações que atuam nestes setores. 

No Brasil, o turismo também representa papel importante na economia 

nacional. Em 2006, os gastos dos turistas estrangeiros em visita ao Brasil 

alcançaram U$ 4,3 bilhões, com crescimento de 11,78% em relação a 2005. Os 

desembarques internacionais alcançaram a marca dos 6,37 milhões de passageiros 

e os desembarques nacionais resultaram em 46,35 milhões de viajantes 

desembarcados nos aeroportos brasileiros. (BRASIL, 2007). 

Inserida no contexto desta importante atividade econômica está a 

problemática do processo de decisão do consumidor de produtos turísticos frente 

aos atores responsáveis por sua distribuição. Desta forma, é necessário 

contextualizar teoricamente esta problemática, utilizando-se de um modelo 

referencial. Este modelo deve observar as complexas características da atividade 

turística: 
 
A atividade do turismo surge em razão da existência prévia do fenômeno 
turístico, que é um processo cuja ocorrência exige a interação simultânea de 
vários sistemas com atuações que se somam para levar ao efeito final. 
O Turismo, portanto, como resultado do somatório de recursos naturais do 
meio ambiente, culturais, sociais e econômicos, tem campo de estudo 
superabrangente, complexíssimo e pluricausal. 
Organizar esse imenso complexo de fatores – que são causas e efeitos 
intervenientes, não se podendo afirmar com certeza, ante mera investigação 
simplista, que fatores decidem a atividade turística e quais os que não a 
determinam – constitui empresa árdua. 
É preciso dispor de um quadro referencial dinâmico, flexível, adaptável, de 
leitura e compreensão simples e fácil que integre toda essa colossal 
complexidade e a represente por inteiro em suas combinações (BENI, 2000, 
p.16). 
 

Além disso, a complexidade da atividade turística, resultante da ação 

sociocultural em contextos diferenciados, exige um modelo referencial que 

contemple as diversas interdependências setoriais e inter-organizacionais, além de 

requerer métodos e procedimentos de pesquisa inter e transdisciplinares de vários 

domínios da ciência (BENI, 2000).  

Observando o que foi exposto, o presente estudo fará uso do Modelo 

Referencial do Sistema de Turismo (Sistur), desenvolvido por Beni, apresentado na 

Figura 1. Como se pode observar, este modelo é dividido em três grandes grupos 

compostos, cada um deles, por subsistemas. O conjunto das relações operacionais 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 15 

inclui aqueles que serão abordados neste estudo que são os subsistemas da 

distribuição e do consumo. 

 
As letras seqüenciais e codificadas distribuídas pelos diferentes conjuntos do Sistur correspondem 
aos Operadores do Sistema, descritos abaixo: 
H - Atrativos turísticos; I – Equipamentos e serviços turísticos; J – Adaptação da oferta à evolução da 
demanda de turismo; K – Organização e ocupação territorial; L – Avaliação e hierarquização do 
atrativo turístico; M – Estratificação socioeconômica dos turistas; N – Vocação turística do núcleo 
receptor; O – Caracterização e classificação dos fluxos turísticos; P – Indicadores e variáveis por 
classes de fluxos; Q – Métodos de estimativa da demanda de turismo e recreação; R – Indicadores e 
variáveis da demanda de turismo e recreação por região. 
 
Figura 1: Sistema de Turismo (Sistur) – Modelo Referencial 
Fonte: Adaptado de BENI, 2000, p. 48. 
 

“No Sistur, o processo de distribuição é o conjunto de medidas tomadas 

com o objetivo de levar o produto ou serviço do produtor ao consumidor” (BENI, 

2000, p. 181). Entende-se como produtor cada um dos fornecedores primários de 

serviços turísticos, como companhias aéreas, hotéis, pousadas, agências de 

receptivo, parques temáticos, entre outros. Assim, a distribuição torna-se, cada vez 

mais, um conjunto de decisões gerenciais críticas para a competitividade e 

lucratividade das organizações e destinos turísticos (BUHALIS, 2001; LAWS; 

BUHALIS, 2001). A importância da distribuição para as organizações turísticas 

decorre das características peculiares que seus produtos possuem. Características 
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como intangibilidade, perecibilidade, e principalmente, o fato de que a distribuição no 

turismo não compreende o transporte do produto até o consumidor fazem com que a 

matéria-prima deste processo se resuma em informação. É ela o objeto 

transacionado e distribuído através dos atores que compõem os canais de 

distribuição do turismo. É a informação sobre os destinos turísticos, sobre os meios 

de transporte e de hospedagem, sobre os passeios e atividades de recreação, entre 

tantos outros, que precisam chegar aos mercados consumidores dispersos 

geograficamente. 

O’Connor (2001, p. 13) destaca a importância da informação no turismo: 
 
A informação tem, reconhecidamente, uma grande importância no turismo. 
Na verdade, a informação já foi descrita como a “força vital” da indústria, já 
que sem ela o setor não funcionaria (Sheldon, 1933a). Os turistas precisam 
de informação antes de sair para uma viagem para ajudá-los a planejar e 
fazer escolhas à medida que aumenta a tendência no sentido de viagens 
mais independentes. 
 

 
Figura 2: Subsistema de Distribuição do Sistur 
Fonte: BENI, 2000, p. 186. 
 

A representação do subsistema de distribuição do Sistur, apresentada na 

Figura 2, ilustra sua estrutura, elenca os atores que atuam neste processo e destaca 

os canais de distribuição, tanto os que ligam diretamente os produtores de serviços 
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turísticos aos consumidores, como aqueles que fazem uso de intermediários 

(operadoras e agências de turismo). A influência destes últimos atores sobre o 

processo de decisão dos consumidores é o objeto principal desta pesquisa. 

Os intermediários turísticos têm como principal função disponibilizar os 

serviços fornecidos pelos provedores primários (transporte, hospedagem, etc.) aos 

consumidores finais, através da venda individual de cada um desses produtos ou 

através de pacotes que incluem alguns destes serviços. Na distribuição turística, 

existem muitos caminhos para que o fornecedor primário faça chegar aos seus 

potenciais clientes os seus produtos, entretanto, os canais mais comuns e 

tradicionais são através de operadoras e agências de turismo.  

Complementam o cenário desta problematização, as intensas mudanças 

estruturais que estão ocorrendo nos canais de distribuição do turismo, em especial, 

o fenômeno da desintermediação. Isto decorre, principalmente, da evolução do 

comércio eletrônico e do aumento da disponibilidade de informações sobre os 

destinos e fornecedores na internet. Ora, se é a informação o objeto transacionado e 

distribuído entre os atores que compõem os canais de distribuição do turismo, pode-

se deduzir que a evolução das tecnologias de informação os impactarão 

diretamente. Assim como está ocorrendo em outros setores econômicos, a 

distribuição de viagens e turismo passa por um profundo rearranjo estrutural, onde o 

papel de cada um dos atores está sendo profundamente questionado pelos outros 

membros do canal. A internet permite a aproximação entre os extremos dos canais, 

ou seja, entre consumidores e fornecedores primários, pois a informação tem mais 

fluidez que antes. O poder dos intermediários tende a diminuir, os processos de 

verticalização e de desintermediação tendem a se acelerar. E o consumidor, como 

fica no meio de tudo isso?  

Daí emerge o ponto chave da problemática da pesquisa: a influência 

destes atores no processo de decisão do consumidor. Swarbrooke e Horner (2002, 

p. 246) destacam esta influência: 
 
Os consumidores são influenciados pelos intermediários da cadeia de 
distribuição. É muitas vezes o varejista que exerce a influência mais 
poderosa sobre o consumidor em suas decisões de compra. O agente de 
viagens que atua no varejo, por exemplo, desempenha um papel 
fundamental na relação com o consumidor, em favor dos interesses da 
operadora de pacotes de férias. 
 

Cabe destacar que o consumidor desenvolverá vários processos 
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decisórios antes e durante sua experiência turística. Decidirá sobre destinação, 

sobre meios de transporte e hospedagem, sobre passeios, sobre período e duração 

da viagem, entre outras tantas decisões. Desta forma, Ilustram-se na Figura 3 os 

componentes do Subsistema de Consumo do Sistur e toda a oferta de serviços e 

possibilidades a serem observadas pelo consumidor. Esta pesquisa aborda o 

processo de decisão sobre um dos produtos turísticos, ou ainda, sobre um dos 

componentes de um pacote, indispensável no turismo: a hospedagem.  

 
Figura 3: Componentes do Subsistema de Consumo do Sistur 
Fonte: BENI, 2000, p. 255. 
 

O consumidor é o sujeito desta pesquisa. É a partir de sua perspectiva 

que se desenvolve esta problemática. Interessa saber sua capacidade de escolha, 

as interferências, influências e induções a que ele se submete, além do controle (ou 

incapacidade de controle total) deste processo. Questiona-se também como se dá o 

fluxo de oferta dos meios de hospedagem até o consumidor, quais as possibilidades 

e informações que estão disponíveis até sua decisão. Como ele se comporta frente 

o fácil acesso e fluidez de informações disponíveis na internet, que é a matéria-

prima deste processo? Enfim, como se dá a decisão final do meio de hospedagem? 

O processo de escolha de uma destinação pelo consumidor é complexo, 
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como destaca Beni:  
 
Há muita evidência de que a escolha de uma destinação turística seja um 
complexo processo de decisão, decorrente de consultas a um extenso 
sistema informativo que visa fornecer elementos de resposta às suas 
expectativas e aspirações. (BENI, 2000, p. 244) 
 

De forma análoga, também se pode considerar complexa a decisão do 

meio de hospedagem. 

Diante do que foi abordado e das múltiplas questões que foram surgindo, 

o presente estudo procura concentrar-se em um dos aspectos essenciais nesta 

temática, limitando-se a responder e compreender ao seguinte problema de 

pesquisa: 

Qual a influência exercida pelos intermediários de canais de 
distribuição de produtos turísticos no processo de decisão do meio de 
hospedagem pelo consumidor? 

 

 

 

1.2 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

A relevância de uma pesquisa na área das Ciências Sociais pode ser 

considerada tanto a partir da perspectiva teórica como também do ponto de vista 

prático, ou seja, da sua contribuição para as organizações. Quando a pesquisa trata 

de um tema comum a mais de uma disciplina, é importante destacar a sua 

relevância teórica a partir da perspectiva de cada uma delas. Assim, de forma 

didática, destacam-se os argumentos para justificar a importância do presente 

estudo para cada uma destas perspectivas, iniciando com a teórica e em seguida a 

prática.  

Esta pesquisa situa-se num contexto relevante a partir das perspectivas 

das disciplinas tanto do Marketing como do Turismo. Do ponto de vista teórico, ela 

faz uso de modelos referenciais advindos das duas disciplinas, sem que haja 

conflitos de pressupostos. Assim, do Turismo, faz-se uso do modelo referencial 

teórico do Sistur que advém da Teoria Geral dos Sistemas, observando os 

fenômenos turísticos de forma holística, considerando os princípios da integralidade 
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e da auto organização preconizados por Ludwig von Bertalanffy (BENI, 2000).  

Um dos componentes do Sistur é o Subsistema da Distribuição, estudado 

a partir da perspectiva do marketing turístico. Para isso a pesquisa utiliza o modelo 

dos 4 Ps de marketing, também conhecido como marketing mix, em que a 

distribuição consiste em um de seus componentes (produto, preço, praça e 

promoção), seu terceiro P, ou seja, praça ou ponto. A distribuição do turismo mostra-

se como um tema de crescente interesse pelos acadêmicos e pesquisadores de 

todo mundo em função das mudanças estruturais dos canais de distribuição que se 

encontram em curso, motivadas pela evolução do comércio eletrônico e do aumento 

de disponibilidade de informações sobre os produtos turísticos na internet. Estas 

mudanças compreendem fenômenos como a desintermediação e reintermediação 

dos canais de distribuição. Vale à pena destacar que a literatura sobre esta temática 

é relativamente recente e permanece fragmentada (BUHALIS; LAWS, 2001; 

LOHMANN, 2006; O’CONNOR, 2001). 

Por sua vez, outro componente do Sistur é o Subsistema Consumo que 

trata exatamente do processo de decisão de compra do consumidor de produtos 

turísticos. Para esta abordagem, faz-se uso do modelo de processo de tomada de 

decisão de Kotler et al. (2006). Outro importante argumento que deve ser destacado 

para justificar a relevância teórica do presente estudo é o fato de que a maioria dos 

pesquisadores tem dado ênfase à pesquisa sobre os impactos da tecnologia nos 

distribuidores mais tradicionais do turismo. Por outro lado, as relações entre 

comprador e distribuidor, objeto desta pesquisa, representa apenas 14% dos artigos 

científicos sobre canais de distribuição do turismo (LOHMANN, 2006). 

Assim, a relevância teórica desta pesquisa se configura no momento em 

que trata de fenômenos comuns as duas disciplinas das Ciências Sociais, fazendo 

uso de modelos teóricos complementares e não colidentes. 

Do ponto de vista prático, é fundamental destacar que o turismo é uma 

das atividades de maior importância para a economia global, especialmente para 

países em desenvolvimento como o Brasil. Esta importância acentua-se em regiões 

ainda não tão industrializadas, com restrições ao desenvolvimento agrário e 

condições socioeconômicas desfavoráveis como o nordeste brasileiro. Mais 

especificamente, a cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, tem 

demonstrado, nos últimos anos, grande desenvolvimento da atividade turística. Este 

desenvolvimento requer dos gestores envolvidos na administração das organizações 
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públicas e privadas do turismo, conhecimentos que os auxiliem no entendimento das 

características peculiares do setor. 

Mesmo assim, o turismo ainda é uma disciplina das ciências sociais 

carente de estudos científicos que possibilitem um melhor entendimento dos 

diversos atores que atuam nos papéis proporcionados por este segmento. 

Dentre os setores da economia envolvidos na atividade turística, o setor 

de meios de hospedagem, destaca-se pela fundamental importância que nela 

desempenha, sobretudo na geração de emprego e renda para as populações locais. 

Visto isso, o conjunto de empresas hoteleiras de um destino turístico deve ser objeto 

de pesquisas sociais que colaborem com a melhoria de seu desempenho. A 

importância do setor de meios de hospedagem para a economia de Natal pode ser 

ilustrada com sua oferta de 197 empreendimentos, 8.991 unidades de hospedagem 

(UH) e 26.106 leitos (RIO GRANDE DO NORTE, 2008a). 

Por sua vez, a distribuição mostra-se como um tema estratégico, 

principalmente para as empresas provedoras de serviços e ainda mais para aquelas 

que ofertam serviços turísticos. 

O processo de tomada de decisão do consumidor consiste em uma 

disciplina em constante evolução, que tem contribuído substancialmente para o 

desenvolvimento do marketing das organizações. Este tema caracteriza-se como 

ferramenta essencial para as ações mercadológicas das empresas, uma vez que, 

como função organizacional fundamental, o marketing busca identificar e suprir 

necessidades, desejos e demandas dos consumidores.  

Desta forma, a pesquisa trata da problemática do processo decisório do 

consumidor, inserido nos canais de distribuição do turismo e é conduzida a partir da 

perspectiva do próprio consumidor, além de contemplar os fenômenos inter-

organizacionais que ocorrem com este e com os demais membros de canais de 

distribuição. É na interface consumidor final-intermediário de canal onde são focadas 

as observações da pesquisa e por onde se desenvolve a problemática deste estudo.  

Soma-se às justificativas expostas, o interesse pessoal em marketing 

turístico e sua relação dinâmica, além de atuar diretamente na atividade de gestão e 

empreendimento no setor de hospedagem. 

Assim, esta pesquisa aproveita-se da lacuna de abordagem da temática 

de intermediários de canais de distribuição, dentro do campo das ciências sociais, 

quer seja na administração ou no turismo, dando relevância a essa discussão e 
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agregando à publicação literária na área. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Geral 

 

 

Descrever o nível de influência exercido pelos intermediários dos canais 

de distribuição no processo de escolha do meio de hospedagem pelos consumidores 

de produtos turísticos. 

 

 

1.3.2 Específicos 

 

 

No intuito de se atingir o objetivo geral da pesquisa, faz-se necessária a 

formulação de objetivos específicos, propostos a seguir: 

a) Caracterizar os consumidores de produtos turísticos. 

b) Identificar os canais de distribuição utilizados pelos consumidores. 

c) Medir os níveis de influência exercidos pelos intermediários no 

processo de escolha de meio de hospeagem pelos consumidores. 

d) Estabelecer correlações entre as características do consumidor, os 

canais de distribuição utilizados e os níveis de influência exercidos 

pelos intermediários na escolha de meio de hospedagem. 

e) Verificar se a disponibilidade de informações na internet contribui 

para a redução do nível de influência do intermediário. 

f) Identificar fatores que condicionam o nível de influência do 

intermediário. 

g) Identificar funções que discriminem a escolha por determinado canal 

de distribuição. 
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1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

É na interface consumidor final-intermediário de canal onde são focadas 

as observações da pesquisa e por onde se desenvolve a problemática deste estudo. 

É importante destacar o recorte desta pesquisa, pois existem outros pontos de 

partida para se estudar os canais de distribuição do turismo. Estes podem ser 

estudados a partir do extremo oposto do canal, ou seja, a partir dos fornecedores 

primários. No caso do turismo, a partir das empresas hoteleiras, agências de 

receptivo ou companhias aéreas. Podem também ser abordados a partir das 

interfaces entre intermediários, atacadistas, varejistas, em que no turismo são as 

agências de viagens e operadores turísticos. Podem, por fim, contemplar toda a 

estrutura do canal, incluindo seus membros, desde o consumidor final até o 

fornecedor primário. Enfim, são muitas as possibilidades de se abordar as dinâmicas 

organizacionais que ocorrem nos canais de distribuição do turismo, incluindo temas 

como poder, redes sociais e tecnologia da informação. O presente estudo trata do 

processo decisório do consumidor frente ao canal de distribuição, temática pouco 

freqüente na literatura sobre canais de distribuição do turismo. 

O consumidor de produtos turísticos tem uma série de decisões a tomar. 

Decidirá sobre a destinação turística, sobre data e duração da viagem, sobre o tipo 

de transporte, sobre passeios e sobre o hotel que se hospedará. Esta última decisão 

é o objeto desta pesquisa, de forma que se define um recorte que viabilize o estudo, 

uma vez que tratar de todas as decisões a serem tomadas pelo consumidor de 

produtos turísticos seria inviável pela disponibilidade de tempo e de recursos, além 

da complexidade metodológica para esse nível de pesquisa. 

O estudo abrange a população de turistas brasileiros e residentes no 

Brasil, adultos que visitaram a cidade de Natal e se hospedarão em hotéis com mais 

de cem unidades habitacionais, durante o período da coleta de dados. 

Tendo em vista que um dos fatores que mais influencia o processo de 

decisão do consumidor consiste na cultura do indivíduo, a pesquisa foi conduzida 

para a população de turistas brasileiros e residentes no Brasil, ou seja, aqueles que 

estão realizando o turismo doméstico. Não foram considerados como população-

alvo os turistas estrangeiros, oriundos de diversos países. Isto se deve à grande 

complexidade dos fatores culturais envolvidos, o que poderia gerar distorções na 
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amostra, gerando resultados não condizentes com a realidade. 

A cidade de Natal foi escolhida por conveniência e por ser um dos 

destinos turísticos nacionais mais procurados pelos turistas brasileiros. 

Dentre a população de turistas que visitam um destino, alguns se 

hospedam em casas de amigos e parentes, outros em meios de hospedagem como 

hotéis, pousadas e albergues. Tendo em vista que, dentre os meios de hospedagem 

existentes em Natal, praticamente só grandes hotéis estão presentes na maioria dos 

canais de distribuição que possuem intermediários, a pesquisa se restringirá à 

população de turistas hospedados em hotéis com pelo menos cem apartamentos. O 

fator restritivo de número mínimo de unidades habitacionais é importante, pois 

muitos hotéis pequenos trabalham apenas com canais diretos, ou focados em nichos 

específicos de mercado, dedicando-se exclusivamente a um ou poucos segmentos, 

sejam eles segmentados geograficamente ou por motivação. 
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2 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS 

 

 

Neste tópico, tem-se o desenvolvimento da discussão teórica sobre 

canais de distribuição do turismo, utilizando-se dos autores mais atualizados e 

referenciados na área, e permitindo uma visão concentrada na temática da interface 

entre os consumidores de produtos turísticos, com ênfase na hospedagem, e os 

intermediários. 

Para tanto, é interessante se situar no contexto da produção e discussão 

teórica do assunto, considerando-se principalmente a ênfase que se tem dado, a 

partir de uma análise dos estudos correlatos na área. 

 
Gráfico 1: Tópicos relacionados com os canais de distribuição na literatura sobre turismo 
Fonte: Elaborado a partir de dados de LOHMANN, 2006, p. 4. 
 

Nesse aspecto, vale salientar a publicação de Lohmann (2006), que faz 

um interessante levantamento da literatura em turismo sobre canais de distribuição, 

demarcando o período de 1993 a 2005. Pode-se ver que a ênfase tem sido dada na 

“[...] pesquisa sobre como as novas formas de tecnologia como a internet, têm 

impactado nos distribuidores mais tradicionais (e.g. agentes de viagens) ou focado 

em determinados distribuidores e fornecedores, notadamente hotéis.” (LOHMANN, 
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2006, p. 1).  

O mesmo autor consegue sintetizar o estado da arte da pesquisa sobre 

este tema nas seguintes palavras: 
 
Apesar de sua importância estratégica e do seu potencial para servir como 
uma estrutura analítica e unificadora conceitual, expandindo mercados e 
destinos, ao mesmo tempo em que aproxima os consumidores e todos os 
setores do turismo, a pesquisa em canais de distribuição no turismo é um 
fenômeno relativamente recente e a literatura encontra-se, de certa forma, 
desfragmentada. Os primeiros livros em inglês sobre o tema apareceram 
apenas recentemente (O’Connor, 1999; Buhalis e Laws, 2001). [O livro de 
O’Connor – Distribuição da Informação Eletrônica em Turismo e Hotelaria – 
foi traduzido para o português e lançado no Brasil em 2001] (LOHMANN, 
2006, p. 3). 
 

Além disso, considerando os anos posteriores a 2005, pode-se identificar 

a pesquisa de Morais (2006) que aborda a distribuição eletrônica dos hotéis do Rio 

de Janeiro. 

Por fim, vale à pena destacar as razões expostas por Swarbrooke (2001, 

p. 87, tradução nossa) para o recente aumento do interesse dos pesquisadores 

sobre esta temática: 
 
De todos os “P’s” do marketing mix – produto, preço, praça e promoção – a 
praça ou distribuição talvez tenha recebido a menor atenção dos 
acadêmicos do turismo. Entretanto, nos anos recentes, a distribuição se 
tornou um tópico mais em moda por um certo número de razões, incluindo: 
• a crescente tendência de integração vertical, através da qual as 

operadoras turísticas têm comprado agências de viagens para reforçar 
sua posição no mercado 

• o crescente papel da internet como um meio de distribuição de produtos 
turísticos 

• a crescente sofisticação dos sistemas computadorizados de reservas e o 
crescimento dos Global Distribution Systems [GDS] 

• a crescente tendência do marketing direto e da redução do uso dos 
intermediários 

  
 

 

2.1 SUBSISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTUR 

 

 

De acordo com o que se apresentou no capítulo introdutório desta 

pesquisa, o Sistur, ilustrado na Figura 1, consiste num modelo teórico referencial 

utilizado em diversas pesquisas do Turismo e se apresenta útil para referenciar 

teoricamente os objetivos e a problemática desta pesquisa. Segundo Beni (2000, p. 

181), um dos componentes do Sistur é o Subsistema de Distribuição que: 
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[...] compreende em geral: escolha dos canais; seleção dos intermediários; 
seleção da oferta; programação de visitas; prospecção e entrega da oferta 
aos intermediários; vendas; estimulação das vendas; relatório de vendas; e 
análise e controle das vendas. 
 

No Sistur, o Subsistema de Distribuição, ilustrado na Figura 2, interage 

diretamente com outros três subsistemas: o Subsistema de Consumo, o Subsistema 

de Produção e o Subsistema de Mercado. Os fenômenos que ocorrem na interface 

entre os subsistemas de Distribuição e de Consumo incluem a problemática desta 

pesquisa. O Subsistema de Consumo é apresentado no terceiro capítulo deste 

estudo. 

Os atores do Subsistema de Distribuição são: produtores de serviços 

turísticos (transportes; hotéis e restaurantes; serviços turísticos e organizações 

turísticas corporativas), operadoras de turismo (organizadores de viagens), agências 

de turismo e consumidores (turistas). (BENI, 2000). As operadoras de turismo e as 

agências de viagens são alguns dos intermediários de distribuição que serão 

apresentados na quarta parte deste capítulo. Já os meios de hospedagem, que 

compõem o grupo de produtores de serviços turísticos, dispõem de um capítulo à 

parte. 

Uma das características deste subsistema é o potencial de mudanças que 

podem ocorrer nos próximos anos, especialmente aquelas relativas ao fenômeno da 

desintermediação. Este tema é tratado na quinta parte deste capítulo e é destacado 

por Cooper et al. (2001, p. 304) 
 
[...] é importante lembrar que a distribuição do produto turístico é o aspecto 
do sistema de turismo que tem o maior potencial para mudanças nos 
próximos anos, quando as novas tecnologias permeiam o mercado e o 
acesso direto ao turismo se torna mais presente. 
 

“Na comercialização dos produtos turísticos, a definição do processo de 

distribuição constitui uma estratégia de marketing [...]” (BENI, 2000, p. 181). Assim, 

mesmo inserido no modelo teórico referencial do Sistur, é possível fazer uso de 

outro modelo teórico advindo do marketing para auxiliar o entendimento das 

dinâmicas que ocorrem dentro do Subsistema de Distribuição.  

Deve-se a Jerome McCarthy, no início da década de 60, a proposição do 

criativo e didático mix de marketing que consiste em 4 Ps: produto, preço, praça e 

promoção, em que cada P abrange várias atividades. Esta concepção do mix de 

marketing tem sido utilizada por diversos autores, por contemplar as quatro funções 
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fundamentais do marketing de forma didática e objetiva.  

 
Figura 4: Os 4 Ps do marketing 
Fonte: KOTLER, 1999, p. 125. 
 

A distribuição (ou praça) é um dos 4 P’s do marketing, sendo este o 

componente do marketing mix que este estudo trata. Laws e Buhalis (2001, p. 3, 

tradução nossa) ponderam que: “Num nível operacional, a decisão chave para 

gerentes consiste em como fazer com que seus produtos estejam disponíveis para 

os consumidores. Na tipologia dos 4 Ps do marketing, esta função refere-se à praça 

[...]”. Nesta mesma perspectiva, Wahab, Crampon e Rothfield (1976, p. 96 apud 

PEARCE; SCHOTT, 2005, p. 50, tradução nossa) afirmam que: “A distribuição pode 

ser vista como aquela parte do marketing mix que ‘faz com que o produto esteja 

disponível’ para os consumidores [...]” 

 

 

2.2 PRODUTOS TURÍSTICOS 

 

 

Diferente da maioria dos bens e serviços, os produtos turísticos possuem 

características específicas, tratadas extensivamente por diversos autores, que 

condicionam a sua distribuição e o processo de decisão do consumidor sobre sua 

compra. Assim, torna-se importante apresentar algumas destas características e 
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dedicar uma parte deste estudo para sua discussão. 

Kotler et al. (2006, p. 346, tradução nossa) conceituam produtos da 

seguinte forma.  
 
Um produto é qualquer coisa que possa ser oferecida para um mercado 
para atenção, aquisição, uso ou consumo que possa satisfazer um desejo 
ou necessidade. Isto inclui objetos físicos, serviços, lugares, organizações e 
idéias. 
 

Destacam-se deste conceito a inserção de lugares, organizações e idéias 

como elementos de um produto. A ampliação deste conceito é fundamental quando 

se analisam as questões de marketing turístico, dentre elas a distribuição destes 

produtos. Ora, nada mais adequado do que considerar lugares e idéias como 

componentes dos produtos turísticos. A própria destinação é um produto turístico. 

Não é um objeto físico ou serviço. É um lugar, um ambiente físico com todas as suas 

características que podem suprir necessidades e desejos de consumidores. O 

mesmo se pode afirmar sobre idéia como elemento do produto. As idéias de férias, 

de descanso, de enriquecimento cultural, de experiências também podem ser 

caracterizadas como elementos de um produto. 

Segundo a OMT, pode-se definir como produto turístico “o conjunto de 

bens e serviços que são utilizados para o consumo turístico por determinado grupo 

de usuários”. A mesma organização também destaca dois aspectos relevantes dos 

produtos turísticos que conduzem sua distribuição a adquirir determinadas 

características (2001, p. 290): 
 
A estruturação do produto turístico é complexa uma vez que se caracteriza 
por englobar elementos tangíveis e intangíveis – bens e serviços – além de 
estar baseado na interação entre o provedor de serviços e o consumidor do 
mesmo. 
 

Há ainda que se considerar que o consumidor pode adquirir produtos 

turísticos através de pacotes formulados por intermediários ou cada um de seus 

componentes separadamente. Confira nesta conceituação de produto turístico 

disponível do Glossário do Turismo do website do Ministério do Turismo: 
 
Bem ou serviço negociado na indústria turística; pode ser unitário 
(passagem aérea, serviço de guia do turismo, hospedagem, etc.) ou um 
conjunto destes (pacote de viagem). (SÃO PAULO, s.d., apud BRASIL, 
2009) 
 

O objeto principal deste estudo é a distribuição de serviços de 

hospedagem. Sendo assim, o consumidor pode contratar o meio de hospedagem 
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através de pacotes formulados por operadoras turísticas, onde também podem estar 

incluídos o transporte, passeios, refeições e seguros de viagem ou separadamente, 

através de diversos canais de distribuição disponíveis. Tendo em vista seu objeto 

principal e também as definições de turismo (que indicam a necessidade de pelo 

menos um pernoite na destinação), este estudo assumirá que o termo produto 

turístico incluirá, em todas as situações discutidas, diárias de hospedagem. 

 
Figura 5: Características do turismo 
Fonte: SWARBROOKE; HORNER, 2002, p. 80. 
 

Diversos autores tem se empenhado em descrever as características dos 

produtos turísticos que condicionam sua comercialização e sua distribuição. Dentre 

eles, Swarbrooke e Horner, de forma resumida e sintética, apresentam as principais 

características do turismo, ilustradas na Figura 5. 

 

 

2.3 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DO TURISMO 

 

 

A atenção ao estudo dos canais de distribuição do turismo têm crescido 

nos últimos anos porque sua importância foi reconhecida tardiamente pelos 
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pesquisadores e estrategistas contemporâneos (BUHALIS, 2000; BUHALIS, 2001; 

PEARCE; SCHOTT, 2005). Esta seção trata dos conceitos, estrutura, funções e 

dinâmicas de poder dos canais de distribuição do turismo. 

O termo canal de distribuição é geralmente associado à idéia de uma rota 

ou caminho pelo qual os produtos manufaturados são conduzidos desde o produtor 

até o consumidor final, ou ainda associado a uma visão com ênfase na transferência 

de propriedade dos bens à medida que eles passam de uma organização à outra. 

Em setores de serviços, como o turismo, a transferência de propriedade do bem 

distribuído não ocorre, já que os fluxos existentes nestes canais de distribuição são 

transações financeiras e principalmente transferência de informação, no lugar de 

movimentos de produtos vendidos (LAWS, 2001). Deve-se destacar ainda que dois 

outros fatores tornam a distribuição do produto turístico ainda mais singular. O 

primeiro consiste no fato de que, diferente da distribuição de bens, que podem ser 

transportados até o consumidor, o turista é quem é transportado ao destino turístico, 

local de consumo do produto. O segundo é o fator da perecibilidade do produto 

turístico, como por exemplo, um quarto de hotel, que não pode ser armazenado de 

um dia para o outro como é possível com bens manufaturados ou produtos agrícolas 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2003). Soma-se a isso ser um dos 

grandes desafios encontrados pelos gestores das organizações do turismo, dispor 

seus produtos de forma acessível ao cliente final, que se encontra, na maioria dos 

casos, disperso geograficamente em todo o território global. 

São muitos os conceitos de canal de distribuição ou canal de marketing. 

Kotler et al. (2006, p. 500, tradução nossa) conceituam canal de distribuição como 

“um conjunto de organizações independentes envolvidas no processo de fazer um 

produto ou serviço disponível ao consumidor ou ao usuário corporativo”. Observa-se 

que esta definição considera as organizações que compõe um canal de distribuição 

como organizações independentes.  

Já o conceito proposto por Coughlan et al. (2002, p. 20) destaca a 

interdependência entre as organizações: “Um canal de marketing é um conjunto de 

organizações interdependentes envolvidas no processo de disponibilizar um produto 

ou serviço para uso ou consumo”. Em outras palavras, é dizer que um canal de 

marketing ou distribuição “não é apenas uma empresa [...], quer ela seja fabricante, 

atacadista ou varejista. Em vez disso, muitas entidades estão, em geral, envolvidas 

na atividade do canal [...]” e cada uma destes membros “depende dos demais para 
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desempenhar sua função correspondente.” 

Utilizando a perspectiva do tomador de decisões gerenciais e das 

relações inter-organizacionais, Rosenbloom (1995, p. 5 apud BUHALIS, 2001, p. 34, 

tradução nossa) conceitua um canal de marketing como “a organização contratual 

externa que a gestão opera para atingir seus objetivos de distribuição”.  

Com relação aos conceitos específicos de canais de distribuição do 

turismo, Cooper et al. (2001, p. 443) apresentam, de forma simples, um sistema de 

distribuição como “[...] o canal utilizado para ganhar acesso aos compradores 

potenciais do produto, ou os meios pelos quais o prestador de serviços turísticos 

efetua este acesso”.  

Por sua vez, o conceito apresentado por Bastakis et al. (2004, p. 152, 

tradução nossa) limita a distribuição do turismo apenas à distribuição de pacotes e 

considera que: 
 
Os canais de distribuição do turismo são sistemas organizados que avocam 
a responsabilidade de compor pacotes de produtos turísticos 
conjuntamente, além de promovê-los; provêm informações para turistas 
potenciais e também estabelecem mecanismos que permitam aos 
consumidores efetuar, confirmar e pagar por reservas. 
 

Este conceito admite que os canais de distribuição do turismo não podem 

prescindir de intermediários que organizam pacotes de produtos turísticos, ou seja, 

de operadoras turísticas. Sabe-se, entretanto, que os canais de distribuição diretos, 

ou seja, aqueles que ligam diretamente os consumidores aos fornecedores primários 

também existem e prescindem de intermediários. Medlik (1996 apud UJMA, 2001, p. 

41, tradução nossa) descreve esta possibilidade como uma das formas de 

organização dos canais: “em viagens e turismo, os fornecedores de atrações, 

facilidades e serviços turísticos podem vender diretamente aos consumidores ou 

utilizar um ou mais intermediários (como operadoras e agências de viagens).” A 

estrutura dos canais de distribuição do turismo, os canais diretos e indiretos, e seus 

membros estão ilustrados na Figura 6.  

“Os principais membros de canais de marketing são fabricantes, 

intermediários (atacadistas, varejistas e especialistas) e usuários finais (clientes de 

empresas ou consumidores individuais).” (COUGHLAN et al., 2002, p. 27, grifo do 

autor). “É importante observar que os usuários finais [...] também constituem 

membros de canal”, pois “eles podem desempenhar e freqüentemente 

desempenham fluxos de canal, assim como o fazem outros membros de canal.” 
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(COUGHLAN et al., 2002, p. 30). 

 
Figura 6: Estrutura do serviço de distribuição turística tradicional 
Fonte: Adaptado de ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2001. 
 

Os membros da distribuição do turismo, incluindo os consumidores, os 

fornecedores e os intermediários, (para os quais se dedica a seção 2.4) são 

destacados por Ujma (2001, p. 41, tradução nossa): 
 
O sistema de distribuição do turismo consiste em turistas, fornecedores e 
três principais tipos de intermediários: operadoras turísticas, agências de 
viagens varejistas e os chamados “especialistas de canais”. O último grupo 
é, às vezes, referido como uma rede de suporte e inclui firmas de viagens 
de incentivo, organizadores de eventos e convenções, escritórios de 
viagens corporativas, etc. 
 

A partir desta mesma perspectiva, Laws (2001, p. 53, tradução nossa) 

apresenta os membros dos canais de distribuição do turismo e uma das funções por 

eles desempenhadas, a de prover informações aos clientes. 
 
Os canais de distribuição do turismo incluem vendas diretas para os 
consumidores por fornecedores primários como companhias de transporte, 
hotéis e operadoras turísticas, e sistemas de distribuição indireta que 
utilizam intermediários especializados os quais servem os clientes com 
informações que os auxiliam no fechamento de uma venda relativa a 
qualquer um dos fornecedores primários. 
 

Além da função destacada no último parágrafo, Kotler et al. (2006, p. 500, 

tradução nossa) apresentam as demais funções dos canais de distribuição: 
 
Membros de um canal de distribuição desempenham várias funções chaves, 
entre elas: 
1. Informação: realizar pesquisas mercadológicas e colher informações 

sobre o meio ambiente do mercado. 
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2. Promoção: desenvolver comunicações persuasivas e ofertas. 
3. Contatos: localizar e comunicar compradores potenciais 
4. Adaptação: adaptar a oferta às necessidades do comprador, incluindo 

atividades como fabricação, entrega e embalagem. 
5. Negociação: concordância com preços e outras condições da oferta para 

então a propriedade ou posse possa ser transferidas. 
6. Distribuição física: transporte e estocagem de bens. 
7. Financiamento: adquirir e usar fundos para cobrir os custos do trabalho 

do canal. 
8. Assumir riscos: assumir riscos financeiros como a inabilidade para 

vender o estoque com a margem plena. 
 

Por outro lado, Buhalis (2001, p. 8, tradução nossa, grifo do autor) 

apresenta apenas três funções primárias dos canais de distribuição do turismo: 
 
As funções primárias de distribuição para o turismo são informação, 
combinação e serviços de arranjo de viagens. Assim, a maioria dos canais 
de distribuição provém informação para prováveis turistas; empacotam 
produtos turísticos conjuntamente; e também estabelecem mecanismos que 
permitem os consumidores realizar, confirmar e pagar por suas reservas. 
 

Dentre as diversas dinâmicas inter-organizacionais que ocorrem nos 

canais de distribuição, é importante observar aquela de que esta pesquisa trata, ou 

seja, de poder e de influência entre os intermediários e os consumidores. Segundo 

Coughlan et al. (2002, p. 170, grifo do autor), “Poder representa a capacidade que 

um membro de canal (A) tem de conseguir que outro membro de canal (B) faça 

alguma coisa que de outro modo ele não faria. Simplificando, poder é o potencial 

para influenciar.” Vale à pena lembrar que, tanto os consumidores, quanto os 

intermediários, são membros de canal. Desta forma, os consumidores estão sujeitos 

ao potencial de influência que os intermediários possuem, o que consiste no objeto 

desta pesquisa. 

A partir desta mesma perspectiva, Rosenbloom (1995 apud UJMA, 2001, 

p. 38, tradução nossa, grifo nosso) define poder como “a capacidade de um membro 

de canal particular controlar ou influenciar o comportamento de outro membro de 

canal.”  

Coughlan et al. (2002, p. 170) também destacam, com muita propriedade, 

a importância desta dinâmica nos canais de distribuição ou de marketing: 
 
Em canais de marketing, conseguir poder, utilizá-lo corretamente e 
conservá-los são argumentos de importância primordial. Todos os 
elementos dos canais de marketing estão permeados de considerações 
sobre poder. Tais canais são sistemas formados por participantes que 
dependem uns dos outros. Essa interdependência tem de ser controlada, e 
o poder é a manei ra de fazer isso. 
 

Por fim, destacam-se as considerações feitas por Buhalis (2001, p. 8, 
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tradução nossa) sobre o poder de influência que os intermediários do turismo 

possuem sobre a demanda, a qual é formada pelo conjunto de consumidores de 

serviços turísticos e também sobre outros membros de canal, principalmente sobre 

os fornecedores primários, entre eles as empresas fornecedoras de serviços de 

hospedagem. As dinâmicas de poder que ocorrem entre estes últimos e os 

intermediários não serão tratadas neste estudo. 
 
No turismo, a posição do setor de distribuição é muito mais forte do que 
aquela que possuem outros intermediários comerciais. Agências de viagens 
e operadoras de turismo, assim como empresas responsáveis por 
fretamentos, sistemas de reservas e outros especialistas de distribuição de 
viagens têm muito mais poder de influenciar e de dirigir a demanda que 
seus equivalentes de outras indústrias. 
 

Desta forma, torna-se necessário apresentar cada um destes 

intermediários, suas funções e papéis nos canais de distribuição do turismo. 

 

 

2.4 INTERMEDIÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DO TURISMO 

 

 

Os intermediários de canais de distribuição são atores que desempenham 

papéis fundamentais na atividade turística. Por isso, é importante conhecer as 

funções por eles desempenhadas, além de suas características e aspectos mais 

relevantes. 

Segundo Coughlan et al. (2002, p. 29): 
 
O termo intermediário refere-se a qualquer membro de canal que não seja o 
fabricante [produtor ou a quem dá origem ao produto ou serviço que está 
sendo vendido] ou o usuário final (consumidor individual ou comprador 
empresarial). 
 

Os intermediários facilitam a busca e classificam produtos e serviços 

demandados pelos consumidores, ajudando-os a consumir uma determinada 

combinação de serviços de produto e canal. Assim, os intermediários criam 

utilidades para o consumidor final, como posse, lugar e tempo, por ter um produto 

em seus sortimentos, em um determinado lugar e em uma determinada época que 

são todos fatores importantes para o usuário final a que se destina o produto 

(COUGHLAN et al., 2002). 

No turismo, de acordo com Cooper et al. (2001, p. 282),  
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[...] a principal função dos intermediários é fazer a ligação entre 
compradores e vendedores, seja para criar mercados nos quais eles não 
existiam, seja para tornar mais eficientes os mercados que já existem e, 
assim, expandi-los. Para o setor de viagens e turismo, a intermediação 
acontece através das operadoras de turismo e atacadistas que montam os 
componentes da viagem turística em um pacote e o vendem no varejo 
através de agentes de viagens, os quais lidam diretamente com o público. 
 

O papel do intermediário turístico é freqüentemente questionado por 

teóricos do turismo. Swarbrooke e Horner (2002) sugerem que a venda direta 

deveria ser incentivada, eliminando os intermediários do mercado, de forma que esta 

desintermediação resultasse em preços mais favoráveis para o consumidor, ao 

mesmo tempo em que o fornecedor primário não perde a diferença entre o valor 

pago pelo produto a um agente.  

Ruschmann (1990) destaca também que geralmente não é o fornecedor 

primário que escolhe os canais de distribuição, ou seja, o que de fato ocorre é a 

escolha dos fornecedores primários pelos intermediários turísticos. O poder de 

controle sobre os canais de distribuição encontra-se freqüentemente nas mãos das 

operadoras turísticas e grandes agências de viagens.  

Cooper et al. (2001) argumentam que a distribuição de viagens é 

dominada por agentes de viagens que vendem um conjunto homogêneo de opções 

de destinos turísticos, hotéis e companhias aéreas. Estes agentes têm grande poder 

e controle sobre os fornecedores primários, de forma que os primeiros decidem 

sobre quais folhetos exibirão em suas vitrines e as empresas que recomendarão aos 

seus clientes. 

É importante destacar que a estrutura dos canais de distribuição do 

turismo é bastante flexível, uma vez que as funções que cada um dos intermediários 

desempenha não são tão claras como podem parecer. Primeiro porque os 

consumidores podem acessar os produtos turísticos através de vários canais 

disponíveis, como o canal direto e outros que fazem uso de um ou mais 

intermediários. Segundo porque, o consumidor pode contratar um serviço 

individualmente, ou “empacotado”. Terceiro devido ao fato de que, na distribuição do 

turismo, alguns intermediários podem atuar tanto no papel de varejistas, como no 

papel de atacadistas. Desta forma, é necessário tratar os aspectos e características 

de cada um dos principais intermediários. 
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a) Agências de viagens 

 

 

As agências de viagens são os intermediários mais tradicionais da 

atividade turística, atuam nos canais de distribuição principalmente como varejistas, 

atendendo diretamente os consumidores (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO 

TURISMO, 2003). São uns dos elementos mais importantes dos canais de 

distribuição do turismo, uma vez que atuam na interface entre a os fornecedores de 

serviços turísticos e os consumidores (BUHALIS, 2001).  
 
São empresas de serviços e sua função principal é a intermediação, das 
quais derivam outras funções que vão desde a informação e o 
assessoramento do cliente, até a organização de todo tipo de atividade 
relacionada ao setor de viagens. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO 
TURISMO, 2001, p. 140).  
 

Cooper et al. (2001, p. 288) ampliam este conceito, apresentando mais 

funções por eles desempenhadas e afirmando que: 
 
A tarefa básica do agente de viagens é fornecer os serviços de viagem ao 
público. E isto ele faz em nome de seus fornecedores ou “consolidadores”, 
sendo este um termo comercial. Um consolidador pode ser uma operadora 
ou um atacadista de turismo, um hotel ou uma companhia de transporte. Um 
agente também pode oferecer serviços relacionados a viagens como 
seguros ou câmbio de moeda. Para oferecer estes serviços, o agente 
recebe uma comissão dos consolidadores.  
 

De forma ainda mais ampla, e a partir da perspectiva do consumidor, Beni 

(2000, p. 191) sugere que as agências de viagens têm como função: 
 
[...] facilitar e resolver todos os problemas dos turistas a fim de que possam 
realizar suas viagens da maneira mais satisfatória possível. A agência de 
viagens, pela sua organização, pessoal especializado e informações 
disponíveis proporciona ao cliente todos os elementos para a realização de 
viagens seguras e bem organizadas. 
 

Oferecem três elementos básicos que facilitam o negócio do fornecedor 

primário: o espaço onde a informação sobre os produtos desse fornecedor pode ser 

obtida; um ponto de venda onde o cliente potencial pode comprá-los e o local para 

efetuar os pagamentos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2003). 

Operam em diversos canais de distribuição disponíveis, buscando 

aqueles que proporcionem melhores comissões para sua organização, assim como 

melhores preços e condições para o consumidor final.  

Mesmo sendo reconhecidas tradicionalmente como varejistas do turismo, 
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as agências de viagens diferem de outras organizações varejistas tradicionais, como 

as de comércio de bens de consumo, por não estocarem produtos nem comprarem 

o produto de um fornecedor e também não correrem os riscos financeiros de não 

efetivar as vendas destes produtos. Assim, como os agentes de viagens recebem 

comissões, seria mais adequado compará-los a corretoras de seguros ou corretoras 

de imóveis (UJMA, 2001).  

Diversas mudanças estruturais em curso nos canais de distribuição do 

turismo afetam o desempenho e a lucratividade das agências de viagens. 

Provavelmente, as mais críticas consistam nas integrações verticais e horizontais, 

que reestrutura a distribuição de poder e aumenta a ocorrência de conflitos dentro 

dos canais de distribuição do turismo. A integração horizontal ocorre quando 

agências de viagens se reúnem em consórcio ou são adquiridas por outras 

organizações. Por sua vez, a integração vertical ocorre quando outros membros de 

canal passam a desempenhar as funções de varejistas, realizando a venda 

diretamente para os consumidores. (BUHALIS, 2001). 

Os agentes de viagens são os membros dos canais de distribuição do 

turismo que mais estão sendo afetados pela evolução da distribuição eletrônica. Isto 

se deve pelas grandes economias que podem ser obtidas pelos fornecedores 

primários ao estimular o cliente a fazer reservas eletronicamente, através de uma 

rota direta com o consumidor pela internet (O’CONNOR, 2001). A questão mais 

importante no que diz respeito ao futuro dos sistemas de distribuição turística é a 

eliminação do intermediário da cadeia, principalmente o agente de viagens 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2003). 

Esta situação é ilustrada com a redução do número de agências de 

viagens nos Estados Unidos que vem ocorrendo desde 1995. Isto se deve ao 

crescimento das reservas diretas, inclusive aquelas realizadas pelos próprios 

consumidores através da internet e da redução das comissões pagas pelas 

companhias aéreas. Nos Estados Unidos, 60% das reservas aéreas são feitas 

através dos websites das companhias aéreas (KOTLER et al., 2006). Por sua vez, o 

cenário de tendência de redução de comissões pagas pelas companhias aéreas é 

exemplificado a seguir: 
 
Segundo o portal da Travel Weekly, durante uma conferência para explicar 
os resultados financeiros da American Airlines, o presidente da companhia, 
Gerard Arpey, perguntado sobre que custos a companhia ainda podia cortar 
para economizar, disparou: “Ainda estamos pagando níveis muito altos de 
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comissão, incentivos e taxas de reserva, e muito disso é pago para 
estimular o tráfego. Se conseguirmos alinhar a oferta de assentos com a 
demanda, então isso nos ajudará nessas frentes. Eu posso ver o dia, e 
talvez esteja sonhando, quando essas pessoas, que hoje são 
intermediários entre nós e nossos clientes, terão de nos pagar para 
acessar o nosso produto no lugar de nós termos de pagá-los para 
distribuir nosso produto.” [...] 
Seguindo quase a mesma linha de raciocínio em relação às declarações de 
Gerard Arpey, o CEO da Delta Air Lines, Richard Anderson, também acha 
que um dia os distribuidores irão pagar às companhias aéreas para fazer 
reservas. (ANDRADE, 2009, p. 2, grifo nosso) 
 

 

 

b) Operadoras de turismo 

 

 

As operadoras de turismo atuam como intermediários dos canais de 

distribuição, operando na elaboração de seus próprios produtos: os pacotes (ou 

programas) turísticos, usualmente destinados ao mercado de lazer, formados por 

uma combinação de transporte, alojamento e serviços adicionais como refeições, 

entretenimento e transporte no destino, oferecidos ao consumidor com um preço 

total. O conteúdo destes produtos pode ser muito diversificado, incluindo itinerários 

turísticos, combinados transporte-alojamento, estadas, viagens com tudo incluído, 

especialização em destinos, especialização em produtos (turismo de neve, golfe), 

especialização em segmentos de demanda (viagens de núpcias, terceira idade), e 

cruzeiros. O pacote é percebido pelos consumidores como um produto que possui 

melhor valor que o que eles poderiam conseguir por si próprios (KOTLER et al., 

2006; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO  TURISMO, 2001). 

O Conselho Diretivo Europeu de Pacotes de Viagens (1990 apud 

BUHALIS, 2001, p. 19, tradução nossa), conceituam operadoras turísticas como 

organizadores, os quais “significam aqueles que, não ocasionalmente, organizam 

pacotes e os vendem ou os oferecem para venda, tanto diretamente, como através 

de varejistas”. Em complemento a este primeiro conceito, o mesmo conselho define 

pacote como: 
 
[...] a combinação prévia de não menos do que dois dos seguintes itens, 
quando vendidos, ou oferecidos para venda a um preço inclusivo e quando 
o serviço cobrir um período superior a vinte e quatro horas ou incluir 
pernoites de acomodação: 
a. transporte, 
b. acomodação, 
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c. outros serviços turísticos não relativos a transporte ou acomodação e 
responsáveis por uma parcela significante do valor do pacote (EC, 1990, 
apud BUHALIS, 2001, p. 19, tradução nossa). 

 
O fato das operadoras de turismo elaborar seus próprios produtos, na 

opinião de alguns autores, as caracteriza também como produtoras de serviços 

turísticos e não apenas como intermediários de distribuição. Buhalis (2001, p. 20, 

tradução nossa) destaca que “através da contratação e combinação de produtos e 

fornecedores individuais, as operadoras turísticas são, em certo nível, produtores ou 

manufaturadores de produtos turísticos, ao invés de simplesmente distribuidores.” 

Beni (2000, p. 191) também defende esta posição, afirmando que: 
 
As operadoras turísticas, além de intermediárias, são também produtoras de 
serviços, o que requer um perfeito conhecimento do mercado, tanto da 
oferta quanto da demanda, para poder compor os pacotes a preços 
competitivos e de acordo com o desejo dos consumidores. 
 

A composição de pacotes a preços de compra competitivos e atrativos a 

potenciais viajantes de férias é viabilizada a partir da atuação das operadoras como 

atacadistas do turismo. Elas contratam os fornecedores primários, dos quais 

adquirem seus produtos em grande volume, com preços reduzidos, o que gera 

economias de escala que podem ser repassadas ao consumidor (COOPER et al., 

2001).  

Em alguns casos, as operadoras turísticas assumem também o risco da 

venda dos fornecedores primários em troca de melhores preços, o que também as 

possibilita oferecer ao consumidor pacotes com preços reduzidos. Assim, fretam-se 

aviões ou navios, ou ainda efetuam-se bloqueios em vôos regulares de companhias 

aéreas ou em hotéis. Desta forma, as operadoras desempenham uma das funções 

chave dos atores de canais de distribuição: assumir riscos (KOTLER et al., 2006). 

Beni (2000, p. 191) observa esta função desempenhada pelas operadoras: 
 
A operadora, ao elaborar o pacote turístico, efetua contratos com hotéis, 
transportadoras e outras empresas, assumindo o risco de preencher ou não 
as vagas solicitadas. Em vez do hotel ou da transportadora suportar o risco 
de não vender seus lugares ou apartamentos, é a operadora turística que 
arca com ele. Isso já não ocorre com as agências de viagens pois, de 
acordo com o número de pedidos, solicitam reservas de hospedagem e 
transporte. 
 

As operadoras turísticas devem prover uma comissão sobre o valor de 

venda dos pacotes turísticos para os agentes de viagens que os comercializarem 

para os consumidores (KOTLER et al., 2006). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 41 

Mais uma vez, pode-se destacar como forte motivador de conflitos 

verticais dentro dos canais de distribuição do turismo o fato de que a maioria das 

grandes operadoras de turismo realiza vendas diretamente ao consumidor. Isto 

acontece através da implantação de redes próprias de distribuição, que tem como 

objetivo maximizar seus lucros, já que teriam que remunerar a agência com uma 

comissão. Vicentin e Hoppen (2003) destacam este conflito em pesquisa realizada 

com agentes de viagens brasileiros, em que foi destacada como uma das maiores 

ameaças às agências tradicionais o fato das grandes operadoras começarem a 

vender no varejo. 

Alinhado a esta idéia, Ujma (2001, p. 49, tradução nossa) destaca que “há 

uma crescente concentração de poder nas mãos de poucas grandes operadoras 

turísticas” e ainda acrescenta que as grandes operadoras turísticas têm adquirido 

suas próprias redes de agências varejistas, assegurando seu sistema de distribuição 

e a venda de seus próprios pacotes, através de uma operação verticalizada. O 

processo de verticalização também é conhecido como Vertically Integrated 

Marketing Channels (VIMS) que pode incluir, além da rede de varejistas, o extremo 

oposto do canal de distribuição, ou seja, hotéis e companhias aéreas de charter 

(LAWS, 2001). 

A partir desta mesma perspectiva, Buhalis (2001, p. 26, tradução nossa) 

afirma que as operadoras turísticas “cada vez mais se tornam o núcleo dos canais 

de distribuição do turismo e, por conseqüência, aumentam seu poder de barganha 

sobre seus parceiros de canal”. 

As operadoras de turismo atuam como brokers, unindo áreas densas das 

redes de relacionamentos dos canais de distribuição do turismo. Laws (2001, p. 57, 

tradução nossa) expõe esta problemática da seguinte forma: 
 
A maioria das operadoras turísticas são, de fato, canais de marketing 
verticalmente integrados em que uma organização (a operadora turística) 
domina os outros membros, incluindo, em um extremo, os fornecedores de 
produtos turísticos, como hotéis e companhias aéreas de charter, e no outro 
extremo, as agências de viagens ou varejistas do turismo. 
 

De um lado, as operadoras ofertam seus produtos às diversas agências 

de viagem. Do outro lado, dispõem de um razoável número de destinações turísticas 

onde em cada uma delas, encontra-se uma grande quantidade de pequenas e 

médias empresas fornecedoras de hospedagem e receptivos turísticos. Isto 

caracteriza forte poder de barganha com os fornecedores e clientes.  
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O poder de impor preços aos fornecedores, especialmente aos hotéis e 

resorts é demonstrado em pesquisas efetuadas em destinos turísticos da Turquia 

(KARAMUSTAFA, 2000), e da Grécia (BASTAKIS et al., 2004; BUHALIS, 2000). Em 

ambas as pesquisas destacam-se o oportunismo das operadoras de turismo 

européias que utilizam de diversas estratégias para baixar preços. 

Medina-Muñoz et al. (2003, p. 136, tradução nossa) ressaltam não só o 

poder exercido pelas operadoras, mas também o controle sobre as empresas 

hoteleiras: 
 
Mesmo negociando antes de contratar, as operadoras turísticas tentam 
exercer algum controle sobre as companhias de acomodação com quem 
elas lidam. Pesquisas em destinos turísticos do Mediterrâneo (por exemplo 
Espanha, Grécia e Turquia), demonstram que os hoteleiros cada vez mais 
encaram o poder das operadoras turísticas dos países do norte europeu (ex. 
Reino Unido, Alemanha e Escandinávia) e, como resultado, o controle 
exercido por estas operadoras sobre as companhias de acomodação com 
quem elas trabalham. 
 

Dentre as estratégias utilizadas, destaca-se o fomento à competição entre 

seus fornecedores. Esta prática se dá de duas formas: incentivando a competição 

entre fornecedores de um mesmo destino turístico e rivalizando destinos turísticos, 

de forma que quando um destino oferece condições mais favoráveis, efetua-se uma 

grande pressão para que os demais destinos acompanhem tal iniciativa. 

O desenvolvimento deste processo conduz a uma situação de 

dependência dos fornecedores locais de uma localidade turística com as operadoras 

de turismo, no que se refere à comercialização. 
 
Durante muitos anos se confiou que eles, aproveitando a economia de 
escala, conseguissem distribuir e comunicar o produto hoteleiro de uma 
maneira eficiente e de baixo custo. O aparecimento de novos atrativos 
versus produtos tradicionais e as exigências de maior nível de qualidade de 
demanda, alguns prestadores de bens e serviços e por extensão alguns 
destinos chegaram a suportar situações limite de contratação e uma enorme 
incerteza comercial por desvios de demanda para outros locais 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2001, p. 137). 
 

Após apresentar os intermediários mais tradicionais do turismo, torna-se 

necessário enumerar aqueles que têm como objetivo realizar a distribuição 

eletrônica da informação sobre os produtos turísticos. Nesse aspecto, vale salientar 

a publicação de Peter O’Connor (2001), que trata especificamente da distribuição da 

informação eletrônica em turismo e hotelaria, a qual se fez intenso uso na 

construção das próximas seções. Assim, a estrutura de distribuição eletrônica de 

produtos hoteleiros encontra-se ilustrada na Figura 7. 
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Figura 7: Estrutura de distribuição eletrônica de produtos hoteleiros 
Fonte: Adaptado de O’Connor e Frew, 2002, p. 38. 
 

 

 

c) CRS e GDS 

 

 

Os Central Reservation Systems, CRS, podem ser considerados como os 

precursores dos canais de distribuição eletrônicos do turismo. Os sistemas 

informatizados de reservas, como também são conhecidos, foram desenvolvidos 

pelas companhias aéreas na década de 60, no intuito de controlar o inventário de 

produtos e tarifas, ou seja, da disponibilidade de assentos nos diversos vôos 

existentes, além dos preços aplicáveis a cada caso (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO 

TURISMO, 2003; MORAIS, 2006). Inicialmente os CRS eram sistemas internos das 

companhias aéreas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2003). Durante os 

anos 70, as companhias aéreas entenderam que poderiam utilizar o sistema para 

disponibilizar seus preços aos intermediários, especialmente aos agentes de 

viagens, com um aumento na eficácia de custos. (O’CONNOR, 2001; 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2003).  

Segundo O’Connor (2001, p. 35), “O crescimento nas viagens durante os 
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anos 60, que levou as companhias aéreas a desenvolverem os sistemas de reservas 

por computador (CRS), colocou uma pressão semelhante sobre os hotéis.” Os 

aumentos da demanda, de solicitações e de número de apartamentos a serem 

controlados exigia um sistema informatizado. Assim, da mesma forma que as 

companhias aéreas, redes de hotéis como Holiday Inn e Westin Hotels e Resorts 

desenvolveram seus próprios sistemas (O’CONNOR, 2001). Atualmente, os CRS 

são utilizados pela maioria das redes hoteleiras. 

A evolução dos CRS levou, em meados da década de 80, ao 

desenvolvimento dos Global Distribution Systems, GDS, de forma que o inventário 

de diversas companhias aéreas encontrava-se disponível num mesmo sistema 

(integração horizontal). Isto também foi possível devido à expansão gradual da 

cobertura geográfica e a integração vertical com a oferta, no mesmo sistema, de 

diárias de hotéis, locações de carros, entre outros produtos. (BUHALIS, 1998). 

Buhalis (1998) destaca que o domínio global de mercado de GDS se dava 

por quatro sistemas: Galileo, Amadeus, Sabre e Worldspan. O Galileo foi criado em 

1987 e é de propriedade das companhias aéreas United Airways, Swissair, KLM, 

Royal Dutch Airlines, USAir, Alitália, Air Canadá, Olimpic Airways, TAP, Australian 

Airlines e Air Lingus. O Amadeus também foi criado em 1987 pelas companhias 

aéreas Air France, Iberia, Lufthansa e SAS. O SABRE (Semi-automed business 

environment) começou em 1959, como sistema próprio da American Airlines 

mediante um acordo com a IBM. Por último, o Worldspan foi fundado em 1990 pela 

Delta, Northwest, TWA e Abacus Distribution Systems. 

Por fim, é necessário destacar que os CRS e GDS são intermediários que 

não são visíveis ao consumidor, ou seja, existem, mas estão por trás dos 

intermediários tradicionais. Podem até distribuir diretamente para o consumidor 

através de seus websites, porém para estes figurarão como uma Online Travel 

Agency (OTA). 

 

 

d) Empresas comutadoras (switch companies) 

 

 

Como apresentado anteriormente, as grandes redes hoteleiras investiram 

no desenvolvimento de tecnologias que permitissem o controle do inventário de 
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apartamentos de seus diversos hotéis afiliados, culminando nos CRS, sistemas de 

reserva central. Posteriormente, esta tecnologia também possibilitou a integração 

das bases de dados dos CRS com a dos GDS, de forma a possibilitar a 

disponibilidade do inventário da rede para diversos outros intermediários. Os GDS 

cobram mensalidades dos hotéis para que estes estejam conectados às suas bases 

de dados, cobrando também uma taxa por cada reserva efetuada. A integração das 

bases de dados permite à rede hoteleira, reduções dos custos mensais, que serão 

diluídos entre os afiliados, além de menores taxas por reserva efetuada. Tendo em 

vista que existem quatro GDS representativos no mercado mundial, para os hotéis 

independentes e pequenas redes, os custos de mensalidades para dispor seus 

apartamentos nestes sistemas tornam-se proibitivos. Assim, empresas ligadas ao 

ramo de tecnologia como a THISCo (The Hotel Industry Switching Company) e a 

WizCom iniciaram a oferta de soluções que integram as bases de dados dos 

principais GDS mundiais com suas bases de dados, compostas por diversos hotéis 

independentes e pequenas redes (O’CONNOR, 2001; MORAIS, 2006).  

O’Connor (2001, p. 41-42) descreve a atuação dos sistemas 

desenvolvidos por estas organizações: 
 
Esse não pretende ser um sistema de reservas computadorizado em si, mas 
atuar como uma interface bidirecional entre os GDS das companhias aéreas 
e os CRS de qualquer hotel. As transações são automaticamente traduzidas 
pela empresa comutadora (switch company) de forma que haja 
compatibilidade entre os sistemas (OMT, 1995). Portanto, em vez de criar 
múltiplas interfaces entre os sistemas de reservas dos hotéis e os sistemas 
das companhias aéreas, as empresas hoteleiras precisam apenas 
desenvolver um ponto de entrada único (entre seu sistema de reservas por 
computador e a chave universal) que lhes permite contatar com todos os 
grandes sistemas. 
 

Da mesma forma que os CRS e GDS, as empresas comutadoras são 

intermediários não visíveis ao consumidor-turista. 

 

 

e) Representantes 

 

 

Diferentemente das grandes redes hoteleiras, os hotéis independentes e 

pequenas redes não têm as mesmas condições de possuir um CRS, uma vez que o 

custo para desenvolvê-lo é alto (MORAIS, 2006).  
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O’Connor (2001, p. 42) destaca que “[...] há uma pressão cada vez maior 

sobre os grupos pequenos e independentes de encontrar uma maneira de estarem 

disponíveis eletronicamente, apesar dos consideráveis custos envolvidos.” 

Desta forma, uma das estratégias que está sendo utilizada por empresas 

menores para superar este problema e ganhar economias de escala é a associação 

em um consórcio de marketing a uma empresa representante (O’CONNOR, 2001). 

Algumas dessas organizações são SRS Steingenberger, Concorde, Keytel, Best 

Western, Utell International, Leading Hotels of the World, Hotusa e TravelCLICK 

(O’CONNOR, 2001, ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2001). 

 

 

f) Mega sites de viagens, novos intermediários online, Online Travel Agencies 
(OTA) ou Third Part Intermediaries (TPI) 

 

 

A categoria de intermediários tratada nesta seção inclui as novas 

organizações que surgiram com a evolução do comércio eletrônico de viagens na 

internet, como destaca O’Connor (2001, p. 112). 
 
No início do fenômeno de viagens pela Internet, a maioria dos observadores 
previu que as principais redes de agências de viagens viriam a se tornar os 
líderes do fornecimento de viagens on-line. Entretanto, com exceção da 
American Express, parece que a maioria não conseguiu explorar essa 
oportunidade com sucesso. Com efeito, empresas novas estão surgindo e 
explorando o mercado. 
 

Em função do pouco tempo de existência deste tipo de organização, 

diversas terminologias são utilizadas para referi-los. Algumas delas são mega sites 

de viagens (O’CONNOR, 2001), novos intermediários online (MORAIS, 2006), Third 

Part Intermediaries, TPI (MORAIS, 2006) ou ainda Online Travel Agencies, OTA. 

Morais (2006) realizou um levantamento dos principais TPI nacionais e 

internacionais, em que se destacam: Expedia, Priceline, Travelocity, CMNet, 

WebBusiness e Hotel Desconto. Cada uma destas organizações dispõe de vários 

websites de reservas, adequados a segmentos específicos de mercado. 

Carroll e Siguaw (2003, p. 40, tradução nossa) complementam a análise 

deste cenário, destacando a atuação destas organizações e a revolução que estão 

imprimindo na distribuição de serviços de hospedagem: 
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Intermediários de distribuição de viagens baseados na internet, como 
Expedia, Hotels.com, Travelocity, Hotwire e Priceline.com, estão 
revolucionando a forma com que os consumidores escolhem e reservam 
hotéis. Há seis anos, nenhuma destas companhias existia. Em 2001, 
Expedia era a oitava maior agência de viagens dos Estados Unidos. Junta 
com Hotels.com, Expedia contabiliza 70% das reservas de hotéis online não 
realizadas diretamente com o empreendimento ou através das redes 
hoteleiras. 
 

 

 

2.5 DESINTERMEDIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO TURISMO 

 

 

Pode parecer irrelevante apresentar motivos para destacar a importância 

fundamental que a tecnologia da informação possui para quaisquer tipos de 

organizações nos dias atuais, sobretudo após o advento da internet, a supervia da 

informação, como ferramenta utilizada amplamente na distribuição de bens e 

serviços. Entretanto, as novas tecnologias impactam de formas e intensidades 

diferentes os variados setores da economia. No setor de serviços, pode-se perceber 

um maior impacto na forma de se realizar negócios, como por exemplo, no setor 

bancário com a larga implantação dos terminais eletrônicos e posteriormente o uso 

dos websites para operações financeiras.  

Na atividade turística, a evolução da tecnologia da informação, impacta 

fortemente a forma de se realizarem negócios, provendo tanto oportunidades como 

ameaças (BUHALIS, 1998). Isto se dá devido à necessidade dos clientes por 

informações necessárias à motivação e habilidade para viajar, reforçadas pelas 

características do produto turístico como intangibilidade, complexidade e 

interdependência (O’CONNOR; FREW, 2002), apresentadas anteriormente e 

complementadas por Buhalis (1998, p. 411, tradução nossa):  
 
Diferentemente de bens duráveis, serviços turísticos intangíveis, não podem 
ser fisicamente expostos ou inspecionados no ponto de venda, antes da 
compra. Eles são comprados antes do momento do seu uso e distantes do 
local de consumo. Por esta razão, eles dependem exclusivamente de 
representações e descrições fornecidas pela indústria turística e pela 
habilidade de atrair consumidores. Informações atualizadas e precisas, 
relevantes às necessidades dos consumidores, são freqüentemente a chave 
para a satisfação da demanda turística. Desta forma, a tecnologia da 
informação fornece a parte mais importante do sistema que viabiliza o 
turismo. 
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Desta forma, são diversas as possibilidades de benefícios que a 

tecnologia da informação pode prover ao turismo, sobretudo uma maior 

disponibilidade de informação para os consumidores. “Os clientes de produtos 

turísticos estão cada vez mais à procura de informações, numa tentativa de diminuir 

a lacuna existente entre suas expectativas e suas experiências de viagem.” 

(O’CONNOR; FREW, 2002, p. 34, tradução nossa). Devido a isso, a forma com que 

a informação flui dentro dos canais de distribuição do turismo, desde os 

fornecedores primários até os consumidores, constitui-se no ponto chave que gera 

oportunidades e ameaças para os atores destes canais. 

Vassos (1998 apud VICENTIN; HOPPEN, 2003, p. 2) ressalta que “a 

revolução da tecnologia da informação está causando um impacto fundamental e 

profundo na maneira como as viagens [...] são anunciadas, distribuídas, vendidas e 

entregues, simplesmente porque o negócio real por trás de viagens é informação”. 

O surgimento da world wide web como um meio de comércio eletrônico, 

na década de noventa, iniciou um processo de grandes mudanças, com o rearranjo 

dos relacionamentos dos parceiros nos canais de distribuição do turismo 

(O’CONNOR; FREW, 2002). Os fornecedores do turismo rapidamente identificaram 

a necessidade de ampliar seus canais de distribuição e iniciaram o desenvolvimento 

de websites como meio de distribuírem seus produtos de forma mais barata e mais 

ampla (O’CONNOR; FREW, 2002; REGALADO; VIARDOT, 2002).  

A redução dos custos nas transações através da internet consiste num 

dos fatores do rápido crescimento do setor. Turban e King (2004) destacam a 

redução de custos, em todo o mundo, de 1,25 trilhão de dólares até 2002, graças às 

aplicações de internet. 

Regalado e Viardot (2002) destacam que no ano 2000, já existiam no 

mundo 413 milhões de usuários de internet e cerca de 814 milhões previstos para o 

fim de 2003. Starkov e Price (2003 apud CARROL; SIGUAW, 2003) afirmam que em 

2005 estimava-se que uma de cada cinco reservas de hotéis seria feita online, assim 

como a receita de viagens corporativas geridas online nos Estados Unidos 

representaria 18 (dezoito) bilhões de dólares em 2003 e 33 (trinta e três) bilhões em 

2005.  

A internet pode ser conceituada, de forma simples, como a ampla rede de 

computadores que os conecta em praticamente todos os locais do planeta de forma 

que possam se comunicar e compartilhar dados. Sua estrutura é complexa, sem 
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forma, fronteiras ou centro definidos, com redes conectadas de forma quase 

aleatória (O’CONNOR, 2001).  
 
Ela não é propriedade, gerenciada ou regulamentada por quem quer que 
seja, ainda que muitas organizações contribuam voluntariamente com 
diversos serviços e sistemas que ajudam a sustentar sua arquitetura geral. 
(CAHILL, 1995 apud O’CONNOR, 2001, p. 100) 
 

A internet abriu possibilidades, nunca antes imaginadas, para a 

distribuição dos produtos hoteleiros. Dentre estas novas alternativas, encontra-se a 

distribuição direta através do website das empresas hoteleiras, sem a presença de 

intermediários entre o hotel e o consumidor. Isto possibilita maior rentabilidade, já 

que as tarifas aplicadas para os intermediários são menores que as ofertadas ao 

consumidor. Por outro lado, a amplitude de alcance de um website de um hotel 

independente é inferior ao de uma grande operadora ou agência de viagens online. 

Soma-se a isto a confiabilidade do website para que o cliente possa, com suficiente 

sensação de segurança, inserir o número de seu cartão de crédito e efetuar o 

pagamento de sua reserva com tranqüilidade. 

Tendo em vista o que se apresentou, a distribuição indireta configura-se 

como necessária para a maioria dos hotéis e, paralelamente, cada hotel deve buscar 

incrementar as vendas através de seu website, canal que oferece rentabilidade 

superior aos demais. O incremento de vendas através do website do hotel pode ser 

implementado através de programas de fidelidade, como o Priority Club da 

Intercontinental Hotels Group (www.priorityclub.com) ou programas de garantia de 

menor preço, como o da rede Holiday Inn Express (www.hiexpress.com). 

Carrol e Siguaw (2003) ressaltam que o crescimento das vendas dos 

hotéis através de seus próprios websites deve continuar crescendo, mas não no 

mesmo ritmo de crescimento das vendas realizadas através das agências de 

viagens online. Os viajantes preferem ter uma vasta gama de possibilidades 

dispostas através dos websites dos TPI. 

Por outro lado, Vicentin e Hoppen (2003, p. 9), com base na análise de 

dados de pesquisa realizada com diversas empresas do setor turístico brasileiro que 

atuam na internet, concluem que: 
 
Ficou evidente que as vendas pela internet, atualmente, não são 
significativas, pois os clientes, em sua grande maioria, preferem pesquisar 
informações e preços pela internet para somente depois procurar uma 
agência tradicional e fechar o negócio, confirmando a tese de que o fator 
humano e a confiança são fatores determinantes em negócios com turismo. 
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A partir destas informações, destaca-se um aspecto importante para o 

entendimento de como ocorre a distribuição de serviços de hospedagem. Os clientes 

podem utilizar os websites dos meios de hospedagem para consultar as informações 

disponíveis, visualizar fotos e vídeos, verificar mapas e localização, consultar as 

tarifas e promoções, sem que isso signifique o processo de compra e pagamento 

através deste website. A compra e pagamento podem ser consolidados em qualquer 

outro canal eletrônico ou tradicional que ofereça, ao consumidor, melhores preços e 

condições de pagamento, ou ainda maior segurança e conforto. 

O processo de desintermediação, que se encontra em desenvolvimento 

no turismo, é conseqüência do emprego das novas tecnologias da informação, 

principalmente o comércio eletrônico através da internet. Tendo em vista a 

consistente influência deste processo nos arranjos atuais dos canais de distribuição, 

torna-se necessário aprofundar suas definições.  

Jallat (2000 apud REGALADO; VIARDOT, 2002, p. 9, tradução nossa) 

apresenta o termo desintermediação para significar “a desaparição dos 

intermediários e a criação de um entorno comercial mais conveniente pelo qual os 

consumidores realizam suas transações diretamente com os produtores”.  

Já Kotler et al. (2006, p. 497, tradução nossa) conceituam a 

desintermediação como “a eliminação de uma camada de intermediários de um 

canal de marketing”. Complementa, afirmando que “a desintermediação inclui não 

somente a eliminação de níveis do canal [...], mas também a substituição dos 

vendedores tradicionais radicalmente por novos tipos de intermediários”. 

Ainda sobre o processo de desintermediação, Kotler (2003, p. 51) 

adverte:  
 
Os produtores gostariam de eliminar os intermediários, que, segundo eles, 
cobram demais por seus serviços. No entanto, embora seja possível 
eliminar os intermediários, não há como eliminar as funções por eles 
empenhadas. O produtor ou cliente terá de executar as mesmas funções, 
provavelmente com menos eficiência. 
 

Buhalis (1998) apresenta argumentos a favor e contra a redução da 

presença de intermediários canais de distribuição do turismo: 
Argumentos a favor da desintermediação dos canais de distribuição do turismo 

• Agências de viagens agregam pouco valor ao produto turístico, já que elas trabalham 

primariamente como escritórios de reservas. 
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• Agências de viagens meramente gerenc iam informação e fazem reservas 

• Agências de viagens são tendenciosas a favor de fornecedores que ofereçam comissões 

acima do normal e parceiros da mesma companhia. 

• Viajantes experientes têm muito mais conhecimento do que os agentes de viagens, 

especialmente em mercados específicos, como esqui. 

• Visitar agências de viagens é inconveniente, se gasta tempo e fica-se restrito ao horários 

comerciais. 

• Comissões para agentes de viagens aumentam o preço total dos produtos turísticos. 

• O pessoal das agências de viagens são freqüentemente treinados de forma inadequada, 

além de não terem experiência. 

• Há um crescimento no número de férias independentes e queda no número de pacotes de 

férias. 

• Tecnologia permite ao consumidor realizar todas as funções da conveniência de sua 

cadeira. 

• Intermediários eletrônicos do turismo oferecem uma grande flexibilidade e mais escolhas. 

• A reengenharia da indústria do turismo, como por exemplo os tickets aéreos eletrônicos, 

facilita a desintermediação. 

Argumentos contra a desintermediação dos canais de distribuição do turismo 

• Agentes de viagens são conselheiros profissionais de turismo e oferecem serviços 

valorosos e sugestões. 

• Agentes de viagens usam de sua expertise para economizar tempo dos consumidores. 

• Tecnologia é de difícil uso e cara para ser adquirida por pessoas físicas. 

• Uma grande parte do mercado é analfabeta em computador. 

• Quanto mais complexos os computadores e a internet se tornam, mais as pessoas 

precisarão de experts para usá-los. 

• Agentes de viagens oferecem aconselhamento gratuito e agregam valor dando conselhos. 

• Intermediários eletrônicos primariamente servem ao mercado corporativo e são mais caros. 

• Agências de viagens podem conseguir melhores preços através dos canais e acordos 

corretos. 

• Agências de viagens oferecem um toque humano e uma interface humana com a indústria. 

• Agências de viagens reduzem a insegurança da viagem, já que elas são responsáveis por 

todas as providências. 

• Agências de viagens podem oferecer melhores preços através de compras em atacado ou 

através de consolidadoras. 

• Transações através da internet ainda não são seguras e confiáveis. 

Quadro 1: Argumentos a favor e contra a desintermediação dos canais de distribuição do turismo 
Fonte: Buhalis, 1998, p. 416 (tradução nossa). 
 

A evolução das novas tecnologias da informação possibilita oportunidades 

e ameaças para as organizações turísticas. Dentre as oportunidades, destaca-se o 
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surgimento de novos intermediários que agregam valor ao canal de distribuição, 

quer seja oferecendo menores custos de transação ou dispondo de forma mais 

adequada as informações necessárias à efetivação dos negócios. Na verdade, a 

sobrevivência de qualquer intermediário nos canais de distribuição do turismo, exige 

que o mesmo agregue considerável valor para o cliente. O sucesso de diversos 

novos intermediários (e-mediaries), com negócios baseados na internet, que atuam 

na distribuição da atividade turística comprova que estes estão agregando valor 

considerável ao canal (KOTLER et al., 2006).  

Buhalis e Licata (2002, p. 208, tradução nossa) afirmam que “muitos dos 

e-mediaries emergentes são freqüentemente novos entrantes, cujos proprietários 

são organizações não-turísticas como, por exemplo, o Expedia da Microsoft.”  

Tendo em vista o que se apresentou, resta a dúvida do que, de fato, 

acontece, atualmente, nos canais de distribuição do turismo: desintermediação ou 

reintermediação? De certo se tem que as mudanças tecnológicas recentes 

imprimem a necessidade de uma reestruturação estrutural dos canais de distribuição 

do turismo. 

O’Connor e Frew (2002, p. 34, tradução nossa), ilustram com muita 

propriedade o que acontece atualmente nos canais de distribuição do turismo: “em 

efeito, cada intermediário está tentando ‘bypassar’ intermediários imediatamente 

abaixo, na cadeia de distribuição e realizando negócios diretamente com o 

consumidor.” 
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3 PROCESSO DE DECISÃO DO CONSUMIDOR NO TURISMO 

 

 

A análise do comportamento do consumidor advém do desenvolvimento 

da pesquisa científica sobre o comportamento humano aplicado à administração, 

que começou a ganhar importância a partir do fim da Primeira Guerra Mundial (KILL, 

1997) e consiste numa disciplina que subsidia os processos de marketing 

organizacional com informações fundamentais. É utilizando os conceitos de desejos 

e necessidades dos consumidores que as ações de marketing são desenvolvidas, 

através dos quatro componentes do marketing mix: produto, preço, promoção e 

distribuição.  

A forma como o consumidor decide qual produto será adquirido, quer seja 

uma geladeira, um par de sapatos ou um pacote de viagens, dentre as opções 

disponíveis, representa um grande desafio para o marketing moderno. Bennet e 

Kassarjian (1980, p. 16) destacam a evolução desta ciência nos últimos tempos em 

razão destas mudanças no comportamento do consumidor: 
 
Grande parte das atividades da pesquisa, em marketing, procura lançar luz 
sobre o processo de decisão do consumidor. Nos últimos tempos, foram 
propostos modelos e teorias bastante elaborados [...], na década de 1940 
foram os pesquisadores motivacionais psicanaliticamente orientados quem 
introduziram e salientaram tanto a motivação consciente quanto a 
inconsciente no marketing. 
 

O comportamento do consumidor é conceituado por Engel, Blackwell e 

Miniard, como segue:  
 
O comportamento do consumidor consiste nas atividades diretamente 
envolvidas na obtenção, consumo e distribuição de produtos e serviços, 
incluindo os processos de tomada de decisão que precedem e seguem 
essas ações (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 1995, apud 
SWARBROOKE; HORNER, 2002, p. 27). 
 

Tendo em vista os objetivos deste estudo, torna-se necessário relacionar 

as interfaces entre as disciplinas do comportamento do consumidor e do turismo. 

Segundo Swarbrooke e Horner (2002, p. 23), “o tema do comportamento do 

consumidor é a chave de sustentação de toda a atividade mercadológica realizada 

com o intuito de desenvolver, promover e vender os produtos do turismo”. É dizer 

que compreender como ocorrem estas atividades, a partir da perspectiva do 

consumidor, incluindo seus processos de tomada de decisão relacionados à 
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distribuição, é ponto chave de sustentação do marketing turístico. Cooper et al. 

(2001, p. 63) destacam que “é importante entender que o gerenciamento do turismo 

não será eficaz sem uma compreensão da forma pela qual os consumidores tomam 

decisões e agem em relação ao consumo de produtos turísticos.” 

A partir de então, é importante, mais uma vez, destacar o recorte desta 

pesquisa que compreende o processo de decisão do meio de hospedagem pelo 

consumidor de produtos turísticos, frente à influência sobre ele imprimida pelos 

intermediários de canal de distribuição. Isto significa que da disciplina do 

comportamento do consumidor, a pesquisa enfoca os processos de decisão e que 

da disciplina de turismo, busca-se compreender a escolha pelo meio de 

hospedagem. Portanto, não é objetivo deste estudo compreender o processo de 

decisão do consumidor pela destinação ou por qualquer outro provedor de serviços 

turísticos. Assim, enumeram-se na tabela 3 algumas das várias decisões a serem 

tomadas por um consumidor-turista para uma viagem de férias, na qual, destaca-se 

aquela que é objeto deste pesquisa: 

• Qual a destinação? (país, região, resort)? 
• De que modo viajar (vôo programado, vôo charter, balsa, trem, carro, ônibus)? 
• Que tipo de acomodação (com ou sem serviços?) 
• Qual o meio de hospedagem (dentre os disponíveis na destinação e no período)? 
• As férias serão de quanto tempo (dias/semanas)? 
• Em que época do ano (estação, mês, data específica)? 
• Pacote de turismo ou viagem independente? 
• Qual a operadora de viagens (se for turismo em pacote)? 

Quadro 2: Decisões envolvidas na escolha das férias 
Fonte: Adaptado de SWARBROOKE; HORNER, 2002, p. 112 
Foi acrescentado o item em destaque, considerando que a decisão do meio de hospedagem é o 
objeto da pesquisa, assim como consiste numa das decisões envolvidas na escolha de férias. 
 

A literatura sobre comportamento do consumidor do turismo dedica boa 

parte de seus esforços em compreender os fatores motivadores das viagens (em 

especial das viagens de férias e de lazer) dos consumidores. Diversos autores como 

Plog (1974 apud COOPER et al., 2001); Crompton (1979 apud MARTINS, 2006); 

Iso-Ahola (1980 apud MARTINS, 2006); Dann (1981 apud COOPER et al., 2001); 

Pearce (1991 apud ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2003); Mathieson e 

Wall (1996 apud MARTINS, 2006); além de McIntosh, Goeldner e Ritchie (1995 

apud COOPER et al., 2001) desenvolveram modelos motivacionais para o turismo. 

Alguns deles fizeram uso do Modelo da Hierarquia das Necessidades de Maslow 

(MASLOW, 1943) que considera a motivação a partir das necessidades humanas 
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como as do ego ou as de auto-realização. Entende-se que o estudo das motivações 

dos turistas é essencial para conhecer o comportamento destes consumidores, 

entretanto a decisão de viajar é prévia à escolha do meio de hospedagem. 

Acrescente-se ainda que o fator motivador da decisão do meio de hospedagem é 

conseqüência de outros processos decisórios anteriores, entre eles o de viajar e a 

escolha do destino. É dizer que o reconhecimento da necessidade (primeira etapa 

do processo decisório) de hospedar-se, decorre de pelo menos duas decisões 

prévias: a de realizar uma viagem e a escolha por uma destinação. Isto quer dizer 

que a decisão do consumidor de viver uma experiência turística implica, 

necessariamente, ter que escolher um meio de hospedagem, já que suas 

necessidades de abrigo e de dispor de um local para descanso são básicas. Desta 

forma, a pesquisa não tratará dos modelos motivacionais, dedicando atenção 

especial aos modelos de processos de decisão. 

A decisão do consumidor de comprar um produto turístico é um resultado 

de um processo complexo, resultado de diversos fatores relacionados ao próprio 

consumidor e às influências externas que atuam sobre eles (SWARBROOKE; 

HORNER, 2002). A complexidade deste processo decisório decorre das 

características conforme ilustradas na Figura 8. 

 
Figura 8: A complexidade do comportamento do consumidor em turismo – o lado da demanda 
Fonte: SWARBROOKE; HORNER, 2002, p. 110) 
 

O processo de decisão do consumidor-turista compreende cinco estágios 
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(KOTLER; ARMSTRONG, 1999; KOTLER et al., 2006). Este modelo simplificado de 

processo de tomada de decisões pode ser visualizado na Figura 9. 

1. Reconhecimento da necessidade: o processo de decisão do 

consumidor se inicia quando o consumidor reconhece um problema ou 

necessidade. 

2. Busca de informações: o consumidor estimulado pode ou não buscar 

maiores informações. O número de buscas que ele realiza depende da 

intensidade do seu impulso, da quantidade de informações com que 

iniciar essas buscas, da facilidade de obtenção de mais informações, 

do valor que ele der a informações adicionais e da satisfação que 

obterá com as buscas. 

3. Avaliação de alternativas: os consumidores não usam um processo 

simples e único de avaliação em todas as situações de compra, mas 

sim vários processos. 

4. Decisão de compra: no estágio de avaliação, o consumidor classifica 

as marcas e cria intenção de compra. Em geral, sua decisão de 

compra será voltada para sua marca preferida. 

5. Comportamento pós-compra: o processo de decisão do consumidor se 

encerra com suas ações pós-compra, de acordo com sua satisfação 

ou insatisfação. 

 
Figura 9: Modelo do processo de decisão do consumidor 
Fonte: KOTLER et al., 2006, p. 218, tradução nossa. 
 

É importante destacar que muitos dos modelos do processo de decisão 

do consumidor propostos por autores como Engel, Blackwell e Miniard (2000 apud 

MARTINS, 2006); Mowen e Minor (2003 apud MARTINS, 2006); Sheth, Mittal e 

Newman (2001 apud MARTINS, 2006); Hoffman e Bateson (2003 apud MARTINS, 

2006) são muito parecidos com o modelo proposto por Kotler et al. (2006). Isto 

posto, entende-se que não cabe a esta pesquisa aprofundar a análise entre suas 

diferenças, nem tampouco, discutir suas origens. 

Esta pesquisa não identificou na literatura nenhum modelo específico de 

processo decisório de meio de hospedagem. Entretanto, existem alguns modelos do 

processo decisório do consumidor-turista que incluem a escolha do meio de 
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hospedagem como uma de suas fases e outros modelos sobre a decisão de viajar e 

sobre a escolha da destinação. A maior parte deles possui fases similares às do 

modelo proposto por Kotler et al. (2006). 

Um deles é o Modelo do Processo de Decisão do Turista de Mathieson e 

Wall (1996) que envolve cinco principais fases, apresentadas a seguir e algumas 

características, como pode ser observado na Figura 10. 
 

1. Necessidade Sentida ou Desejo de Viagem – O desejo de viagem é 
detectado e o indivíduo pondera os fatores pró e contra a realização da 
viagem. 

2. Coleta e Avaliação de Informações – Nessa fase do processo de 
decisão, o potencial turista consulta agências de viagens, estuda 
material de propaganda, conversa com turistas experientes, ou busca 
informações com amigos, colegas de trabalho ou parentes. 

3. Decisões de Viagem – Nessa fase são ultimados a destinação, o modo 
de viagem, tipo de acomodação e as atividades que serão 
empreendidas na destinação. 

4. Preparativos e Experiência de Viagem – Aqui a compra é realizada, os 
recursos são sistematizados, roupas e equipamentos arrumados, e num 
dado momento, a viagem se inicia. 

5. Avaliação da Satisfação da Viagem – Durante e ao longo da viagem, e 
na estada a experiência é constantemente avaliada, e seus resultados 
irão influenciar subseqüentes decisões de viagem. (MATHIESON; 
WALL, 1996, apud MARTINS, 2006, p. 92) 
 

 
Figura 10: Modelo do processo de tomada de decisão do turista de Mathieson e Wall 
Fonte: MATHIESON; WALL, 1996, apud MARTINS, 2006, p. 94 
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No modelo de Mathieson e Wall, a escolha do meio de hospedagem está 

explicitamente inserida na etapa de decisões de viagem, entretanto, as outras fases 

também devem tratar deste assunto. O desejo de viagem pode ser despertado pela 

necessidade de viajar associado a um conceito de hospedagem, aos serviços e 

instalações de um hotel de luxo ou resort, por exemplo. A fase de coleta e busca de 

informação pode contemplar dados sobre o meio de hospedagem, como localização, 

categoria, serviços e instalações disponíveis. A fase de preparativos e experiência 

de viagem certamente inclui o meio de hospedagem, uma vez que decidida a 

viagem, o local de descanso e acomodação é imprescindível. Por fim, a fase de 

avaliação da satisfação da viagem não deixa de incluir o local em que o turista se 

acomodou. 

Outro modelo de processo de decisão do consumidor-turista é o Modelo 

do Processo de Decisão de Férias de Goodwall, ilustrado na Figura 11. Este modelo 

tem como objetivo a escolha de uma destinação de férias e inclui quatro fases 

similares aos modelos apresentados anteriormente. A primeira fase consiste na 

identificação do problema da necessidade de férias que compreende em motivação 

inicial, considerando a interação do indivíduo com o meio ambiente; o processo de 

decisão de sair ou não sair em férias; e a especificação das metas de viagem. Em 

seguida encontram-se as fases de reunião de informação; a avaliação de 

alternativas e, por fim, a de decisões. Uma das características deste modelo é 

enxergar a conversão de motivação em compra e o processo de tomada de decisão 

como etapas distintas, mas também como passos seqüenciais de uma dinâmica 

(MARTINS, 2006). 

Swarbrooke e Horner (2002) afirmam que a maioria destes modelos trata 

da decisão como um processo linear, sem distinguir fatores que podem pesar mais 

do que outros por ocasião das tomadas de decisões. Destacam também fraquezas 

comuns que limitam seu valor à explicação do modo complexo em que se dão as 

decisões de compra em turismo. As principais fraquezas são as seguintes: 
 

• Geralmente se baseiam em pouca ou nenhuma pesquisa empírica, e há 
pouca evidência de que representam a realidade sobre o modo real das 
tomadas de decisões. 

• Um grande número de modelos bem conhecidos tem hoje pelo menos 
15 anos de idade. Isso pressupõe uma fraqueza significativa numa 
indústria em que o comportamento do consumidor é tido como estando 
sempre em evolução. Assim, a maior parte dos principais modelos de 
evolução do comportamento do turista incluem: 
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• a ascensão das férias em resorts com tudo incluso; 
• o crescimento do marketing direto; 
• a crescente popularidade das compras espontâneas de última 

hora dos produtos do turismo; 
• o uso crescente de sistemas de Internet e multimídia que 

podem ser acessados pelo turista em sua própria casa. 
• A maioria dos modelos desenvolvidos até hoje têm sua origem no 

trabalho realizado por acadêmicos na América do Norte, Austrália e 
norte da Europa. Poucos, contudo, refletem a natureza do 
comportamento do consumidor nos grandes mercados emergentes do 
sudeste asiático e do leste europeu. (SWARBROOKE; HORNER, 2002, 
p. 118) 
 

 
Figura 11: O Processo de decisão de férias 
Fonte: GOODWALL, 1989, apud MARTINS, 2006, p. 98 
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Os argumentos utilizados por Swarbrooke e Horner são contundentes, e 

foram observados no decorrer desta pesquisa. O primeiro argumento sugere que 

estes modelos precisam ser validados, tratando dos objetivos para que foram 

propostos, ou seja, para a decisão de destinação e de viajar ou não. Considerando 

os argumentos seguintes, pode-se concluir que, antes de serem utilizados numa 

pesquisa como a que se apresenta, eles precisariam ser validados recentemente e 

numa localidade com fatores culturais similares aos do Brasil. Por fim, o modo como 

se compra viagens e serviços turísticos têm sido bastante modificado com a 

evolução do comércio eletrônico e do crescimento de informações disponíveis na 

internet. O fato dos modelos terem sido elaborados antes deste fenômeno permite 

deduzir que isto compromete, em parte, sua aplicação. 

Tendo em vista o que foi exposto, esta pesquisa fará uso do modelo 

simplificado de Kotler et al. (2006) e tratará de cada uma de suas cinco fases. 

 

 

3.1 RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE 

 

 

“O processo de decisão de compra se inicia quando o consumidor 

reconhece um problema ou necessidade” (KOTLER et al., 2006, p. 218), que, para 

efeitos desta pesquisa, consiste em dispor de um local para abrigar-se, para 

hospedar-se e para descanso. Esta necessidade é decorrente das decisões 

anteriores e relativas a uma viagem para uma determinada localidade, num 

determinado período. Assim, entende-se que os fatores motivadores daquela 

necessidade são estas últimas decisões.  

Por outro lado, os fatores motivadores para a viagem podem também ser 

determinantes na escolha do meio de hospedagem. Por exemplo, uma família com 

filhos pequenos, que viaja de férias (motivação de lazer) para uma localidade 

turística, provavelmente procurará hotéis que disponham de equipamentos de lazer 

como piscinas, salões de jogos, kids club, e atividades de recreação. Por outro lado, 

um executivo que viaja a trabalho deve selecionar um meio de hospedagem que 

ofereça em seus apartamentos uma mesa de trabalho com iluminação adequada, 

acesso à internet de banda larga e serviços de business center.  
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Assim, conclui-se que os fatores motivadores da viagem e da escolha do 

meio de hospedagem não são os mesmos. Os primeiros são: lazer, negócios, 

participação de evento ou visita a parente, por exemplo. Os segundos são as 

decisões que já ocorreram relativas à viagem. Por outro lado, destaca-se que os 

primeiros são determinantes no processo de decisão do meio de hospedagem.  

 

 

3.2 BUSCA DE INFORMAÇÕES 

 

 

A segunda etapa do processo de decisão de compra consiste na busca 

de informações sobre o produto ou serviço demandado. O número de buscas que o 

consumidor realiza depende da intensidade do seu impulso, da quantidade de 

informações com que iniciar essas buscas, da facilidade de obtenção de mais 

informações, do valor que ele der a informações adicionais e da satisfação que 

obterá com as buscas (KOTLER; ARMOSTRONG, 1999). 

O consumidor poderá obter as informações de diversas fontes como: 
 

• Fontes pessoais: família, amigos, vizinhos, conhecidos 
• Fontes comerciais: propaganda, vendedores, distribuidores, 

embalagens, vitrines 
• Fontes públicas: avaliação de restaurantes, editoriais na seção de 

viagens, organizações de classificação de consumidores (KOTLER et al., 
2006, p. 219, grifo nosso) 

 
Kotler et al. (2006, p. 220) ainda complementam que “com os produtos de 

hospitalidade e viagens, as fontes pessoais e públicas são mais importantes que as 

propagandas. Isto se dá devido aos consumidores não saberem o que irão receber 

até ter recebido”. Kotler e Armstrong (1999, p. 109) complementam, afirmando que 

as “fontes comerciais normalmente informam o comprador, mas as pessoais 

legitimam ou avaliam os produtos para ele”. 

Beni (2000, p. 244, grifo nosso), com muita propriedade, lembra as 

diversas fontes de informações que o consumidor-turista dispõe: 
 
Quando um indivíduo toma a decisão de viajar usando este processo, ele se 
encontra receptivo a toda comunicação que o possa ajudar. Sob estas 
circunstâncias, entende-se que a informação que possui é insuficiente para 
apoiar a decisão que deve tomar, e o marketing de serviços turísticos está 
em posição privilegiada para influenciá-lo no resultado. 
Durante esse processo de decisão, o consumidor se informará sobre todas 
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as fontes de assistência: agentes de viagens, operadoras turísticas, 
associações profissionais, programas especializados em Turismo. E 
também estará receptivo à publicidade, folhetos e outras fontes impessoais. 
Há muita evidência de que a escolha de uma destinação turística seja um 
complexo processo de decisão, decorrente de consultas a um extenso 
sistema informativo que visa fornecer elementos de resposta às suas 
expectativas e aspirações. 
 

Swarbrooke e Horner (2002, p. 112) apresentam a complexidade do 

comportamento do consumidor em turismo, ilustrada na Figura 8. Segundo estes 

autores, um dos elementos que determina esta característica consiste no nível 

elevado de busca de informações. Eles afirmam que “a escolha dos produtos de 

turismo costuma exercer um forte apelo emocional sobre o indivíduo” e que por isso, 

“os indivíduos tenderão a realizar busca extensiva de informações antes da escolha 

final”. Esta busca se dará através de “consultas a outras pessoas, grupos, 

organizações e reportagens na mídia antes da tomada de decisão”. 

Considerando o que foi apresentado sobre a fase de busca de 

informações, mostra-se importante dedicar atenção à internet como meio e fonte de 

informações sobre o turismo e meios de hospedagem. O consumidor-turista dispõe 

de diversos tipos de websites que tratam de informações sobre acomodações, os 

quais se enumeram a seguir:  

1. do próprio meio de hospedagem independente ou da rede ao qual 

pertence; 

Ex. www.praiamarnatal.com.br; www.ihg.com  

2. de intermediários turísticos (agências de viagens online e 

operadoras turísticas);  

Ex.: www.hotels.com; www.cvc.com.br  

3. de guias e publicações especializados em viagens e meios de 

hospedagem; 

Ex.: www.guia4rodas.com.br; www.viagemeturismo.com.br 

4. de associações de classe da hotelaria; 

Ex.: www.abihrn.com.br  

5. de dicas e avaliações de viagens; 

Ex.: www.tripadvisor.com; www.travelpod.com 

6. de comunidades, grupos, fóruns e blogs especializados em turismo 

e meios de hospedagem de redes sociais.  

Ex.: www.facebook.com; www.myspace.com; www.orkut.com 
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Estes dois últimos têm crescido fortemente, pois dispõem de dicas, 

opiniões e críticas de consumidores que já utilizaram os serviços de hospedagem do 

empreendimento avaliado. Desta forma, o potencial consumidor dispõe de 

informações gratuitas, isentas e independentes dos fornecedores. É uma espécie de 

“boca a boca” digital. Estes websites também possuem áreas onde os usuários 

podem carregar fotos e vídeos dos meios de hospedagem. Assim, o potencial 

consumidor pode tomar sua decisão amparada por imagens obtidas pelos próprios 

turistas que lá estiveram. Estas imagens são mais espontâneas e naturais que as 

fotos e vídeos profissionais exibidos nos websites comerciais, além de não utilizar 

artifícios que podem escamotear a realidade das instalações oferecidas como 

manipulação digital, produções artísticas muito elaboradas, iluminação artificial e 

belos modelos. São os olhos de quem já viveu a experiência turística e socializa as 

informações para outros usuários da mesma rede social.  

A pesquisa IBOPE//NetRatings realizada em maio de 2008 ilustra a 

importância das redes sociais na internet brasileira: 
 
Segundo dados do IBOPE//NetRatings, só em maio de 2008, 18,5 milhões 
de pessoas navegaram em sites relacionados a comunidades. Se forem 
acrescidos a este número os fotologs, videologs e os mensageiros 
instantâneos, o valor salta para 20,6 milhões de brasileiros por mês 
acessando as chamadas “redes sociais”. Esse número representa 
cerca de 90% do total de usuários que acessam a internet 
mensalmente. 
“Este crescimento acentuado das redes sociais no Brasil e a influência que 
elas exercem sobre os usuários que são também consumidores, ainda não 
são amplamente conhecidos pelas corporações. Pelo que temos observado 
ao longo dos últimos meses, conhecer bem essas redes sociais e aprender 
como fazer parte delas não apenas previne eventuais crises ou problemas 
de imagem das empresas, como também as aproxima de seus públicos, 
funcionando como uma valiosa ferramenta estratégica”, afirma Alexandre 
Magalhães, gerente de análise do IBOPE//NetRatings e responsável pelo 
novo produto. (INSTITUTO BRASILEIRO DE OPINIÃO PÚBLICA E 
ESTATÍSTICA, 2008, grifo nosso) 
 

Por fim, cabe destacar as referências feitas pelos diversos autores aos 

intermediários turísticos como fonte de informações, as quais podem influenciar a 

fase de decisão de compra do meio de hospedagem, o que será apresentado nas 

próximas seções. 

 

 

3.3 AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS 
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A etapa de avaliação de alternativas compreende a forma “como o 

consumidor elabora as informações até chegar a escolher uma marca”. Esta forma 

varia de consumidor para consumidor e também de acordo com o tipo de produto 

avaliado. Existem três conceitos básicos que auxiliam o entendimento da fase de 

avaliação de alternativas pelo consumidor. O primeiro é o conceito de atributos do 

produto que, no caso dos meios de hospedagem, podem ser localização, categoria, 

instalações e serviços oferecidos. “Cada consumidor dará importância diferente a 

cada um desses atributos, conferindo maior atenção àqueles relacionados com suas 

necessidades.” (KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p. 109) 

O segundo conceito é o de graus de importância que o consumidor dará 

aos diferentes atributos, conforme suas necessidades e desejos. Como já foi 

exemplificado, uma família que viaja de férias dará maior grau de importância à 

existência de uma piscina num hotel que um executivo que viaja a negócios. 

(KOTLER; ARMSTRONG, 1999) 

“Terceiro, o consumidor provavelmente vai desenvolver um conjunto de 

conceitos quanto à posição de cada marca com relação a cada atributo”. O conjunto 

destes conceitos é conceituado de imagem de marca. (KOTLER; ARMSTRONG, 

1999, p. 109) 

O quarto conceito básico é a satisfação total do produto esperada pelo 

consumidor que varia conforme os níveis dos diferentes atributos. Por exemplo, o 

executivo que viaja a negócios pode esperar ter satisfação com um meio de 

hospedagem que ofereça acesso gratuito à internet nas acomodações, aumentar 

esta satisfação com uma localização acessível e ter mais satisfação em um hotel de 

categoria quatro estrelas que em um de cinco. (KOTLER; ARMSTRONG, 1999) 

O último conceito consiste no procedimento de avaliação utilizado pelo 

consumidor para escolher um dos produtos disponíveis. “Alguns compradores 

baseiam sua decisão de compra somente em um atributo, e suas escolhas são 

facilmente previsíveis.” É o caso do consumidor que vai a uma agência de viagens, 

escolhe primeiramente o destino e decide pelo hotel mais barato, independente dos 

demais atributos. Neste caso, ele pode supor que o intermediário utilizará critérios 

mínimos de qualidade para inserir o estabelecimento, mesmo o mais barato, no rol 

de meios de hospedagem disponíveis para o consumidor. “Mas a maioria dos 

compradores considera vários atributos, cada qual com uma importância diferente.” 
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(KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p. 109). 
 
A forma de serem avaliadas as alternativas de compra depende de cada 
consumidor e da situação específica de compra. Em alguns casos, os 
consumidores utilizam cálculos cuidadosos e pensamento lógico; em outros, 
não chegam nem a fazer uma avaliação – compram por impulso e confiam 
em sua intuição. Algumas vezes tomam decisões de compra por iniciativa 
própria; outras vezes solicitam conselhos de amigos, consultam guias de 
compra ou vendedores. (KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p. 109) 
 

A fase de avaliação de alternativas do processo de decisão de compra de 

meios de hospedagem pode também considerar a eliminação do risco. Um dos 

atributos a ser considerado pelo consumidor-turista pode ser o risco envolvido. Beni 

(2000, p. 251, grifo nosso) comenta esta situação:  
 
Em toda situação de compra há que se ter em conta riscos que podem 
surgir e que o consumidor tenta evitar para que a destinação de viagem 
escolhida, ou o pacote adquirido [ou ainda o meio de hospedagem 
selecionado], reúna as condições apropriadas e não lhe crie problemas 
inesperados. [...] 
Como pode o consumidor reduzir esses possíveis riscos? 
1. Adquirindo farta informação [segunda fase do processo de decisão de 

compra]; esta é a estratégia mais aconselhável. O consumidor está 
participando ativamente na busca de todas as informações sobre 
agências de viagens, operadoras de turismo, transportadoras, folhetos, 
anúncios, programas de TV, aconselhamento de amigos e outros, 
analisando-as e avaliando-as para eliminar toda a dúvida. 

2. Regulando a compra de um mesmo produto ou desti nação de viagem. A 
repetição da compra de uma viagem a um núcleo receptor de férias que 
ele já conheceu e que tenha produzido grande satisfação, ou a compra 
de um produto conhecido, ainda que em locais desconhecidos, 
como a escolha das cadeias de hotéis Holiday Inn, Sheraton, 
Hilton, Mediterranée e outros que lhe oferecem produtos e serviços 
homogêneos. 

3. Preparando-se individualmente e sem assessoramento técnico, ou 
através de agências de viagens, para reduzir suas ansiedades diante do 
destino escolhido ou do serviço requerido, antecipando-se às realidades 
que vai enfrentar, para beneficiar-se e não se frustrar ou desiludir-se 
com a destinação e serviços turísticos que irá encontrar. 

 
As colocações de Beni conduzem a uma constatação importante com 

relação à fase de avaliação de alternativas. Os hotéis de redes nacionais ou 

mundiais têm vantagem em relação aos meios de hospedagem independentes neste 

processo. É dizer que uma experiência em um hotel de uma determinada rede pode 

influir na escolha de um meio de hospedagem em outra localidade que disponha de 

uma unidade hoteleira ligada a mesma organização. É bem verdade que a influência 

pode ser positiva ou negativa, entretanto, têm-se uma referência de qualidade de 

instalações e serviços que pode ser esperada nos empreendimentos da mesma 

cadeia. Os hotéis independentes não possuem esta referência e, numa situação de 
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pouca informação disponível ou de limitação de tempo para a tomada de decisão, é 

provável que sejam preteridos por outro que apresente um conceito de marca como 

referencial.  

 

 

3.4 DECISÃO DE COMPRA 

 

 

A quarta etapa do processo é a própria decisão de compra. Ela deve 

ocorrer após o consumidor ter classificado as alternativas, de acordo com a 

importância dada a cada um dos atributos avaliados e a imagem de marca dos 

produtos. A decisão mais provável é pelo produto melhor avaliado, entretanto, isto 

pode não ocorrer em função de dois fatores que podem interferir entre a intenção e a 

decisão de compra. (KOTLER; ARMSTRONG, 1999) 

“O primeiro fator é a atitude dos outros.” Se a mãe da família que viaja de 

férias estiver certa de que seu marido deve comprar um hotel (ou um pacote num 

hotel) de categoria três estrelas, é pouco provável que ele compre um mais caro 

(KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p. 110). Swarbrooke e Horner (2002, p. 111) 

destacam, com muita propriedade, este fator: 
 
É provável que o indivíduo seja fortemente influenciado por outras pessoas 
durante o processo de tomada de decisão para produtos do turismo. Se 
tomarmos o exemplo de uma escolha individual por um produto de férias, a 
pessoa em questão provavelmente será influenciada por outros membros 
de sua família e de outros grupos de referência. Isso torna os seus padrões 
comportamentais bastante complexos e difíceis de estudar. As pessoas que 
influenciam sua decisão também terão suas opiniões alteradas com o 
tempo. 
 

Além da família, os consumidores-turistas são influenciados pelos 

intermediários turísticos, como destaca Beni (2000, p. 182): 
 
Sabe-se que a publicidade ou a promoção de vendas, por melhores que 
sejam, têm suas limitações; portanto, são os distribuidores que, em última 
análise, levam o consumidor à decisão. 
 

Este influência também é ressaltada pela Organização Mundial do 

Turismo (2001, p. 137): 
 
Durante as fases prévias à viagem, são comunicados aos clientes os 
trâmites administrativos necessários e a venda do produto. É nesse 
momento que os intermediários têm maior possibilidade de moldar e, 
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inclusive, manipular as percepções dos consumidores potenciais, pois, 
dependendo da i nformação oferecida, podem dirigi-lo a um destino [ou meio 
de hospedagem] ou a outro. 
 

“O segundo é o fator das situações inesperadas. O consumidor pode criar 

uma intenção de compra baseado em fatores como renda esperada, preço esperado 

e benefícios do produto esperados.” Entretanto, ocorrências inesperadas, como a 

perda de um emprego, o surgimento de uma compra de urgência, podem mudar a 

intenção de compra. (KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p. 110). A família que planeja 

viajar de férias pode ter de adiar seus planos em função de uma despesa 

inesperada como o conserto de um automóvel danificado num acidente.  

 

 

3.5 COMPORTAMENTO PÓS-COMPRA 

 

 

O comportamento pós-compra do consumidor está relacionado com a 

relação entre suas expectativas e o desempenho percebido do produto, ou seja, sua 

satisfação ou insatisfação. “Quanto maior a distância entre as expectativas e o 

desempenho, maior a insatisfação do consumidor.” (KOTLER; ARMSTRONG, 1999, 

p. 110). 

A satisfação do consumidor-turista depende tanto do desempenho do 

meio de hospedagem, ou seja, do padrão de qualidade de suas instalações e 

serviços, como das expectativas geradas pelas informações adquiridas durante o 

processo de decisão de compra. Daí emerge a importância dos intermediários de 

marketing, “[...] sobretudo dos agentes de viagens. Esse serviço é muito importante 

para a maior parte dos turistas, exercendo enorme influência sobre a sua satisfação 

ou insatisfação.” (SWARBROOKE; HORNER, 2002, p. 312). Assim, se um agente 

de viagens gerar uma expectativa muito alta em relação a um meio de hospedagem 

que não tenha desempenho equivalente, o consumidor-turista ficará insatisfeito tanto 

com a agência, como com o meio de hospedagem. Desta forma, pode-se concluir 

que o trabalho dos intermediários turísticos influencia diretamente na satisfação dos 

consumidores com relação aos meios de hospedagem. 
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4 MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

 

O presente capítulo aborda os meios de hospedagem, suas questões 

conceituais além das referentes à hotelaria e hospitalidade. Aborda também os 

aspectos relacionados à sua propriedade e gestão que influenciam seu acesso e seu 

desempenho nos canais de distribuição de produtos turísticos. 

 

 

4.1 MEIOS DE HOSPEDAGEM, HOTELARIA E HOSPITALIDADE 

 

 

A experiência turística do consumidor compreende a contratação de 

diversos fornecedores como transporte, meio de hospedagem, passeios, seguro de 

viagens e refeições ou a aquisição de um pacote, elaborado por uma operadora 

turística, que inclui alguns destes itens. Isto implica em diversos processos de 

decisão a serem desenvolvidos pelo consumidor. De acordo com o que já foi 

justificado, para este estudo, o que importa é o processo de decisão do meio de 

hospedagem como produto turístico ou como componente do produto turístico, 

quando este integrar um pacote. Some-se a isso o fato de que a hospedagem ou 

acomodação ser o maior setor dentro da economia turística e também o mais 

presente (COOPER, et al., 2001). Por esses motivos, faz-se necessário dedicar um 

capítulo deste estudo para tratar dos meios de hospedagem, sua evolução histórica, 

seus conceitos, suas formas de gestão e o acesso destes aos canais de distribuição 

do turismo.  

Assim, inicia-se o presente capítulo, apresentando um breve histórico dos 

serviços de hospedagem.  

A necessidade dos viajantes encontrarem um lugar para descanso existe 

desde os primórdios da humanidade (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 

2003).  
 
A hospedagem tem sido uma necessidade de viagem desde que as 
primeiras rotas comerciais, missionárias e pioneiras foram estabelecidas na 
Ásia e na Europa em épocas anteriores ao Cristianismo. (COOPER et al., 
2001, p. 361)  
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Existem registros históricos da existência de diversas estalagens 

dispostas ao longo das principais estradas que cortavam o Império Romano. Na 

Ásia, existiam pequenos albergues em localidades ao longo das rotas das caravanas 

e dos peregrinos que se dirigiam à Terra Santa (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO 

TURISMO, 2003). 
 
Os estabelecimentos comerciais de hospitalidade foram surgir somente no 
século XV na Europa. O precursor do “bed and breakfast” era a cama extra 
em moradias, oferecida aos viajantes por um preço baixo. Ao mesmo 
tempo, surgiram estalagens independentes, muitas vezes construídas por 
proprietários de terras afluentes e recebendo seu nome. [...] No final do 
século XVII e início do século XVIII surgiram os locais de hospedagem que 
podem ser considerados as primeiras versões de hotéis. Em 1774, o 
primeiro hotel foi inaugurado em Londres; [...] (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
DO TURISMO, 2003, p. 58) 
 

A hotelaria moderna nasceu no fim do século XIX e início do século XX, 

com grandes complexos hoteleiros nos balneários e palacetes nas principais 

cidades, destinados à burguesia. Em função disso, essas organizações 

caracterizavam-se pela verticalidade, hierarquia, organização em departamentos e 

luxo destinado aos seus ricos clientes (VALDÉS, 2003).  

Após a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se o modelo norte-

americano de gerenciamento e operação de hospedagem com características como 

a padronização, a neutralização de riscos e a aplicação dos princípios fordistas de 

produção em massa. O modelo norte-americano criou a maioria das grandes redes 

hoteleiras que, cada vez mais, dominam o setor internacional de hospedagem. 

Empresas como Hilton, Hyatt, Sheraton, Marriot e InterContinental têm suas origens 

neste conceito de hotel (COOPER et al., 2001). 

A partir da década de 70, com a crise econômica do petróleo e a 

instabilidade econômica da década de 80, os hotéis precisaram adequar processos 

e estratégias, além de reduzir custos e pessoal. A partir de então, as contínuas 

inovações tecnológicas que começaram a ser assimiladas pelo setor e as mudanças 

de expectativas e interesses dos clientes conduziram a transformações estruturais 

destas organizações (VALDÉS, 2003).  

Em seguida, apresentam-se os conceitos de meios de hospedagem, de 

hotelaria e de hospitalidade. Primeiro apresentam-se os conceitos de meio de 

hospedagem, inclusive aqueles previstos na legislação brasileira. 

O Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem, anexo da Deliberação 

Normativa n.º 429 publicada em 23 de abril de 2002 pela EMBRATUR, Instituto 
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Brasileiro de Turismo, órgão atualmente ligado ao Ministério do Turismo do Brasil, 

prevê as condições para que um estabelecimento seja considerado um meio de 

hospedagem:  
 
Art. 3º - Considera-se meio de hospedagem o estabelecimento que 
satisfaça, cumulativamente, às seguintes condições: 
I - seja licenciado pelas autoridades competentes para prestar serviços de 
hospedagem; 
II - seja administrado ou explorado comercialmente por empresa hoteleira e 
que adote, no relacionamento com os hóspedes, contrato de hospedagem, 
com as características definidas neste Regulamento e nas demais 
legislações aplicáveis; 

Parágrafo único - Observadas as disposições do presente 
Regulamento, os meios de hospedagem oferecerão aos 
hóspedes, no mínimo: 
I - alojamento, para uso temporário do hóspede, em Unidades 
Habitacionais (UH) específicas a essa finalidade; 
II - serviços mínimos necessários ao hóspede, consistentes 
em: 
a) Portaria/recepção para atendimento e controle permanentes 
de entrada e saída; 
b) Guarda de bagagens e objetos de uso pessoal dos 
hóspedes, em local apropriado; 
c) Conservação, manutenção, arrumação e limpeza das áreas, 
instalações e equipamentos. 
III - padrões comuns estabelecidos no Art. 7º deste 
Regulamento.” (INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO, 
2002, p. 1) 
 

O Art. 7º deste regulamento prevê os padrões comuns aos meios de 

hospedagem com relação às posturas legais; aspectos construtivos; equipamentos e 

instalações; além de serviços e gestão. 

De forma mais simples, o Ministério do Turismo brasileiro, em seu 

Glossário do Turismo, conceitua meio de hospedagem da seguinte forma: 
 
É um estabelecimento administrado comercialmente por empresa hoteleira, 
destinado a prestar serviços de alojamento a hóspedes temporários, em 
unidades habitacionais especificamente construídas com essa finalidade. 
(BRASIL, 2009). 
 

Inserido neste conceito, encontra-se outro, o de empresa hoteleira. 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (2001, p. 79), a hotelaria compõe a 

oferta turística, compreende fundamentalmente os setores de alojamento e 

restauração e pode ser definida como “o sistema comercial de bens materiais e 

intangíveis dispostos para satisfazer às necessidades básicas de descanso e 

alimentação dos usuários fora de seu domicílio”. Observa-se que, neste caso, o 

conceito de hotelaria se apresenta mais amplo que o de meio de hospedagem, pois 

o primeiro engloba o setor de alimentação. 
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De forma similar, “o termo hospitalidade costuma ser associado a hotéis e 

restaurantes. Hoje em dia, o setor de hospedagem (também chamado de hoteleiro) 

e o setor de alimentos e bebidas formam uma parte dinâmica do turismo global.” 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2003, p. 57). Veja que a própria OMT 

conceitua no conceito apresentado no parágrafo anterior hotelaria abrangendo o 

setor de restauração e no último apresenta o setor hoteleiro como sinônimo de setor 

de hospedagem, não incluindo neste o setor de alimentos e bebidas. 

Da perspectiva do marketing e das necessidades dos consumidores 

observa-se que o ser humano tem como necessidades básicas o abrigo e 

alimentação, independente de onde se encontre. Kotler et al. (2006, p. 30, tradução 

nossa) definem indústria da hospitalidade como aquela que “oferece um ou mais 

itens do que segue: prover acomodação, preparar serviço de alimentos e bebidas 

e/ou entretenimento para o viajante”. Aí está um conceito ainda mais abrangente. 

Para o recorte deste estudo convém tratar apenas os meios de 

hospedagem como provedores de alojamento, satisfazendo as necessidades de 

abrigo dos consumidores, não incluindo, portanto, os serviços restauração ou 

alimentos e bebidas. 

Tomando-se como modelo epistemológico referencial para o Turismo o 

Sistur, apresentado anteriormente, o setor de hospedagens está inserido tanto no 

subsistema de produção, como no subsistema de distribuição, neste último como um 

dos produtores de serviços turísticos (BENI, 2000). 

 

 

4.2 PROPRIEDADE E GESTÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

 

Propriedade e gestão são conceitos que nem sempre andam juntos no 

setor de meios de hospedagem. Um meio de hospedagem pode ser de propriedade 

e operação de uma empresa independente. Pode também ser de propriedade de 

uma empresa com mais de um indivíduo ou empresas como sócios, enquanto que a 

operação é desempenhada por uma organização hoteleira como uma grande rede 

mundial. Há ainda os meios de hospedagem desenvolvidos por agentes do mercado 

imobiliário que formatam a propriedade através de condomínios em que cada um 

dos proprietários detém uma fração ideal do empreendimento e a operação se dá 
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por uma empresa hoteleira contratada pelo condomínio. Enfim, são diversas formas 

de organização de propriedade e de gestão que conduzem a particularidades com 

relação ao desempenho destes empreendimentos.  

A Organização Mundial do Turismo (2001, p. 91) considera como uma 

forma emergente de considerar a oferta de alojamentos a partir dos tipos exploração 

econômico-financeira e destaca a divergência entre propriedade e gerenciamento. 
 
A forma de exploração mais ortodoxa é a representada por uma sociedade 
mercantil que ao mesmo tempo em que desenvolve a gestão empresarial do 
negócio (management), ostenta a propriedade do imóvel onde se localiza a 
exploração hoteleira. 
Além da anterior, aparecem outras formas de exploração, como a que 
diferencia a propriedade do imóvel da exploração empresarial, na qual o 
proprietário do estabelecimento hoteleiro não é quem o explora 
economicamente. 
 

Assim, é importante entender que os meios de hospedagem são geridos e 

operados a partir de sistemas diferentes. Entre os muitos modelos estão 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2003, p. 65): 
 

• Propriedade e administração exercidas com autonomia. 
• Propriedade e operação independentes, filiados a redes. 
• Propriedade e operação por parte de redes. 
• Propriedade independente e operação por parte de redes. 
• Hotéis franqueados. 
• Hotéis pertencentes a grupos de referências. 

 
Cooper et al. (2001, p. 353-354) afirmam que “a propriedade e o 

gerenciamento de meios de hospedagem reflete a crescente complexidade dos 

formatos das empresas dentro do setor privado em geral” e, de forma análoga a 

Organização Mundial do Turismo, divide os modelos de operação com suas várias 

combinações em três grandes grupos: 
 

1. As companhias hoteleiras podem possuir e operar os hotéis que 
funcionam sob o mesmo nome ou podem possui r parte na propriedade. 

2. Alternativamente, o hotel pode ser operado e pertencer a um sócio em 
franquia – este é um formato de empresa em rápido crescimento, 
especialmente para o mercado budget. As franquias podem ser 
operadas em propriedade individual ou como parte de uma franquia 
master, na qual a companhia possui e opera um grande número de 
empresas, geralmente em nível nacional ou regional, sob o guarda-
chuva de uma ou mais marcas estabelecidas. [...] 

3. Por fim, a companhia hoteleira pode gerenciar o estabelecimento em 
nome de um proprietário – este é um formato comum na ponta de cima 
do mercado internacional, a ser encontrado em cadeias importantes 
como Hilton, Hyatt, InterContinental e Marriot. 
 

As franquias são um sistema de exploração econômico-financeiro de 
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meios de hospedagem, nas quais existe uma exploração em simbiose, que se 

encontra atualmente em fase de expansão (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO 

TURISMO, 2001). É um mecanismo no qual uma organização proprietária de uma 

marca, nome comercial ou direitos autorais licencia outra organização, sob 

condições e limitações especificadas, para utilizar sua marca, nome comercial ou 

direitos autorais na prestação de serviços de hospedagem. Desta forma, o 

proprietário (franqueado) permanece com o controle da gestão e da propriedade, 

tendo as vantagens de uma grande rede em termos de marca e alcance de 

marketing, desde que concorde em seguir as políticas e práticas operacionais 

definidas pelo franqueador e pague uma porcentagem sobre os lucros ou sobre as 

vendas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2003). 

Por fim, cabe ainda destacar, como sistema de exploração econômico-

financeiro de meios de hospedagem, o regime de multipropriedade ou time sharing 

(tempo compartilhado) ou ainda condomínio. Este sistema vem sendo utilizado 

freqüentemente em empreendimentos desenvolvidos por agentes imobiliários, como 

incorporadoras e construtoras em flats e nos chamados condo-hotéis. A propriedade 

é compartilhada entre vários indivíduos, que formam um condomínio que contrata 

uma empresa para realizar a gestão do negócio hoteleiro.  

Estas combinações entre diferentes formas de propriedade e gestão dos 

meios de hospedagem influem diretamente no acesso destas organizações aos 

canais de distribuição de produtos turísticos, assim como no seu desempenho 

nestes mesmos canais, os quais serão apresentados na próxima seção. 

 

 

4.3 ACESSO E DESEMPENHO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM NOS CANAIS DE 

DISTRIBUIÇÃO DO TURISMO 

 

 

As formas de propriedade e gestão dos meios de hospedagem influem no 

desempenho e acesso aos canais de distribuição do turismo, uma vez que alguns 

destes canais estão mais abertos e são mais adequados para aqueles que estão 

inseridos em grandes redes hoteleiras mundiais. 

A economia de escala de uma grande rede hoteleira possibilita o 

desenvolvimento de soluções tecnológicas que conduzem a diferenciais 
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competitivos na distribuição de seus produtos. O desenvolvimento de CRS 

integrados aos PMS de cada uma de seus empreendimentos possibilita que todos 

os canais de distribuição tenham, em tempo real, a disponibilidade de cada uma de 

suas categorias de apartamentos e suas respectivas tarifas. Permite também uma 

integração de inventário e tarifas, em tempo real, com os GDS e com os TPI. 

Possibilita o uso de ferramentas de Revenue Management – Gestão de Receitas, e 

precificação dinâmica, da mesma forma que fazem as companhias aéreas quando 

aumentam e diminuem suas tarifas em função da disponibilidade de assentos e da 

demanda de mercado.  

As grandes redes hoteleiras mundiais também utilizam modernas 

ferramentas de geração de receitas com o aumento de visitas aos seus websites de 

reservas. São campanhas permanentes com grandes players da internet como os 

buscadores e portais Google, Yahoo e AOL. Através de contratos globais, estas 

organizações online são remuneradas pelas grandes redes hoteleiras por 

desempenho, ou seja, comissionadas por reservas geradas. Assim, quando um 

consumidor inserir no buscador o termo “Hotel em Natal” ou “Férias em Natal”, os 

hotéis de rede internacional aparecerão nas primeiras posições da pesquisa, como 

links patrocinados. A partir do momento em que o consumidor clicar no link que 

direciona para o website de reservas da rede e confirmar sua reserva, o sistema de 

reservas da rede contabilizará a comissão devida ao portal. Este tipo de acordo 

permite ao portal de internet maior remuneração e ao hotel maior geração de 

reservas que as campanhas pay per click, em que o hotel paga por clique que 

direcionou visita ao seu website. Isso, mais uma vez só é possível, com o emprego 

de tecnologia da informação onerosa e pouco acessível aos hotéis independentes. 

Os relacionamentos com os intermediários turísticos também são 

diferentes entre hotéis independentes e de rede. O poder de barganha de uma 

grande operadora turística, por exemplo, é maior sobre um hotel independente que 

sobre um de rede. Quanto maior a diferença de poder econômico entre estas 

organizações, maior será o poder de barganha da operadora. 

As redes também têm maior facilidade de manter estruturas e 

representações comerciais em maior número de localidades, já que este custo é 

diluído entre vários empreendimentos. Isto permite uma maior freqüência de visitas 

da força de vendas aos intermediários turísticos. Em função disso, a probabilidade 

de geração de negócios através das agências de viagens e operadoras turísticas é 
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maior para os hotéis inseridos nas redes.  
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5 METODOLOGIA 

 

 

O presente capítulo trata da metodologia da pesquisa, incluindo sua 

caracterização; população e a amostra; instrumento de coleta de dados e análise 

dos dados.  

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Com referência ao estabelecimento de um marco teórico, com base em 

seus objetivos, a pesquisa desenvolvida tem caráter exploratório-descritivo.  

As características exploratórias desta pesquisa se configuram na medida 

em que não se dispõe de compreensão suficiente sobre os relacionamentos entre as 

variáveis pesquisadas diante da problemática do processo decisório do consumidor 

frente os canais de distribuição do turismo. Algumas das finalidades da pesquisa 

exploratória são o desenvolvimento de hipóteses e a obtenção de critérios para o 

desenvolvimento de uma abordagem para o problema (MALHOTRA, 2001).  

O caráter descritivo fica configurado pela tentativa de expor o fenômeno 

em estudo, conduzindo à descrição das características dos mesmos. São ainda 

características da pesquisa descritiva: a descrição das características de 

determinada população ou o estabelecimento de relações entre variáveis, utilizando 

técnicas padronizadas de coleta de dados, como o questionário. (GIL, 1996). 

A visão de Gil é compartilhada por Vergara (2004, p. 47) e contempla a 

situação para o objeto proposto: 
 
A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou 
de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre 
variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os 
fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação.  
 

A natureza correlacional, ou seja, a tentativa de estabelecer correlações 

entre variáveis, citada por Gil e Vergara como característica da pesquisa descritiva 

pode ser percebida no objetivo específico “d”, proposto por este estudo: Estabelecer 

correlações entre as características do consumidor, os canais de distribuição 
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utilizados e os níveis de influência exercidos pelos intermediários na escolha de 

hotel. 

As características descritivas do presente estudo ficam ainda mais 

evidentes quando se observa o que Malhotra (2001, p. 108) destaca: 
 
Como o nome indica, o principal objetivo da pesquisa descritiva é descrever 
alguma coisa – normalmente características ou funções de mercado [...]. A 
pesquisa descritiva é realizada pelas seguintes razões: 
1. Descrever as características de grupos relevantes, como consumidores, 

vendedores, organizações ou áreas de mercado. [...] 
2. Estimar a porcentagem de unidades de numa população específica que 

exibe um determinado comportamento; [...]. 
3. Determinar as percepções de características de produtos. [...] 
4. Determinar o grau até o qual as variáveis de marketing estão 

associadas. [...] 
5. Fazer previsões específicas. [...] 
 

A pesquisa também se caracteriza por ser uma pesquisa de campo, já 

que consiste numa “investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu 

um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo”. (VERGARA, 2004, p. 

47). 

O método utilizado é quantitativo, com amostra probabilística e análise de 

dados multivariada, como exposto nas seções seguintes. 

 

 

5.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

A amostra foi probabilística infinita e estratificada, definida de forma que 

componha um subconjunto representativo da população.  

O cálculo da amostra infinita efetivou-se de acordo com o que segue: 
2

2















 ×
=

ε

σαZ
n  

Onde: 

n: número de indivíduos da amostra 

Zα/2: escore normalizado para estimativas de confiança estatística 

σ: desvio padrão da população 

ε: erro amostral 
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Para o primeiro parâmetro da fórmula, ou seja, o Zα/2, para a 

confiabilidade de 95% e estimativa de erro do tipo 1 de 5%, o valor é de 1,96. 

Para o segundo parâmetro, o σ, desvio padrão da população, não se 

dispõe de estudos similares com a mesma população que permitam servir de fonte 

secundária. Assim, considerou-se que as variáveis mais importantes da pesquisa 

serão medidas em escala likert com cinco níveis, assim como se atentou para as 

seguintes orientações de Malhotra: 
 
O desvio padrão da população pode ser conhecido a partir de fontes 
secundárias. [...] Alternativamente pode ser estimado com base no 
julgamento do pesquisador. Por exemplo, o intervalo de uma variável 
distribuída normalmente é aproximadamente igual a mais ou menos três 
desvios-padrão; podemos, pois, estimar o desvio padrão dividindo o 
intervalo por seis. (MALHOTRA, 2001, p. 329). 
 

Assim, as escalas likert com cinco níveis possuem distância intervalar de 

quatro, o que conduz ao valor de desvio padrão de 0,67. 

Por fim, considerou-se 7,5% de erro amostral, ou seja, o valor de 0,075. 

Desta forma, encontrou-se uma amostra de 304 indivíduos. 

A amostra foi estratificada de acordo com os locais de coleta de dados, ou 

seja, cada sub-amostra será proporcional ao número de unidades habitacionais dos 

hotéis, onde os dados serão coletados, de acordo com a tabela 3, onde se 

encontram os hotéis de Natal com mais de cem apartamentos e as respectivas 

quantidades de unidades habitacionais de cada hotel.  
 
Tabela 1: Hotéis de Natal com mais de 100 unidades habitacionais. 
Hotel Número de UH Amostra estratificada 

D Beach Resort 140 10 

Golden Tulip Interatlântico 101 7 

Holiday Inn Express Natal 160 12 

Hotel Bello Mare 120 9 

Hotel Esmeralda 116 8 

Hotel Marsol 120 9 

Hotel Natal Praia 165 12 

Hotel Parque da Costeira 330 24 

Hotel Porto do Mar 114 8 

Hotel Vila do Mar 210 15 

Imirá Plaza Hotel 166 12 

Natal Mar Hotel 150 11 

Ocean Palace Resort 315 23 
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Paradise Flat 144 11 

Pestana Natal 189 14 

Pirâmide Natal Resort & Convention 315 23 

Praiamar Hotel 215 16 

Quality Suites 131 10 

Residence Praia Hotel 118 9 

Rifóles Praia Hotel 204 15 

SERHS 396 29 

Tulip Inn Potengi Flat 104 8 

Visual Praia Hotel 136 10 

Total       4.159 305 
 

 

 

5.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

A pesquisa desenvolve-se por intermédio de questionário com perguntas 

fechadas, presente no anexo A desta dissertação, constituído de quatro partes. Este 

instrumento foi amplamente discutido em várias consultas ao orientador. 

A primeira parte do instrumento de coleta de dados teve a finalidade de 

caracterizar o consumidor de produtos turísticos e sua viagem, incluindo quatorzes 

variáveis que permitiram identificar fatores pessoais que afetam o seu 

comportamento, como, por exemplo, informações sócio-econômicas e motivação 

para a viagem, tudo isso observando atingir o objetivo específico “a”.  

A segunda parte foi composta de questões que buscaram identificar os 

canais de distribuição turística utilizados pelos consumidores, no intuito de atingir o 

objetivo específico “b”. Para tanto, três variáveis categóricas foram utilizadas, entre 

elas a variável dependente da análise discriminante. 

O terceiro conjunto de questões tratou dos níveis de influência exercidos 

pelos intermediários no processo de escolha de hotel pelos consumidores. Para isso 

foram utilizadas doze variáveis, entre elas a variável dependente da regressão 

linear. Esta parte do questionário só foi respondida pelos indivíduos que contrataram 

o meio de hospedagem através de canais de distribuição com presença de agências 

de viagens ou operadoras turísticas. 

A última seção do questionário contempla a medição de variáveis 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 80 

relacionadas à disponibilidade de informações sobre o hotel na internet. Foram 

desenvolvidas quinze questões que foram respondidas, parte por todos os 

indivíduos e parte apenas por aqueles que afirmaram ter utilizados intermediários 

turísticos para a contratação do meio de hospedagem.  

A coleta de dados foi realizada a partir da aplicação dos questionários 

com os turistas brasileiros, hospedados em dezenove hotéis de Natal, localizados na 

Via Costeira, na Praia de Ponta Negra e na Praia dos Artistas. Todos eles com mais 

de cem unidades habitacionais e que compõem a amostra previamente discutida. 

Todos os hotéis foram contatados previamente através de telefonema efetuado pelo 

autor da pesquisa que conversou com cada um dos gerentes gerais ou diretores das 

empresas para expor o objetivo da pesquisa e também para agendamento da coleta 

de dados. Após a confirmação telefônica, a equipe de pesquisadores se encaminhou 

a cada um dos estabelecimentos, nas datas e horários estabelecidos, tendo em 

mãos um ofício expedido pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação de 

Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, apresentando o 

pesquisador e o tema do estudo. 

Os questionários foram aplicados nos próprios hotéis, privilegiando o 

próprio ambiente em que o turista encontrava-se hospedado e diminuindo a 

probabilidade de respondentes que não estavam realmente hospedados em um 

hotel. A coleta deu-se nas recepções, locais onde os turistas dispunham de algum 

tempo ocioso, quando estavam à espera de empresas de receptivo para a 

realização de transfers e passeios. A aplicação ocorreu na presença do pesquisador, 

de forma que este pôde agilizar o processo e colaborar em eventuais dúvidas. 

A equipe de pesquisadores que efetuou o processo de coleta de dados foi 

formada por estudantes graduandos em Turismo pela UFRN, coordenados por uma 

professora da área, não efetiva, mestranda em Turismo também pela UFRN. Antes 

do início do processo de coleta de dados, realizou-se uma reunião de orientação e 

familiarização dos pesquisadores com o instrumento, momento em que todas as 

dúvidas foram esclarecidas. 

O processo de coleta de dados durou cerca de dois meses, ocorrendo 

entre fevereiro e março de 2009. 

5.4 ANÁLISE DOS DADOS 
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Os dados foram tratados de forma quantitativa, utilizando-se técnicas de 

estatística multivariada através do software SPSS 15.0. 

Para atender os objetivos específicos da pesquisa, a análise de dados 

contemplou informações estatísticas descritivas, análise de correlações, regressão 

linear, análise fatorial e análise discriminante. 

A caracterização do perfil dos consumidores e de sua viagem, assim 

como a identificação dos canais de distribuição utilizados realizaram-se através do 

uso de tabelas, gráficos de barras e de histogramas, apresentando a curva de 

distribuição de freqüências das variáveis e suas respectivas médias. 

A análise de correlações entre as características do consumidor, os 

canais de distribuição utilizados e os níveis de influência exercidos pelos 

intermediários na escolha de hotel constitui o objetivo específico “d” da pesquisa. 

Portanto, esta etapa da análise de dados teve como finalidade básica buscar 

correlações entre as variáveis medidas em cada uma das três partes do instrumento 

de coleta de dados. Para isso, utilizou-se do coeficiente de correlação de Pearson e 

de dois índices de correlação não-métrica, o rho de Spearman e o tau de Kendall 

(Kendall’s taub). 

A análise multivariada exige a realização de alguns testes para verificar 

se os dados coletados atendem aos pressupostos básicos e se têm determinadas 

características que permitem a aplicação de técnicas como a análise fatorial e a 

análise discriminante. Dentre estes pressupostos básicos para a análise multivariada 

está a verificação da normalidade dos dados. Para isso, verificaram-se os 

histogramas de cada uma das variáveis, observando se a curva de freqüências se 

aproximou da normal. Em seguida, observaram-se os gráficos de normalidade para 

cada uma das variáveis. Por fim, efetuaram-se os testes de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilks. Este procedimento, foi realizado, 

observando as colocações de Hair et al. (1998, p. 71-73, tradução nossa),  
 
O teste que diagnostica a normalidade mais simples é a verificação visual 
do histograma, em que se compara se a distribuição dos valores dos dados 
observados se aproxima da distribuição normal. [...] Um abordagem mais 
confiável é o gráfico de normalidade, que compara a distribuição acumulada 
dos valores dos dados atuais com a distribuição acumulada de uma 
distribuição normal. [...] Além de examinar o gráfico de normalidade, 
também se pode utilizar testes estatísticos para avaliar a normalidade. [...] 
Testes específicos também estão disponíveis no SPSS [...] e na maioria dos 
outros programas. Os dois mais comuns são o teste de Shapiro-Wilks e o 
teste de modificação de Kolmogorov-Smirnov. 
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Para a determinação de uma função explicativa para o nível de influência 

dos intermediários na escolha do meio de hospedagem pelo consumidor, utilizou-se 

da técnica de regressão linear múltipla com a variável dependente métrica 

Profissional_influenciou e com todas as demais variáveis métricas da pesquisa como 

independentes. Para isso, fez-se uso do método de estimação stepwise, que 

consiste na mais popular abordagem seqüencial de seleção de variáveis. “Esta 

abordagem permite ao pesquisador examinar a contribuição de cada uma das 

variáveis independentes para o modelo de regressão.” (HAIR et al., p. 178, tradução 

nossa). 

As técnicas de análise fatorial buscam reduzir um grande número de 

variáveis em um número menor de dimensões ou fatores, resumindo a informação 

abundante que se possui (MÓL, 2007). Assim, pretendeu-se reduzir as 44 variáveis 

pesquisadas em um número reduzido de fatores que possam ter poder explicativo 

para o fenômeno de tomada de decisão do consumidor de produtos turísticos. O uso 

da análise fatorial está explícito no objetivo específico “e”, ou seja, identificar fatores 

que condicionam o nível de influência do intermediário. 

Com relação à análise fatorial, também é necessário efetuar testes que 

verifiquem a violação de pressupostos. Entre eles estão os testes de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) e o teste de esfericidade de Bartlett que indicam qual o nível de 

confiança que se pode esperar dos dados quando do seu tratamento pelo método 

multivariado de análise fatorial seja empregado com sucesso. Com relação ao último 

teste, Hair et al. (1998, p. 99, tradução nossa) observam que: 
 
Outra forma de determinar se a análise fatorial é apropriada para tratar os 
dados disponíveis, consiste em examinar toda a matriz de correlações. O 
teste de esfericidade de Bartlett, um teste estatístico que verifica a presença 
de correlações entre as variáveis é uma destas medidas. Ele indica a 
probabilidade estatística de que a matriz de correlações tenha correlações 
significantes entre pelo menos algumas das variáveis. 
 

A análise discriminante discrimina ou classifica indivíduos dentro de 

grupos com base nas variáveis independentes não métricas. Esta técnica é 

freqüentemente utilizada em pesquisas de marketing, com o objetivo de, por 

exemplo, identificar segmentos de mercado e hábitos de consumo (MALHOTRA, 

2001). A análise discriminante, da mesma forma que a regressão linear, tem como 

finalidade determinar funções e relações de causalidade. A variável dependente da 

regressão linear deve ser métrica. Já a variável dependente da análise discriminante 
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deve ser categórica e suas variáveis independentes devem ser métricas. Hair et al. 

(1998, p. 240, tradução nossa) destacam as diferenças entre estas duas técnicas 

multivariadas: 
 
A regressão múltipla é, sem dúvida nenhuma, a técnica de dependência 
multivariada mais amplamente utilizada. A base primária para a 
popularidade da regressão tem sido sua habilidade para predizer e explicar 
variáveis métricas. E as variáveis não métricas? A regressão múltipla não é 
adequada para esta questão. [Para isso existem duas técnicas] – a análise 
discriminante e a regressão logística – que resolvem a situação em que a 
variável dependente é não-métrica.  
 

O uso desta técnica na presente pesquisa tem como finalidade atender ao 

objetivo “g” que consiste em identificar funções que melhor discriminem a escolha 

por determinado canal de distribuição. Para isso, utilizou-se do método de estimação 

stepwise com ajuste Wilk’s λ, com a variável dependente categórica 

Canal_compra_hospedagem. Esta variável consiste na resposta à questão: “Através 

de que canal de distribuição o (a) Sr.(a) realizou a compra da hospedagem?” e 

dispôs de 7 categorias de respostas.  

Com relação à escolha do método de estimação da análise discriminante, 

Hair et al. (1998, p. 260, tradução nossa) destacam que “O método stepwise é útil 

quando o pesquisador deseja considerar, relativamente,  um grande número de 

variáveis independentes para incluí-las na função.” Uma vez que a análise 

discriminante desta pesquisa utilizou todas as suas variáveis métricas como 

dependentes, o método que se mostra mais apropriado é o stepwise.  

Com relação à escolha do teste Wilk’s λ para o teste de significância das 

funções discriminantes, observou-se que este é o teste mais comumente utilizado 

para análise multivariada de significância e é um dos que considera todas as raízes 

características das funções discriminantes. Quanto menor o valor de Wilk’s λ, maior 

será a significância da função discriminante (HAIR et al., 1988).  
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da análise dos 

dados primários, realizada com o software estatístico SPSS 15.0. Os dados foram 

coletados a partir da aplicação de questionários com trezentos turistas hospedados 

em dezenove hotéis de Natal. Também neste capítulo são apresentadas as 

discussões sobre os resultados obtidos e suas relações com o referencial teórico 

deste estudo exploratório. 

Este capítulo está organizado de acordo com os objetivos específicos e 

com cada uma das quatro partes do questionário. 

Desta forma, inicialmente apresentam-se os resultados das variáveis 

determinadas para a caracterização dos consumidores de produtos turísticos (perfil 

do turista e características da viagem). Estas variáveis relacionam-se com as 

questões que compõem a primeira parte do questionário. 

Na segunda parte, apresentam-se os resultados da identificação dos 

canais de distribuição utilizados pelos consumidores. Este grupo de variáveis 

corresponde às questões da segunda parte do instrumento de coleta de dados. 

Na parte seguinte encontram-se os resultados das variáveis utilizadas 

para medir os níveis de influência exercidos pelos intermediários de canais de 

distribuição sobre os consumidores, no processo de escolha de hotel. Estas 

variáveis formam a terceira parte do questionário. Ademais, aplicou-se uma 

ferramenta de análise multivariada, a regressão linear, utilizando-se como variável 

dependente o nível de influência exercido pelo intermediário. 

A quarta parte deste capítulo também compreende a aplicação de uma 

das ferramentas de análise estatística multivariada que é a correlação entre 

variáveis. Utilizaram-se três diferentes métodos de correlação métrica e não-métrica. 

No presente estudo foram correlacionadas as variáveis de caracterização do 

consumidor, de identificação dos canais de distribuição e dos níveis de influência 

exercidos pelos intermediários. 

A quinta parte do presente capítulo demonstra os resultados obtidos com 

as variáveis relacionadas a quarta e última parte do instrumento de coleta de dados. 

Este grupo de variáveis foi utilizado para verificar se a disponibilidade de 

informações na internet contribui para a redução do nível de influência do 
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intermediário de canais de distribuição de produtos turísticos. 

Na sexta parte, mais uma ferramenta de análise estatística multivariada 

foi aplicada aos dados primários coletados deste estudo exploratório. Através da 

análise fatorial, buscou-se identificar grupos de variáveis que, porventura, pudessem 

compor fatores que condicionam o nível de influência do intermediário. 

Por fim, na última parte do capítulo, outra ferramenta estatística de 

análise multivariada foi aplicada aos dados coletados. A análise discriminante foi 

utilizada, considerando como variável dependente o canal de distribuição utilizado 

pelo consumidor, com o objetivo de identificar funções que possam explicar a 

escolha por um dos canais disponíveis. 

 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES DE SERVIÇOS DE 

HOSPEDAGEM 

 

 

O instrumento de coleta de dados foi elaborado com 14 questões que 

permitiram verificar o perfil dos consumidores de serviços de hospedagem que 

compõe a amostra e caracterizar a viagem por eles realizada. Para isso, fez-se uso 

das variáveis: local da coleta de dados (hotel), categoria do hotel, idade, sexo, 

estado civil, escolaridade, renda individual mensal em reais, principal motivo da 

viagem, meio de transporte, com quem viaja, estado de origem, primeira visita à 

Natal, quantos dias permaneceu em Natal e, por fim, quantas viagens com 

hospedagem em hotel realiza por ano (incluindo viagens à lazer e à trabalho). Este 

grupo de variáveis compõe a primeira parte do instrumento de coleta de dados e 

são, em sua maior parte, categóricas. 

Os resultados obtidos demonstram um perfil predominante de consumidor 

de serviços de hospedagem qualificado, jovem, com renda elevada e, como é 

previsível de acontecer em destinações turísticas como Natal, que viaja com a 

família (68,0%) por motivação principal de passeio (76,1%). Identificou-se também a 

predominância de uso de transporte aéreo (80,9%), assim como se verificou a 

predominância de turistas que visitaram a cidade de Natal pela primeira vez (56,9%).  

Com relação aos resultados obtidos com a caracterização da viagem, 

destacam-se os resultados da resposta à pergunta “Quantos dias permaneceu em 
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Natal?”. A média obtida para esta variável foi de 6,16 dias, valor muito superior à 

média de 3,40 dias dos Indicadores de Desempenho na Hotelaria de 2001 a 2007 

elaborados pela Secretaria Estadual de Turismo do RN (SETUR) (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2008b). Pode-se atribuir esta discrepância ao período de coleta de dados 

coincidir com as férias escolares e conseqüente aumento da demanda de viagens 

de lazer com períodos de permanência mais longos que as viagens motivadas por 

outros fatores. 

Comparando os resultados obtidos com relação ao estado de origem dos 

consumidores-turistas com dados da SETUR, estes mostram similaridade com o que 

foi obtido pelas pesquisas de demanda turística realizadas em Natal, entre 2001 e 

2006 (RIO GRANDE DO NORTE, 2008c). Os resultados da presente pesquisa 

mostram como os cinco estados mais representativos: SP, RJ, MG, PB e PE. Por 

sua vez, as pesquisas da SETUR, trazem como maiores emissores os estados de 

SP, PE, RJ, PB e CE. Há que se considerar que a pesquisa da SETUR também 

inclui os turistas que se hospedam em todas as formas de hospedagem, inclusive 

casas de parentes e amigos. 

Os dados obtidos são suficientes para atingir o primeiro objetivo 

específico deste estudo exploratório, uma vez que para este objetivo interessam 

descrever as variáveis coletadas, utilizando-se apenas dos resultados estatísticos 

descritivos e freqüências. Os gráficos e tabelas destes resultados encontram-se nos 

apêndices de B a N. 

Vale à pena destacar detalhes da variável local da coleta de dados. Os 

questionários foram aplicados em dezenove hotéis localizados em Natal, 

especialmente em localidades com grande concentração de empreendimentos deste 

tipo como na Praia de Ponta Negra, na Via Costeira e na Praia dos Artistas. 

Dos hotéis selecionados inicialmente, em apenas quatro não foram 

coletados dados. Dois deles não permitiram acesso à equipe de pesquisadores para 

a coleta de dados, um deles não respondeu à solicitação e outro não conseguiu ser 

contatado através de seu gerente.  
Tabela 2: Locais de coleta de dados 

Hotel Freqüência Percentual 

D Beach Resort 11 3,7% 

Golden Tulip Interatlântico 9 3,0% 

Holiday Inn Express Natal 12 4,0% 
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Hotel Bello Mare 20 6,7% 

Hotel Esmeralda 9 3,0% 

Hotel Natal Praia 13 4,3% 

Hotel Porto do Mar 9 3,0% 

Hotel Vila do Mar 9 3,0% 

Imirá Plaza Hotel 13 4,3% 

Natal Mar Hotel 12 4,0% 

Ocean Palace Resort 24 8,0% 

Paradise Flat 20 6,7% 

Pirâmide Natal Resort & Convention 24 8,0% 

Praiamar Natal Hotel & Convention 39 13,0% 

Quality Suites 10 3,3% 

Residence Praia Hotel 9 3,0% 

Rifóles Praia Hotel 16 5,3% 

SEHRS Natal Grand Hotel 31 10,3% 

Visual Praia Hotel 10 3,3% 

Total 300 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 

 

 

6.2 IDENTIFICAÇÃO DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO UTILIZADOS PELOS 

CONSUMIDOR ES 

 

 

A identificação dos canais de distribuição utilizados pelos consumidores 

de produtos turísticos corresponde ao segundo objetivo específico desta pesquisa. 

Para isso, foram desenvolvidas três variáveis categóricas que compõem a segunda 

parte do questionário utilizado. 

A primeira destas variáveis identificou a forma com que os consumidores 

utilizaram os canais de distribuição para adquirir dois dos principais componentes do 

produto turístico: serviços de hospedagem e transporte. Assim, identificou-se que 

58,1% dos indivíduos utilizaram o mesmo canal de distribuição para adquirir ou 

contratar os serviços de hospedagem e transporte. Em seguida, 27,2% afirmaram 

que adquiriram transporte e hospedagem em canais de distribuição distintos. Por 

fim, 14,8% dos entrevistados utilizaram canais de distribuição para contratar apenas 

serviços de hospedagem.  
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Os dados obtidos despertam algumas discussões para cada um dos 

padrões de comportamento, passíveis de serem investigadas em estudos futuros: 

Primeiro: o resultado de 58,1% dos indivíduos terem adquirido transporte 

e hospedagem através do mesmo canal poder ser considerado como um forte 

indício de que é através da aquisição de pacotes formatados por operadoras 

turísticas que boa parte dos consumidores se comporta. Todavia, não é possível 

afirmar que todos estes trezentos indivíduos contrataram pacotes turísticos. É 

possível que a aquisição tenha ocorrido através do mesmo canal, mas sem, 

necessariamente, a contratação de um pacote. Visto isso, desperta-se a 

necessidade de saber que parcela dos consumidores que contrataram transporte e 

hospedagem no mesmo canal, adquiriu um pacote turístico. 

 
Gráfico 2: Itens contratados através do uso dos canais de distribuição do turismo 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 

Segundo: a pesquisa não identificou o motivo de o consumidor ter 

utilizado diferentes canais. Isto desperta a necessidade de identificá-los para uma 

compreensão mais profunda do seu comportamento frente aos canais disponíveis. 

Visto isso, levanta-se a hipótese da existência de fatores que condicionem este 

comportamento, como a aquisição de passagens através da utilização de pontos de 

programas de fidelidade de companhias aéreas, como o Programa Fidelidade da 

TAM, o Smiles da VARIG/GOL, ou ainda outros fatores como o consumidor ser 
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associado a clubes de férias como o Clube Bancorbrás, Clube Montreal ou RDC que 

oferecem apenas os serviços de hospedagem.  

Terceiro: a parcela de 14,8% que utilizou os canais de distribuição para 

adquirir apenas serviços de hospedagem muito se aproxima da porcentagem de 

indivíduos que utilizaram automóvel como meio de transporte (14,4%). Isto era 

razoavelmente previsível, porém a análise das correlações entre estas duas 

variáveis, que será discutida na quarta parte deste capítulo, apresentou coeficientes 

baixos. 

A segunda variável desenvolvida com a finalidade de identificar os canais 

utilizados foi o questionamento direto sobre que canal foi utilizado. Os resultados 

obtidos se encontram no gráfico seguinte: 

 
Gráfico 3: Canal de distribuição utilizado para a compra da hospedagem. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 

A partir do dado de apenas 2,0% dos indivíduos terem afirmado que 

adquiriram a hospedagem através do canal agência-operadora-hotel, levanta-se a 

possibilidade de que uma parcela significativa dos consumidores não compreenda 

as diferenças entre agências de viagens e operadoras turísticas. Isto é possível, 

especialmente quando os papéis dos intermediários se encontram em fase de 

mudanças, entre elas o crescimento de redes de distribuição direta de algumas 

operadoras, como destacam Laws (2001), Ujma (2001) além de Vicentin e Hoppen 
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(2003). 

Por outro lado, isto pode indicar uma confirmação do processo 

desintermediação dos canais de distribuição do turismo, prevista na teoria por 

diversos autores como Buhalis (1988), Kotler et al. (2006), O’Connor e Frew (2002), 

além de Regalado e Viardot (2002). É dizer que os atores dos canais estão tentando 

ofertar seus produtos diretamente ao consumidor, reduzindo os custos com 

intermediários de canal. 

Outro dado que vale a pena destacar é que o canal agência de viagens 

online-hotel mostra-se pouco expressivo quando comparado com os canais 

tradicionais, confirmando os resultados obtidos na pesquisa de Vicentin e Hopen 

(2003), que concluiu que as vendas pela internet não eram significativas e que os 

clientes pesquisavam informações e preços pela internet para depois adquirir o 

produto numa agência tradicional. 

Por fim, a terceira e última variável pesquisada consistiu na identificação 

do fator decisivo para a escolha do canal utilizado para a compra do meio de 

hospedagem. Os resultados estão dispostos no seguinte gráfico:  

 
Gráfico 4: Fatores decisivos para a escolha do canal de distribuição utilizado para a aquisição dos 
serviços de hospedagem. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 

Observa-se que as variáveis de natureza econômica, ou seja, preço e 
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prazo foram apontadas como fatores decisivos para a escolha do canal com menor 

freqüência de que as variáveis comodidade e segurança. A partir disto, pode-se 

afirmar que estes são dois fatores importantes a serem observados pelos 

intermediários. 

Considera-se também a necessidade de estudos complementares que 

identifiquem os demais fatores decisivos para a escolha de um canal, já que a 

categoria outros representou 35,7% das respostas. 

 

 

6.3 NÍVEIS DE INFLUÊNCIA EXERCIDOS PELOS INTERMEDIÁRIOS NO 

PROCESSO DE ESCOLHA DE HOTEL PELOS CONSUMIDORES. 

 

 

A terceira parte do questionário teve como objetivo medir o nível de 

influência exercido pelos profissionais de agências de viagens e operadoras 

turísticas no processo de escolha do meio de hospedagem pelos consumidores e foi 

composta por onze perguntas. Foi respondida apenas pelos indivíduos que 

utilizaram intermediários na contratação do meio de hospedagem. Dos 300 

indivíduos, 193 utilizaram pelo menos um intermediário e 107 optaram por um dos 

canais diretos (direto com o hotel ou empresa em que trabalha). 

Para isso, tornou-se necessário inicialmente identificar se o profissional 

indicou alguma opção de hotel para o consumidor. Esta afirmativa foi considerada 

como a primeira condição para se considerar uma tentativa de influenciar o 

consumidor. Caso positivo, o turista respondeu outras 10 questões relacionadas à 

influência do intermediário. Caso negativo, estas questões foram prejudicadas, de 

forma que o respondente passou para a próxima parte do questionário. Os 

histogramas e tabelas de freqüências de parte destas variáveis são apresentados 

nos apêndices. 
Tabela 3: Indicação de hotel pelo intermediário. 
Quando você contratou a hospedagem com a 
agência de viagens ou operadora turísti ca, o 
profissional que realizou o atendimento indicou 
alguma opção de hotel? 

Freqüência Percentual 

Sim 117 60,6% 
Não 76 39,4% 
Total 193 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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Assim, dos 193 que utilizaram intermediários turísticos, 117 afirmaram 

que o profissional indicou pelo menos uma opção de hotel. 

Em seguida, inquiriu-se o consumidor diretamente sobre a influência do 

intermediário no seu processo decisório, o que consiste na questão central desta 

pesquisa. Assim, solicitou-se a cada indivíduo que assinalasse o nível de 

concordância com a afirmação: o profissional da agência de viagens ou operadora 

turística influenciou a escolha do hotel. Os resultados estão apresentados no 

histograma seguinte: 

 
Gráfico 5: Influência do intermediário na escolha do hotel. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 
 Observa-se que 50,9% dos sujeitos da pesquisa assinalaram as 

alternativas 4 ou 5, em concordância com a afirmativa de que o profissional 

influenciou a decisão. Por outro lado, 30,2%, assinalaram a opção 1, discordando 

totalmente da afirmativa. A média encontra-se em 3,1, ou seja, praticamente no 

centro da distribuição de freqüências da variável. Destaca-se ainda a distribuição 

não normal das freqüências, com concentração de respostas nos extremos da 

escala. Estes resultados não são suficientes para confirmar concordância com as 

diversas referências à influência exercida pelos intermediários no processo de 

decisão dos consumidores-turistas, entre eles as de Beni (2000), as de Buhalis 
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(2001), as da Organização Mundial do Turismo (2001), e as de Swarbrooke e Horner 

(2002). 

 Em função disto, levanta-se a possibilidade do efeito negativo que a 

palavra influência pode ter para alguns respondentes, conduzindo a vieses de 

interpretação e resposta. Sugere-se, portanto, para pesquisas futuras o cuidado em 

decidir utilizar diretamente a palavra influência no instrumento de coleta de dados. 

 De forma complementar a esta variável, questionou-se sobre a 

importância dada à consulta a um profissional de agência de viagens ou operadora 

turística, o que pode permitir alguma inferência relativa à influência dos mesmos. 

Desta forma, obtiveram-se os seguintes resultados. 

 
Gráfico 6: Importância de consultar um profissional de agência de viagens ou operadora turística. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 
 Como se pode constatar, mais uma vez, não se encontrou uma variável 

com distribuição normal e ocorreu uma concentração de respostas numa das 

alternativas do extremo da escala. É estranho que a distribuição de freqüências 

desta variável não seja parecida com a de Profissional_influenciou, uma vez que, 

quando um indivíduo considera uma fonte de informações importante, ele estará 

mais apto a ser influenciado por ela. É dizer que para ser influenciado por algum 

indivíduo, ou organização, o consumidor deve, ao menos, considerá-lo como 
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importante fonte de informações. Mais uma vez levanta-se a possibilidade da 

conotação negativa da palavra influência por parte dos respondentes. É provável 

que os consumidores-turistas não se sintam confortáveis em admitir que podem ter 

sido influenciados em suas decisões. Ou ainda, não tenham sequer a consciência de 

que o foram. 

De toda forma, observa-se que, dos indivíduos que utilizaram canais com 

intermediários, 88% indicaram concordar com a importância de consultar uma 

agência ou operadora. Esta concordância indica que o consumidor turista considera 

o intermediário turístico como uma importante fonte de informações. Isto nos permite 

concluir que os resultados estão de acordo com as afirmações de Kotler et al. (2006) 

e de Beni (2000), quando destacam os agentes de viagens e operadoras turísticas 

como importantes fontes de informações no processo de busca de informações. Isto 

permite deduzir que, se o intermediário é considerado pelo consumidor como 

importante fonte de informações, nessa etapa do processo de decisão, ele poderá 

ser influenciado e conduzido a comprar um determinado produto indicado pelo 

primeiro. 

Após a análise dos dados estatístico-descritivos, fez-se uso de uma 

ferramenta estatística multivariada, a regressão linear múltipla. Utilizou-se a variável 

Profisional_influenciou como dependente e todas as variáveis métricas do 

instrumento de coleta de dados como independentes. 
 
Tabela 4: Resultados da regressão linear. 

Modelo R R2 R2 ajustado 
1 ,173(a) ,030 ,027 

2 ,233(b) ,054 ,048 

a) Variáveis utilizadas no modelo: (Constante), Carac_info_profissionais_hotel 

b) Variáveis utilizadas no modelo: (Constante), Carac_info_profissionais_hotel, Consulta_profissional 

c) Variável dependente: Profissional_influenciou 

d) Método stepwise 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 

Os resultados obtidos foram dois modelos de baixo poder explicativo com 

coeficientes de determinação R2 e coeficientes de determinação ajustado R2 ajustado 

baixos. É dizer que não se encontrou relações de causalidade entre as variáveis. 

Em função disso, levanta-se a possibilidade de certa imprecisão das 

perguntas formuladas no instrumento, conduzindo os indivíduos ao não 

entendimento ao que a pergunta quis dizer de fato, ou ainda vieses nas respostas. 
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Os baixos coeficientes de determinação dos modelos de regressão 

múltipla podem também significar a existência de outras variáveis, não abordadas 

nesta pesquisa, que explicam grande parcela da variabilidade da influência exercida 

pelos intermediários de canais de distribuição de produtos turísticos. 

Assim, conclui-se que as ferramentas estatísticas inferenciais não se 

mostraram significantes para medir o nível de influência exercido pelos 

intermediários de canal de distribuição no processo de escolha de hotel pelos 

consumidores de produtos turísticos. Por outro lado, pode-se afirmar que os 

intermediários turísticos são considerados como importante fonte de informações e, 

por isso, têm potencial de influenciar as decisões dos consumidores-turistas. 

 

 

6.4 CORRELAÇÕES ENTRE AS CARACTERÍSTICAS DO CONSUMIDOR, OS 

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO UTILIZADOS E OS NÍVEIS DE INFLUÊNCIA 

EXERCIDOS PELOS INTERMEDIÁRIOS NA ESCOLHA DE HOTEL. 

 

 

Os resultados obtidos para atender a este objetivo específico também 

foram desenvolvidos a partir do uso de ferramentas de análise estatística 

multivariada de dados. Assim, analisaram-se as correlações entre os grupos de 

variáveis pesquisadas nas três primeiras partes do questionário: caracterização do 

consumidor, identificação dos canais de distribuição utilizados e níveis de influência 

exercidos pelos intermediários na escolha de hotel. Para isso, foram utilizados três 

diferentes coeficientes de correlação. Primeiro utilizou-se o coeficiente de correlação 

de Pearson e depois dois índices de correlação não-métrica, o rho de Spearman e o 

tau de Kendall (Kendall’s taub).  

As tabelas de correlações se encontram nos apêndices AF, AG e AH. 

  

 

6.5 REDUÇÃO DO NÍVEL DE INFLUÊNCIA DO INTERMEDIÁRIO EM FUNÇÃO DO 

AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES NA INTERNET  

 

 

A quarta e última parte do questionário dispôs de 15 variáveis para 
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verificar se a disponibilidade de informações na internet contribui para a redução do 

nível de influência do intermediário. 

Dentre as variáveis pesquisadas, destacam-se os resultados obtidos com 

a freqüência de uso da internet. Os dados da pesquisa demonstram um perfil 

predominante de consumidor com acesso à rede mundial de computadores, em que 

84,3% acessam a internet diariamente e apenas 4,0% afirmaram não acessar esta 

fonte de informações sobre o hotel.  

 
Gráfico 7: Freqüência de uso da internet 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 

Em seguida, verificou-se a concordância com a afirmação: a internet é 

uma fonte de informações para a escolha de um hotel. Os resultados obtidos 

encontram-se no histograma seguinte, com média de 4,3, numa escala likert de 

concordância que variou de 1 a 5, o que demonstra uma tendência de concordância 

com a afirmativa. 

Após identificar a freqüência de acesso dos consumidores a internet e 

verificar se estes a consideram como fonte de informações para a tomada de 

decisão, questionou-se se o indivíduo visitou o website do hotel em que se 

encontrava hospedado. Desta forma, verificou-se que 60,5% dos indivíduos 

acessaram as informações disponíveis. Este resultado chama a atenção, uma vez 
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que apenas 18,5% utilizaram o canal direto com o hotel, ou seja, pode-se afirmar 

que, mesmo utilizando canais com intermediários turísticos, parcela dos 

consumidores busca informações complementares no website do hotel.  

 

 
Gráfico 8: Concordância com a afirmativa: a internet é uma fonte de informações para a escolha de 
um hotel. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 

Este resultado permite concluir que o consumidor busca informações 

sobre os hotéis em diversas fontes, entre elas no seu próprio website e através dos 

profissionais de agências de viagens e operadoras, confirmando o que Beni (2000) 

prevê, quando afirma que ao decidir viajar, o consumidor-turista se encontrará 

receptivo a toda comunicação, informando-se sobre os produtos turísticos em todas 

as fontes de assistência. Também estão de acordo com as colocações de O’Connor 

e Frew (2002) que destacam a busca maior por informações realizada pelos 

consumidores, numa tentativa de reduzir a lacuna entre suas expectativas e o 

produto turístico adquirido. Resta saber se estas fontes de informações são 

complementares ou podem ser alternativas. 
 
Tabela 5: Visitou o website do hotel em que está hospedado? 
 Freqüência Percentual 
Sim 181 60,5% 
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Não 118 39,5% 
Total 299 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 

Os resultados obtidos com a questão anterior, ou seja, saber se o 

consumidor efetuou uma visita ao website do hotel não são suficientes para concluir 

se as informações sobre o hotel disponíveis na internet contribuem para a redução 

da influência dos intermediários turísticos. O próximo passo consiste em identificar 

se esta visita influenciou o processo de escolha do hotel. Os resultados obtidos 

indicam concordância com esta afirmativa e estão apresentados no gráfico seguinte: 

 
Gráfico 9: Concordância com a afirmativa: a visita ao website do hotel influenciou a sua escolha. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 
 Tornou-se necessário identificar se a consulta a internet, como fonte de 

informações, diferente do intermediário turístico, poderia conduzir à escolha de um 

hotel alternativo ao indicado pelo profissional da agência de viagens ou operadora 

turística. É verificar se as informações disponíveis nos websites foram suficientes 

para conduzir a uma decisão diferente da aconselhada pelo intermediário. Assim 

obtiveram-se os seguintes resultados: 
 
Tabela 6: A consulta aos websites do hotel ou de dicas e avaliações de hotéis alterou a escolha do 
hotel por outro diferente que o indicado pelo profissional da agência de viagens ou operadora 
turística? 
 Freqüência Percentual 
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Sim 42 30% 
Não 98 70% 
Total 140 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 

Estes resultados podem inferir uma relativa perda do poder de influência 

dos intermediários quando se dispõem de fontes alternativas de informações, como 

os websites de hotéis e de avaliações de hotéis. 

Por fim, restou saber se os consumidores consideram que as informações 

disponíveis nos websites dos hotéis ou de dicas e avaliações de hotéis substituem 

as informações fornecidas pelos profissionais das agências de viagens ou 

operadoras turísticas. Os resultados obtidos indicam uma não concordância com 

esta afirmativa, com média de 2,56 e estão demonstrados no Gráfico 10. É dizer que 

os intermediários turísticos têm importância para os consumidores de produtos 

turísticos e que estes utilizam fontes complementares de informações que possam 

subsidiar a escolha do hotel. As informações são obtidas tanto através da consulta a 

um profissional, como pelo acesso aos diversos websites de hotéis e de dicas e 

avaliações de hotéis disponíveis na rede mundial de computadores. 

 
Gráfico 10: Concordância com a afirmativa: as informações disponíveis nos websites do hotel ou de 
dicas e avaliações de hotéis substituem as informações dadas pelo profissional da agência de 
viagens ou operadora turísti ca. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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Observando os resultados obtidos pela pesquisa para cada uma das 

variáveis apresentadas nesta seção, é lícito afirmar que, na medida em que o 

consumidor dispor de maior quantidade de fontes de informações, ele dependerá 

menos de cada uma destas fontes, individualmente. Isto foi confirmado através da 

verificação do uso da internet como fonte de informações sobre os meios de 

hospedagem a partir dos resultados obtidos com as variáveis 

Internet_fonte_info_hotel, Visitou_site_hotel e Visita_site_influenciou. Ora, se 

diminuir a dependência significa reduzir o poder dos agentes (indivíduos ou das 

organizações) controladores de cada uma destas fontes sobre o consumidor, então 

se pode afirmar que os intermediários turísticos terão menor poder sobre seus 

clientes (UJMA, 2001). Se o poder é o potencial para influenciar (COUGHLAN et al., 

2002) então, quanto menor o poder dos intermediários, menor será seu potencial 

para influenciar o consumidor. 

Por outro lado, os resultados da variável Info_substituem_agencia, 

indicam que websites de internet e intermediários turísticos são fontes de 

informações complementares. É possível que o consumidor não as considere como 

fontes de informações de mesma qualidade, confirmando a tese de que existem 

fontes que informam e outras que legitimam a informação sobre o produto (KOTLER, 

et al., 2006). É possível inferir que o consumidor considera a informação dada pelo 

profissional da agência de viagens ou operadora turística mais legítima e confiável 

do que aquelas disponíveis na internet. Nesta mesma linha está a tese de que o 

fator humano e a confiança são fatores determinantes em negócios com turismo 

(VICENTIN; HOPPEN, 2003). 

Desta forma, é lícito afirmar que a disponibilidade de informações sobre 

os meios de hospedagem na internet diminuem a probabilidade de que os 

intermediários influenciem a escolha do consumidor, entretanto as advindas destes 

últimos não são consideradas como substituíveis pelas disponíveis na internet. 

 

 

6.6 IDENTIFICAÇÃO DE FATORES QUE CONDICIONAM O NÍVEL DE 

INFLUÊNCIA DO INTERMEDIÁRIO. 

 

 

Os resultados apresentados nesta seção são decorrentes de processos 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 101 

estatísticos multivariados de análise fatorial, que têm com objetivo a redução do 

número de variáveis em dimensões ou fatores que condicionam o nível de influência 

do intermediário turístico. 

Foram efetuados os testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e de 

Shapiro-Wilks que indicaram baixa significância de todas as variáveis pesquisadas, 

indicando que suas distribuições diferem da distribuição normal. 

Em seguida foram efetuados os testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o 

teste de esfericidade de Bartlett que indicam qual o nível de confiança que se pode 

esperar dos dados quando do seu tratamento pelo método multivariado de análise 

fatorial seja empregado com sucesso. O resultado obtido para o KMO foi de 0,615, o 

que indica que o método de análise fatorial é razoavelmente adequado para o 

tratamento dos dados. Já os resultados obtidos com o teste de Barlett, indicam 

significância igual a 1,00, ou seja, os dados não são adequados para o tratamento 

com o método de análise fatorial. 

Desta forma, o objetivo específico “f” não foi atingido, pois o método de 

análise de dados não se aplica aos dados obtidos na pesquisa. 

 

 

6.7 IDENTIFICAÇÃO DE FUNÇÕES QUE DISCRIMINEM A ESCOLHA POR 

DETERMINADO CANAL DE D ISTRIBUIÇÃO. 

 

 

Os resultados apresentados nesta seção são decorrentes de processos 

estatísticos multivariados de análise discriminante que consiste numa técnica de 

análise de dados onde a variável dependente é categórica e as variáveis 

independentes são métricas. A variável dependente utilizada foi o canal de 

distribuição utilizado para a compra da hospedagem e as variáveis independentes 

inseridas foram todas as demais variáveis métricas da pesquisa. 

Da mesma forma que no método de análise fatorial, uma das verificações 

necessárias para verificar a adequação do método de análise discriminante aos 

dados disponíveis é o teste de normalidade, já que a não-normalidade afeta as 

estimativas da função discriminante. Como já foram apresentados, os testes de 

Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilks indicaram baixa significância de todas as 

variáveis pesquisadas, mostrando que suas distribuições diferem da distribuição 
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normal. 

Mesmo assim, a análise discriminante foi desenvolvida, utilizando o 

método de estimação stepwise com ajuste Wilk’s λ. 

Obtiveram-se duas funções discriminantes. A primeira com significância 

estatística e a segunda com baixa significância estatística, ou seja, baixo poder 

discriminatório da função. 

Com a primeira função, apenas 34,57% da variância da variável 

dependente é explicada pelas variáveis independentes. Esta mesma função 

demonstrou razão de sucesso de 26,8% dos casos com classificação correta, ou 

seja, com baixa medida de acuracidade preditiva. 
 
Tabela 7: Eigenvalues das funções discriminantes 
Funções Eigenvalue % da Variância % Acumulado Correlação Canônica 

1 ,528(a) 89,1 89,1 ,588 
2 ,065(a) 10,9 100,0 ,247 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 

 
Tabela 8: Wilks' Lambda das funções discriminantes 
Teste de Funções Wilks' Lambda Chi-quadrado DF Sig. 
1 through 2 ,615 36,513 10 ,000 
2 ,939 4,710 4 ,318 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 

 
Tabela 9: Resultados das classificações 

Membros dos grupos previstos 
 

Canal_compra_hosp
edagem 

Direto 
com o 
hotel 

Agênci
a de 

viagen
s – 

hotel 

Agênci
a de 

Viagen
s - 

operad
ora 

turístic
a - 

hotel 

Empre
sa em 
que 

trabalh
a 

Opera
dora 

turístic
a - 

hotel 

Agênci
a de 

viagen
s on 
line - 
hotel 

Total 

Direto com o hotel 1 54 0 0 0 0 55 
Agência de viagens – 
hotel 0 46 9 1 22 3 81 

Àgência de Viagens - 
operadora turística – 
hotel 

0 2 3 0 1 0 6 

Empresa em que 
trabalha 0 36 0 1 0 0 37 

Qtd. 
  
  
  
  
  

Operadora turística – 
hotel 1 49 10 2 28 7 97 
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Agência de viagens 
on line – hotel 0 12 0 0 0 1 13 

Ungrouped cases 0 2 0 0 0 0 2 
Direto com o hotel 1,8 98,2 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 
Agência de viagens – 
hotel ,0 56,8 11,1 1,2 27,2 3,7 100,0 

Àgência de Viagens - 
operadora turísti ca – 
hotel 

,0 33,3 50,0 ,0 16,7 ,0 100,0 

Empresa em que 
trabalha ,0 97,3 ,0 2,7 ,0 ,0 100,0 

Operadora turística – 
hotel 1,0 50,5 10,3 2,1 28,9 7,2 100,0 

Agência de viagens 
on line - hotel ,0 92,3 ,0 ,0 ,0 7,7 100,0 

% 
  
  
  
  
  

Casos não agrupados ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 
a 26,8% dos casos originais agrupados corretamente c lassificados. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 

Alguns autores, como Swarbrooke e Horner (2002) afirmam que existem 

fatores determinantes para o tipo de viagem, envolvendo uma ampla série de 

variáveis como destinação, data da viagem, meio a ser utilizado, duração da viagem, 

quem fará parte do grupo, tipo de acomodação, atividades realizadas e valor gasto 

na viagem. De forma análoga, esta pesquisa tentou inserir a escolha do canal de 

distribuição como a variável dependente categórica e as demais variáveis métricas 

pesquisadas como independentes, com o objetivo de confirmar a relação de 

causalidade entre elas, identificando seus fatores e variáveis determinantes.  

Assim, não foi possível determinar uma função discriminante com 

considerável poder preditivo e explicativo com a variável dependente canal de 

distribuição utilizado para a compra de hospedagem (Canal_compra_hospedagem). 

Da mesma forma que a regressão linear, os motivos deste resultado podem decorrer 

da existência de outras variáveis que condicionem a escolha do canal, não 

observadas por esta pesquisa, ou ainda da violação de pressupostos básicos e 

conseqüente não adequação do método aos dados obtidos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Diante do cenário de intensas mudanças na distribuição de produtos 

turísticos inseridas pela evolução do comércio eletrônico e da internet, esta pesquisa 

apresentou e discutiu o complexo processo de decisão do consumidor e as 

influências sobre eles exercidas pelos intermediários turísticos. O recorte do estudo 

se deu na interface entre o consumidor e os demais membros do mesmo canal de 

distribuição, focando a escolha de um dos itens ofertados pelos fornecedores 

turísticos: o meio de hospedagem. 

Os resultados obtidos colaboram na busca de melhor compreensão e 

análise do comportamento do consumidor frente os canais de distribuição de 

produtos turísticos, assim como possibilitaram atingir parte dos objetivos específicos 

propostos pela pesquisa. A outra parte dos objetivos não foi atingida, principalmente 

pelo fato de que as ferramentas estatísticas inferenciais propostas não se mostraram 

significantes para responder algumas das questões da pesquisa ou pela ausência de 

algumas das variáveis explicativas dos fenômenos estudados. Isto é previsível, 

quando se trata de um estudo exploratório em que o instrumento de coleta de dados 

e as variáveis utilizadas para medir alguns destes fenômenos não foram 

amplamente validados. 

O estudo caracteriza os consumidores de serviços de hospedagem 

através de 14 variáveis. Pode-se afirmar que é provável que existam outras variáveis 

ou fatores explicativos para a escolha do canal de distribuição e para o nível de 

influência exercido pelo intermediário. Estas variáveis podem ser, entre outras, 

características pessoais, culturais ou motivacionais dos indivíduos. 

Identificou-se o canal de distribuição de serviços de hospedagem utilizado 

por cada um dos indivíduos, embora seja possível afirmar que uma parcela 

significativa dos consumidores não compreenda as diferenças entre agências de 

viagens e operadoras turísticas, o que pode ter prejudicado estes resultados. Por 

outro lado, eles podem confirmar a intensificação dos processos de verticalização e 

desintermediação dos canais de distribuição do turismo descritos na teoria. 

A tentativa de medir os níveis de influência exercidos pelos intermediários 

no processo de escolha de hotel pelos consumidores se deu a partir de 

questionamento direto e a partir do uso de regressão linear, que apresentou baixos 
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coeficientes de determinação, o que pode significar a existência de outras variáveis, 

não abordadas nesta pesquisa, que explicam grande parcela da variabilidade da 

influência exercida pelos intermediários de canais de distribuição de produtos 

turísticos, ou a imprecisão das perguntas formuladas no instrumento, conduzindo os 

indivíduos ao não entendimento ao que a pergunta quis dizer de fato, ou ainda a 

neutralidade do indivíduo com relação à resposta à questão relacionada à variável 

dependente. É dizer que não se encontrou relação de causalidade. Assim, os dados 

da pesquisa permitem apenas descrever estatisticamente a concordância dos 

indivíduos com a afirmativa proposta no instrumento de coleta de dados, o que não 

demonstrou tendência de concordância nem de não-concordância. Por outro lado, 

os resultados demonstram que a maioria dos consumidores considera que as 

informações fornecidas pelos intermediários são de qualidade, o que pode favorecer 

uma maior suscetibilidade à influência dos intermediários. 

Tratando-se da tentativa de se estabelecer correlações entre as 

características do consumidor, os canais de distribuição utilizados e os níveis de 

influência exercidos pelos intermediários na escolha de hotel, os dados permitem 

concluir que as correlações entre as variáveis da pesquisa são baixas, o que, do 

ponto de vista teórico não é previsível. Esperava-se, por exemplo, que indivíduos de 

faixa etária mais elevada utilizassem com maior freqüência canais com 

intermediários e indivíduos com menor faixa etária utilizassem canais diretos. Assim, 

levantam-se mais uma vez as hipóteses da não-neutralidade do indivíduo e da não-

compreensão das perguntas do questionário. 

Com relação à verificação de que a disponibilidade de informações na 

internet contribui para a redução do nível de influência do intermediário, os dados 

permitem afirmar que a maior parte dos consumidores de serviços de hospedagem 

acessa a internet regularmente, acessa o website do hotel em que se hospedaram e, 

mesmo assim, não concordam que as informações disponíveis na internet 

substituem a consulta a um intermediário turístico. É dizer que utilizam canais 

complementares como fontes de informação, uma das funções dos canais de 

distribuição. Isto indica uma perda relativa de poder e de potencial de influência dos 

intermediários, uma vez que os consumidores dispõem de diversas fontes de 

informações sobre os meios de hospedagem. Por outro lado, é possível que o 

consumidor considere a informação advinda do intermediário mais confiável e 

legítima que a advinda da internet. 
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A identificação de fatores que condicionam o nível de influência do 

intermediário não se mostrou possível de ser atingida. Isto ocorreu devido à 

impossibilidade de aplicação do método de análise fatorial, uma vez que os testes 

de adequação do método à base de dados obtida com a pesquisa se mostraram 

incompatíveis. 

Por fim, a identificação de funções que melhor discriminem a escolha de 

determinado canal de distribuição não obteve êxito, uma vez que o método de 

análise discriminante não se mostrou aplicável aos dados obtidos, especialmente 

pela não-normalidade da distribuição das variáveis pesquisadas e pela existência de 

baixas correlações entre as variáveis. 

Nesta linha, o presente estudo fornece subsídios para estudos futuros, 

uma vez que identifica padrões de comportamento dos consumidores de serviços 

turísticos, embora não tenha identificado todas as variáveis que condicionam este 

comportamento. Desta forma, torna-se necessário o desenvolvimento de pesquisas 

futuras que identifiquem estas variáveis, identifique fatores e dimensões que 

agrupem estas variáveis e, a partir de então, o desenvolvimento de toda a análise 

multivariada necessária para a profunda compreensão destes fenômenos.  

É possível concluir que o consumidor tem dificuldade de diferenciar cada 

um dos intermediários, especialmente num momento em que as principais 

operadoras turísticas brasileiras se encontram em intensa fase de ampliação de 

suas redes de distribuição direta. Para o consumidor, é difícil entender a diferença 

entre agência de viagens e operadora turística, sendo isto é um fator limitador de 

estudos desta natureza que deve ser observado em estudos futuros.  

Apesar da relevância do estudo, algumas limitações surgiram, tais como a 

pouca referência teórica de pesquisas de canais de distribuição do turismo, 

principalmente a partir da perspectiva do consumidor e a dificuldade de assegurar o 

interesse do consumidor em responder à pesquisa, especialmente quando a maior 

parte deles se encontra ou de férias ou em viagem de trabalho. 

Por fim, entende-se que o estudo corresponde ao que se espera de uma 

pesquisa de mestrado, a nível teórico-metodológico-empírico, contribuindo em 

termos mais empíricos, na medida em que amplia o entendimento deste complexo 

fenômeno de decisão do consumidor. Não se pode deixar de afirmar que um curso 

de mestrado possibilita ao pesquisador a oportunidade do desenvolvimento teórico-

empírico que, a rigor, não são opostos. 
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados 
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APÊNDICE B – Freqüências da variável categoria do hotel 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

 

APÊNDICE C – Freqüências da variável faixa etária 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE D – Freqüências da variável sexo 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

 

APÊNDICE E – Freqüências da variável estado civil 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE F – Freqüências da variável escolaridade 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

APÊNDICE G – Freqüências da variável renda individual mensal em reais 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE H – Freqüências da variável principal motivo da viagem 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

APÊNDICE I – Freqüências da variável meio de transporte 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE J – Freqüências da variável: com quem está viajando? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE K – Freqüências da variável estado de origem 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE L – Freqüências da variável: primeira visita a Natal? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

 

APÊNDICE M – Freqüências da variável: Quantos dias permaneceu em Natal? 

  N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Quantos dias permaneceu 
em Natal? 300 1,00 25,00 6,16 2,88 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 

 

APÊNDICE N – Freqüências da variável: Quantas viagens com hospedagem em 

hotel realiza por ano (incluindo viagens a lazer e a trabalho)? 

 N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Quantas viagens com 
hospedagem em hotel 
realiza por ano (incluindo 
viagens a lazer e a 
trabalho)? 

300 1,00 300,00 11,94 34,36 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE O – Quantidade de indicações de hotel feita pelo intermediário ao 

consumidor. 

 N Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

Quantidade de indicações 
de hotel feita pelo 
intermediário ao 
consumidor 

113 1,00 20,00 4,14 3,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
 

 

APÊNDICE P – Indicação de hotel pelo intermediário. 

O profissional da agência de viagens ou 
operadora turística destacou características 
do(s) hotel(is) indicado(s)? 

Freqüência Percentual 

Sim 114 98,3% 

Não 2 1,7% 

Total 116 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

 

APÊNDICE Q – Importância dada pelo profissional para as características do hotel. 

Características N Média Desvio Padrão 

Localização 113 4,50 0,93 

Preço 113 4,31 0,90 

Qualidade 113 4,42 0,79 

Características/informações 
do produto 113 4,13 0,92 

Características/informações 
dos profissionais do hotel 112 1,97 1,56 

Escala de importância: (1) para pouco importante e (5) para muito importante. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE R – Histograma do nível de importância dado pelo profissional à 

localização do(s) hotel(is) indicado(s). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

 

APÊNDICE S – Histograma do nível de importância dado pelo profissional ao preço 

do(s) hotel(is) indicado(s). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE T – Histograma do nível de importância dado pelo profissional à 

qualidade do(s) hotel(is) indicado(s). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

 

APÊNDICE U – Histograma do nível de importância dado pelo profissional às 

características e informações do(s) hotel(is) indicado(s). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE V – Histograma do nível de importância dado pelo profissional às 

características e informações dos profissionais do(s) hotel(is) indicado(s). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE W – Histograma da concordância com a afirmativa: as informações 

prestadas pelo intermediário sobre o hotel podem ser consideradas de elevada 

qualidade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE X – Histograma da importância dada pelo consumidor à localização 

como uma das informações disponíveis no website do hotel. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE Y – Histograma da importância dada pelo consumidor às instalações 

como uma das informações disponíveis no website do hotel. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 130 

APÊNDICE Z – Histograma da importância dada pelo consumidor aos serviços como 

uma das informações disponíveis no website do hotel. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE AA – Histograma da importância dada pelo consumidor ao preço como 

uma das informações disponíveis no website do hotel. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE AB – Histograma da importância dada pelo consumidor à forma de 

pagamento como uma das informações disponíveis no website do hotel. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE AC – Histograma da importância dada pelo consumidor à visita a um 

website de dicas e avaliações de hotéis. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

 

APÊNDICE AD – Tabela de respostas à pergunta: conhece algum website de venda 

de viagens? 

 Freqüência Percentual 

Sim 164 54,7% 

Não 136 45,3% 

Total 300 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE AE – Tabela de respostas à pergunta: A consulta aos websites do hotel 

ou de dicas e avaliações de hotéis foi realizada antes ou depois da indicação do 

profissional da agência de viagens ou operadora turística? 

 Freqüência Percentual 

Antes 56 39,7% 

Depois 67 47,5% 

Antes e depois 18 12,8% 

Total 141 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE AF – Matriz de correlações, utilizando o coeficiente de Pearson 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE AG – Matriz de correlações, utilizando o coeficiente Rho de Spearman 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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APÊNDICE AH – Matriz de correlações, utilizando o coeficiente Kendall’s Taub 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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