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Resumen 

El objetivo principal de este estudio es de poner en relieve la importancia de las variables 

críticas de selección utilizadas por los clientes de los hoteles de marca independiente, 

clasificados con cuatro estrellas, así como los factores que influyen directamente en la 

percepción de esas. La contribución prevista al conocimiento consiste en una propuesta 

de una herramienta innovadora de gestión de la información que pueda ser útil para la 

gestión operativa y comercial de las unidades hoteleras independiente que compiten a 

escala mundial en un mercado cada vez más complejo con la proliferación de canales de 

distribución electrónicos, herramientas de comparación de precios, y el aumento de las 

demandas del consumidor. 

Este trabajo se llevó a cabo a partir de una revisión de la literatura exhaustiva que 

pretendió describir las etapas del proceso de compra de los consumidores, prestando 

especial atención a la demanda de información, al análisis de alternativas y a la decisión 

de compra en el caso particular de los hoteles independientes. Todavía en la parte 

teórica, este trabajo ha identificado y organizado los atributos de servicios hoteleros 

considerados cruciales para la elección del cliente y los factores que influyen en esta 

elección. 

A través del análisis de diversas variables fue posible construir una propuesta de modelo 

conceptual con el fin de validar las variables con mayor peso en la selección de hoteles 

independientes clasificados con cuatro estrellas. Por lo tanto, se presenta la 

caracterización del sector de la hostelería en Portugal. 

La parte empírica se divide en el estudio cualitativo y cuantitativo. 

El estudio cualitativo se desarrolló a través de un estudio de casos múltiples a 10 hoteles, 

lo que permitió la obtención de información de las entrevistas realizadas a los directores 

de esos hoteles; fue posible identificar las perspectivas de estos sobre los factores 

determinantes de la selección de unidades hoteleras y elaborar un análisis de la 

estructura de cada establecimiento. 
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El estudio cuantitativo se llevó a cabo a través de cuestionarios realizados en el check-in 

a los clientes de estos establecimientos hoteleros, lo que permitió validar que los 

clientes, en el momento de la selección, están influenciados por las fuentes de 

información a las que han recurrido y por su experiencia anterior en la industria 

hotelera, así que por la experiencia de otros. También se verificó que los factores 

demográficos y los beneficios buscados durante la estancia alteran la percepción de lo 

que se considera determinante en la elección de una unidad y aún que el grado de 

participación es menor de lo que establecía la revisión de la literatura. Por otra parte, a 

través del análisis factorial, se pudo verificar que los clientes construyen la percepción 

de los atributos determinantes basada, en particular, en la calidad de los atributos 

tangibles, en las dimensiones relacionadas con los recursos humanos, en la apariencia 

de la página de internet del hotel y basada en el reconocimiento externo. 

El estudio concluyó que el conocimiento estructurado de las preferencias de los 

consumidores es crucial para la gestión de las unidades hoteleras de marca 

independiente que compiten al mismo nivel de las unidades que están asociadas a 

marcas nacionales e internacionales. De hecho, la propuesta de modelo se traduce en 

un instrumento que permite la gestión operativa y comercial de las unidades de 

hoteleras independientes, ya sea en identificar los factores que influyen en las variables 

que determinan la elección de estos hoteles ya sea en sobrellevar las variables más 

relevantes en la percepción de la calidad de los hoteles; de esta manera, la gestión podrá 

guiar la utilización de recursos para la mejora de los aspectos verdaderamente valorados 

por sus clientes, gestionando los canales de comunicación más apropiados y mejorando 

la calidad de los servicios en los aspectos cruciales, a fin de generar mayores niveles de 

satisfacción lo que, a su vez, traerá retorno ya sea en una posible repetición de compra 

o bien en las críticas positivas que podrá originar. 

Palabras-claves: hotel independiente, etapas del proceso de compra, atributos 

determinantes en la selección, modelo estructural. 
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Resumo 

O principal objetivo deste estudo consiste em evidenciar a importância das variáveis 

críticas de seleção utilizadas pelos clientes dos hotéis independentes e classificados com 

quatro estrelas, assim como os fatores que influenciam diretamente a perceção das 

mesmas. O contributo esperado para o conhecimento, passa pela proposta de um 

instrumento inovador de gestão de informação que possa ser útil à gestão operacional 

e comercial das unidades hoteleiras independentes que competem à escala global, num 

mercado cada vez mais complexo com a multiplicação dos canais eletrónicos de 

distribuição, ferramentas de comparação de preços, e aumento das exigências dos 

consumidores.  

O presente trabalho foi realizado a partir de uma criteriosa revisão bibliográfica que 

procurou descrever as etapas do processo de compra por parte dos consumidores 

focando, em particular, a procura de informação, a análise de alternativas e a decisão 

de compra, no caso específico da hotelaria independente. Ainda na parte teórica, este 

trabalho identificou e organizou os atributos dos serviços hoteleiros considerados 

determinantes para a escolha do cliente e os fatores que influenciam essa escolha. 

Através da análise das diversas variáveis foi possível construir uma proposta de modelo 

concetual com o objetivo de validar as variáveis com maior peso na seleção dos hotéis 

independentes classificados com quatro estrelas. Por conseguinte, foi apresentada a 

caracterização do setor da hotelaria em Portugal. 

A parte empírica divide-se no estudo qualitativo e no estudo quantitativo. 

O estudo qualitativo foi elaborado através de um estudo de caso múltiplo a 10 hotéis, o 

qual permitiu a recolha de informação a partir das entrevistas efetuadas aos diretores 

dos mesmos; foi possível identificar as perspetivas destes acerca dos fatores 

determinantes da seleção das unidades hoteleiras e elaborar uma análise da estrutura 

de cada estabelecimento. 



V 

O estudo quantitativo foi efetuado através de questionários realizados no momento do 

check-in junto dos clientes destes estabelecimentos hoteleiros, os quais permitiram 

validar que os clientes no momento de seleção são influenciados pelas fontes de 

informação a que recorrem e pela sua experiência passada na hotelaria assim como pela 

experiência dos outros. Verificou-se também que os fatores demográficos e os 

benefícios procurados durante a estadia alteram a perceção daquilo que é considerado 

determinante na escolha de uma unidade e ainda que o grau de envolvimento é mais 

reduzido do que estabelecia a revisão bibliográfica. Por outro lado, através da análise 

fatorial, foi possível verificar que os clientes constroem a perceção dos atributos 

determinantes com base, nomeadamente, na qualidade dos atributos tangíveis, nas 

dimensões associadas aos recursos humanos, no aspeto da página internet do hotel e 

com base no reconhecimento externo. 

O estudo concluiu que o conhecimento estruturado das preferências dos consumidores 

é crucial para a gestão das unidades hoteleiras de marca independente que competem 

ao mesmo nível das unidades que trabalham marcas nacionais e internacionais. De 

facto, a proposta de modelo traduz-se num instrumento que permite, à gestão 

operacional e comercial das unidades hoteleiras independentes, quer identificar os 

fatores que influenciam as variáveis que determinam a escolha destes hotéis, quer 

sobrelevar as variáveis mais relevantes na perceção da qualidade dos hotéis; desta 

forma, a gestão poderá orientar a utilização dos recursos para a melhoria dos aspetos 

realmente valorizados pelos seus clientes, gerindo os canais de comunicação mais 

apropriados e melhorando a qualidade dos serviços nos aspetos cruciais no sentido de 

gerar maiores níveis satisfação o que, por sua vez, trará retorno quer na eventual 

repetição da compra quer nos comentários positivos que poderá originar. 

Palavras-chave: hotel independente, etapas do processo de compra, atributos 

determinantes da seleção, modelo estrutural. 
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Abstract 

The main aim of this study is to highlight the importance of critical variables selection 

used by customers of independent brand hotels, classified with four stars, as well as 

factors that directly influence the consumer’s perception. The expected scientific 

contribution of this study refers to the proposal of an innovative instrument of 

information management that can be useful for the commercial and operational 

management of these independent hotels that compete on a global scale in a market 

increasingly complex, keeping in mind the proliferation of electronic distribution 

channels, price comparison tools, and the increase of consumer demands. 

This thesis is based on a wide literature review which sought to describe the stages of 

the purchase process, focusing, in particular, on the demand for information, the 

analysis of alternatives and buying decision in the specific case of independent brand 

hotels. The theoretical part of this thesis identifies and organizes the attributes of the 

hotel services essential for customer choice and the factors that influence their choice. 

Through the analysis of several variables it was possible to build a structural model with 

the objective of identifying the variables with the greatest weight in the selection of 

independent brand hotels, ranked with four stars. Consequently, a characterization of 

the hospitality sector in Portugal was presented. 

The empirical part of the thesis is divided in a qualitative study and in a quantitative 

study. 

The qualitative study was carried out, with results from a multiple case study of 10 

hotels, allowing the collection of information from the interviews made to the Hotel 

General Managers. It was possible to understand the perspectives of these managers 

about the determinant selection factors of the hotel properties and develop a structural 

analysis of each establishment. 

On the other hand, a quantitative study was also carried out through questionnaires, 

conducted with customers of these hotel establishments during check-in, being possible 
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to verify that clients, at the time of selecting a hotel, are influenced by information 

sources they resort to and their past experience in the hotel industry as well as the 

experience of others. The study also found that the demographic factors, and the 

benefits sought during the customers stay, alter the perception that is considered 

decisive in the choice of a hotel and the level of involvement is lower than the 

established in literature review. Furthermore, through factor analysis, it was possible to 

verify that customers build perception of the determining attributes based on, 

particularly, the quality of tangible attributes, the dimensions associated with human 

resources, the aspect of the hotels internet page, and external recognition. 

This study concluded that the structured knowledge of the consumer’s preferences is 

crucial for the management of independent brand hotel companies that compete at the 

same level of establishments that manage national and international brands. In fact, the 

proposed model appears as an instrument that permits, the operational and commercial 

management of independent owned hotels, not only to identify factors that influence 

the variables that determine the consumers choice as well as, elevate the most valued 

variables relevant in the perception of service quality in the hotels. Consequently, 

management can orientate the use of resources for improving aspects that are really 

valued by its customers, managing the most appropriate communication channels and 

enhancing the quality of service in the crucial aspects in order to generate higher 

satisfaction levels which, in turn, provide repeat customer purchase and positive 

reviews. 

Key words: independent hotel, stages of the purchase process, determinant attributes 

of selection, structural model. 
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1.1 Introdução 

O turismo tem vindo a ser considerado como uma atividade muito importante para o 

desenvolvimento dos países que procuram cada vez mais evidenciar as suas 

particularidades neste domínio de modo a potencializar os efeitos positivos que esta 

atividade traz para as economias a nível nacional, regional e local. Esta atividade tem 

revelado um crescimento muito acentuado nas últimas décadas, multiplicando-se as 

opções de destino. 

Se os destinos turísticos se têm multiplicado, o mesmo aconteceu com o crescimento e 

diversificação das opções de alojamento. Desde a hotelaria de luxo até ao alojamento 

local, em Portugal, passando ainda pelo aparecimento de novas modalidades de ofertas 

de alojamento por parte de particulares nas suas próprias casas e com plataformas 

digitais especificas, o mercado hoteleiro tornou-se mais complexo. As principais cadeias 

hoteleiras trabalham cada vez as suas marcas para ganhar mercado numa competição 

que se situa à escala mundial. Aliás, o tema globalização está muito presente nos 

debates em congressos hoteleiros e revistas da especialidade. 

A globalização significa também, para a hotelaria, a multiplicação de canais de 

distribuição e de comunicação que se acrescentam aos meios tradicionais, conferindo 

complexidade à gestão das redes formais e informais de informação e venda. Estas 

alterações trazem exigências novas para os hoteleiros de unidades independentes que 

enfrentam desafios quer ao nível da concorrência, como ao nível do aumento das 

exigências dos consumidores que, cada vez mais informados, procuram a opção que 

melhor satisfaz as suas necessidades, não esquecendo os parceiros do negócios, 

tradicionais e digitais, que têm vindo a exercer algumas pressões junto dos hoteleiros, 

nomeadamente na questão dos preços. 

É neste contexto que as unidades hoteleiras independentes devem construir o seu 

posicionamento definindo a melhor estratégia, considerando as características do seu 

serviço, dos seus clientes e dos parceiros que escolhe para fomentar o crescimento dos 

seus negócios, nunca perdendo de vista a essência deste setor: a hospitalidade. 
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1.2 Justificação do tema 

A hotelaria tem um peso muito importante na economia portuguesa sendo que é uma 

componente fundamental da atividade turística. Apesar da importância deste setor, 

poucos estudos científicos existem neste domínio em Portugal, em particular no caso da 

hotelaria independente. De facto, são em número reduzido as dissertações de mestrado 

desenvolvidas na área da hotelaria, nomeadamente nos domínios da gestão de recursos 

humanos, da gestão ambiental, na qualidade dos serviços e até na análise dos fatores 

de sucesso da indústria, mas na maior parte dos casos à escala regional, focados numa 

única unidade hoteleira ou centrados em marcas hoteleiras nacionais.  

O setor hoteleiro em Portugal é essencialmente constituído por unidades hoteleiras de 

pequena dimensão, de gestão familiar e de marca independente, sendo que os hotéis 

classificados com quatro estrelas são responsáveis pela maior fatia do mercado em 

termos de capacidade de alojamento. Esta é a razão pela qual este estudo incide sobre 

os hotéis independentes classificados com 4 estrelas em Portugal. Excluiu-se a hotelaria 

classificada com 5 estrelas que é, na quase totalidade, composta por unidades 

associadas a grandes marcas hoteleiras dispondo, nas suas estruturas, de um conjunto 

de recursos que possibilitam um maior apoio à gestão das unidades hoteleiras dos 

grupos.  

As empresas hoteleiras de marca independente, tal como todas as empresas, 

pretendem ir de encontro às necessidades e expectativas dos seus clientes; desta forma 

torna-se imprescindível aumentar o conhecimento neste domínio. 

A compreensão das inter-relações entre os consumidores e as empresas hoteleiras é 

benéfica para estas últimas, as quais poderão adaptar serviços aos hóspedes; todavia, 

na maior parte dos casos, as empresas hoteleiras independentes não possuem as 

ferramentas de gestão utilizadas pelas empresas associadas a marcas hoteleiras 

nacionais ou internacionais. Por esta razão, as empresas hoteleiras de marca 

independente têm interesse acrescido em identificar os aspetos mais valorizados pelos 

consumidores de modo a poder dedicar-lhes os recursos necessários. 
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A identificação dos atributos mais relevantes no momento da compra irá permitir 

melhorar os planos de marketing, as estratégias e as táticas (Lewis, 1983). De facto, 

como referem Teare (1998) citado em Williams (2002: 5), é evidente que se queremos, 

na hotelaria, responder às expectativas dos nossos consumidores, precisamos de 

entender as necessidades, preferências e motivações que geram as expectativas destes.  

Para tal, torna-se imprescindível investigar a complexidade das influências que os 

consumidores experimentam durante o processo de decisão. 

Em função do exposto, espera-se que este trabalho possa dar contributos para a 

comunidade científica e para o mundo empresarial. Por um lado, pretende-se aumentar 

a investigação na área específica da hotelaria uma vez que, em Portugal, ainda não existe 

investigação em número considerável como, por exemplo, nos Estados Unidos; por 

outro lado, pretende-se apresentar uma proposta de ferramenta de trabalho para o 

setor empresarial. 

1.3 Objetivos da investigação 

O principal objetivo deste estudo consiste em evidenciar a importância das variáveis 

críticas de seleção utilizadas pelos clientes dos hotéis independentes e classificados com 

quatro estrelas, assim como os fatores que influenciam diretamente a perceção das 

mesmas. 

O contributo esperado para o conhecimento, passa pela proposta de um instrumento 

inovador de gestão de informação que possa ser útil à gestão operacional e comercial 

das unidades hoteleiras independentes que competem à escala global, num mercado 

cada vez mais complexo com a multiplicação dos canais eletrónicos de distribuição, 

ferramentas de comparação de preços, e aumento das exigências dos consumidores.  

Para a construção daquela proposta de modelo é necessário conhecer as variáveis que 

influenciam o consumidor na seleção de um estabelecimento hoteleiro independente, 

de forma a conhecer melhor a perceção que os clientes têm acerca dos atributos das 

unidades.  
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A expetativa de proporcionar contributos para a gestão dos hotéis independentes 

classificados com quatro estrelas, decorre do objetivo principal e legitima o delinear dos 

seguintes sete objetivos específicos: 

1. O primeiro consiste em identificar as diferentes abordagens e modelos para o 

processo de decisão de compra, por parte dos clientes individuais, partindo dos 

modelos tradicionais até aos modelos mais atuais e específicos para o setor hoteleiro 

e caracterizar o processo de compra nesta indústria. 

2. Com o segundo procura-se identificar os atributos que podem ser determinantes na 

seleção de um hotel assim como os fatores que podem influenciar e condicionar essa 

seleção. 

3. Relativamente ao terceiro objetivo, este passa pela criação de uma proposta de 

modelo conceptual que explique as variáveis da seleção de um hotel independente 

e relacioná-los com os fatores que podem influenciar a perceção dos atributos 

determinantes da seleção. 

4. O quarto objetivo procura retratar o peso do setor hoteleiro para a economia 

nacional, perceber a sua estrutura, conhecer as características da procura e da oferta 

hoteleira em Portugal assim como analisar os principais indicadores da hotelaria 

portuguesa.  

5. O quinto objetivo destina-se a identificar os atributos determinantes para a seleção 

dos hotéis, na perspetiva dos diretores hoteleiros, assim como os fatores que 

podiam influenciar essa perceção e perceber também quais eram as suas apostas 

em termos de política de comunicação e de gestão operacional, de modo a permitir 

a sua comparação com as respostas dos clientes inquiridos nos respetivos hotéis. 

6. Por sua vez, o sexto objetivo pretende identificar os atributos determinantes para a 

seleção dos hotéis, na perspetiva dos clientes dos hotéis no seu conjunto, assim 

como os fatores que podiam influenciar essa perceção. 

7. Finalmente o sétimo objetivo procura, comparando as duas perspetivas, a dos 

clientes e a dos gestores destes hotéis, identificar as variáveis estratégicas para a 

gestão operacional e comercial. 
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1.4 Hipóteses de investigação 

Uma vez que se pretende a explicação das relações existentes entre diferentes variáveis, 

torna-se necessário estabelecer hipóteses de trabalho para, numa fase mais adiantada 

da investigação, confrontar os resultados obtidos com essas mesmas hipóteses. 

Um consumidor apenas escolherá um hotel se lhe conferir qualidade, essa qualidade é 

composta pelos atributos tangíveis e intangíveis do serviço hoteleiro e, também, pela 

reputação que a unidade poderá ter em termos de qualidade, a sua localização, o seu 

preço, e a sua imagem e o seu nome. Por sua vez estes atributos poderão ser 

influenciados por fatores demográficos, o motivo da viagem, os benefícios procurados, 

o grau de envolvimento na compra, a experiência passada ou ainda pelo canal de 

compra e fonte de informação utilizado. 

Dada a importância da segmentação para a gestão das empresas, na sequência da 

revisão de literatura formularam-se as seguintes hipóteses relacionadas com os fatores 

que podem influenciar o seu comportamento: 

 Hipótese 1: A experiência passada influencia a perceção dos atributos determinantes 

na seleção da unidade hoteleira. 

 Hipótese 1a: A experiência passada (viajante frequente/viajante não frequente) 

altera a perceção dos atributos determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

 Hipótese 1b: A experiência passada (permanência média) influencia a perceção dos 

atributos determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

 Hipótese 1c: A experiência passada (experiência em 4 estrelas) influencia a perceção 

dos atributos determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

 Hipótese 1d: A experiência passada (cliente habitual) influencia a perceção dos 

atributos determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

 Hipótese 2: A experiência passada altera a importância dada às fontes de informação 

na seleção da unidade hoteleira. 

 Hipótese 3: A experiência passada altera a o grau de envolvimento na pesquisa de 

informação durante a seleção da unidade hoteleira. 
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 Hipótese 4: A experiência passada altera a importância dada aos benefícios na 

seleção da unidade hoteleira. 

 Hipótese 5: O envolvimento influencia a perceção dos atributos do hotel. 

 Hipótese 6: O motivo da viagem influencia a perceção dos atributos determinantes 

no processo de seleção. 

 Hipótese 7: Os benefícios procurados afetam a perceção dos atributos 

determinantes na seleção da unidade. 

 Hipótese 8: As fontes de informação influenciam a perceção dos atributos do hotel 

durante o processo de seleção. 

 Hipótese 9: Os fatores demográficos condicionam a perceção dos atributos 

determinantes na escolha da unidade hoteleira. 

 Hipótese 10: Os fatores demográficos influenciam a importância atribuída às fontes 

de informação na escolha da unidade hoteleira. 

 Hipótese 11: Os fatores demográficos influenciam a importância atribuída aos 

benefícios procurados na escolha da unidade hoteleira. 

 Hipótese 12: A perceção das dimensões tangíveis é explicada pela perceção da 

qualidade. 

 Hipótese 13: A perceção da qualidade reflete-se na perceção dos aspetos intangíveis. 

 Hipótese 14: A perceção da qualidade reflete-se na perceção da localização. 

 Hipótese 15: A perceção da qualidade influencia a perceção do preço. 

 Hipótese 16: A importância dada aos atributos de comunicação influencie a perceção 

da qualidade. 

1.5 Metodologia 

Para a realização do presente trabalho de investigação foi efetuada uma criteriosa 

revisão bibliográfica nas principais revistas científicas internacionais da gestão hoteleira, 

mas, também, foram consultadas revistas nacionais da especialidade uma vez que, 

sendo o principal objetivo constituir uma ferramenta de gestão, importava que a revisão 

de literatura incluísse a visão do setor empresarial. Foram ainda consultadas as bases de 

dados estatísticas existentes e as bibliotecas e repositórios de trabalhos científicos e os 
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sítios internet de vários hotéis assim como plataformas de distribuição e ainda 

comunidades virtuais de viajantes e redes sociais. 

Na fase seguinte foram enunciadas as hipóteses a validar na investigação empírica, 

através de análise qualitativa e quantitativa, e desenhada a proposta de modelo 

conceptual para o processo de seleção de um hotel independente de 4 estrelas. Para a 

análise qualitativa, foi elaborado um estudo de casos múltiplos, através da análise de 

dez hotéis independentes classificados com quatro estrelas: o Hotel A, Estalagem do 

Convento, Estalagem Lago Azul, Hotel Lamego, Hotel Moliceiro, Hotel B, Santarém 

Hotel, Hotel dos Templários, Hotel Villa Batalha e Your Hotel & Spa. Neste âmbito foram 

realizadas entrevistas aos diretores das unidades que foram integralmente transcritas. 

Dos dez hotéis que participaram no estudo, dois solicitaram confidencialidade, são assim 

designados por Hotel A e Hotel B e todos os dados que possam identificar os 

estabelecimentos não foram incluídos no trabalho.  

Para completar o estudo, e porque a metodologia qualitativa contempla a utilização de 

outras metodologias que possam completar a visão da investigação, foi também 

construído um questionário realizado aos clientes dos hotéis independentes que 

participaram no estudo. Foram recolhidos 461 questionários que foram tratados 

estatisticamente com o auxílio dos programas SPSS (versão 22) e AMOS (versão 20). 

As conclusões abrangem o estudo teórico e empírico, apontam contributos, incluem a 

análise à pertinência do modelo e sua validação e referem implicações para a gestão dos 

hotéis independentes classificados com quatro estrelas. Incluem, ainda, linhas de 

investigação futura. 

1.6 Estrutura do trabalho de investigação 

O presente trabalho de investigação está organizado em oito capítulos, em que o 

primeiro é dedicado ao enquadramento da investigação e o último à apresentação das 

conclusões. No desenvolvimento do estudo, do segundo ao quinto capítulo é efetuada 
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a revisão da literatura e, do sexto ao sétimo capítulo são aplicadas as metodologias do 

estudo empírico. 

Assim, em função do ora referido, o enquadramento da investigação pretende introduzir 

e justificar o tema em estudo, definir os objetivos, estabelecer as hipóteses a validar, 

descrever as metodologias utilizadas e finalmente descrever a estrutura do trabalho. 

A revisão da literatura abrange os temas centrais deste trabalho de investigação que são 

o processo de decisão compra dos serviços hoteleiros e os atributos determinantes na 

escolha de um hotel e que dão origem a uma proposta de modelo para a seleção de 

unidades hoteleiras por parte do consumidor. É, ainda, caracterizado o setor da 

hotelaria. 

Uma vez que se pretende estudar as variáveis determinantes da seleção de um hotel, o 

capítulo dois debruça-se sobre as etapas do processo de compra no caso particular dos 

serviços hoteleiros por parte dos clientes individuais, em oposição aos grupos cujos 

membros não são responsáveis pela seleção das unidades. 

Neste sentido, apresentam-se as especificidades dos serviços hoteleiros e da 

segmentação do mercado nesta indústria, de modo a definir as suas características. São, 

ainda, analisados os vários modelos que descrevem as etapas do processo de compra 

por parte dos consumidores assim como dos fatores que podem influenciar as decisões 

dos mesmos, procurando identificar fatores que possam ser trabalhados pelas empresas 

hoteleiras para que possam orientar, por um lado, os seus serviços e suas características 

(os atributos), por outro lado, as suas estratégias e políticas de comunicação e de preço 

no sentido das preferências dos segmentos que desejam alcançar.  

Uma vez definidas as etapas do processo de compra e focando agora a componente que 

interessa diretamente neste estudo, a seleção do serviço hoteleiro, o terceiro capítulo 

desenvolve o conceito de atributo determinante assim como o conceito de perceção, 

uma vez que o estudo analisa uma fase que acontece antes da compra. Identificam-se 

detalhadamente os atributos dos serviços hoteleiros determinantes para os 
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consumidores, assim como os fatores que podem influenciar a perceção da importância 

atribuída aos atributos. 

O capítulo quatro propõe um modelo concetual para o processo de escolha de um hotel 

independente classificado com quatro estrelas, no qual os atributos são organizados por 

temas ou isolados (quando apresentam um comportamento diferente) com base em 

autores e apresentam-se relacionados com os fatores que revelaram poder ser 

influentes no processo de seleção por parte do consumidor e alterar a perceção dos 

atributos. É nesta fase que são delineadas as hipóteses a validar. 

Considerando que as hipóteses serão validadas na economia portuguesa, no capítulo 

cinco procede-se a uma caracterização do tecido empresarial hoteleiro português, o 

qual é descrito com base em dados atuais, em função do seu peso da atividade na 

economia, da sua estrutura empresarial, das características da oferta de alojamento 

assim como da sua procura. 

Como antes se referiu, o estudo empírico está organizado em dois capítulos que 

desenvolvem as metodologias utilizadas, por um lado a análise qualitativa e por outro a 

análise quantitativa. 

Assim, no capítulo seis, é justificada a escolha da metodologia qualitativa através do 

estudo de caso múltiplo e são explicados os seus procedimentos. A segunda parte deste 

capítulo descreve os estabelecimentos que aceitaram participar no estudo, 

mencionando a sua história e particularidades, dimensão, política de comunicação e de 

distribuição. No final do capítulo é ainda elaborado um resumo das principais questões 

colocadas durante a entrevista que permitiram, entre outros aspetos, identificar os 

atributos considerados determinantes para os clientes do ponto de vista dos gestores 

assim como as fontes de informação mais valorizadas segundo estes. 

Já na perspetiva dos clientes, o capítulo sete descreve a metodologia quantitativa 

utilizada e a construção da ferramenta utilizada, o questionário. Apresenta ainda e 

justifica a utilização dos instrumentos de validação de dados escolhidos, assim como 
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apresenta os resultados obtidos confirmando total ou parcialmente as hipóteses de 

investigação.  

A última parte do trabalho é reservada para as conclusões, que não só abordam as 

componentes do estudo teórico como procede à discussão dos resultados, procurando 

cruzar as duas perspetivas em estudo, o ponto de vista dos gestores e o ponto de vista 

dos clientes. É, ainda, analisada a pertinência do modelo e sua validação e são 

identificadas algumas das implicações na gestão dos hotéis independentes classificados 

com quatro estrelas. Por fim, são deixadas algumas considerações acerca das limitações 

deste trabalho de investigação e são apresentadas algumas propostas para futuras 

linhas de investigação, que ao longo deste trabalho foram emergindo. 
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Neste capítulo é feita uma análise cuidada da bibliografia de reputados autores e 

especialistas que estudaram o processo de decisão de compra, enquanto estratégia de 

gestão para a indústria hoteleira e que identificaram as especificidades dos serviços 

hoteleiros e a segmentação de clientes. No final do capítulo apresenta-se uma descrição 

das etapas do processo de decisão de compra, tendo como base os diversos estudos da 

especialidade. 

Os objetivos deste capítulo são: 

 Evidenciar a importância do processo de compra de serviços hoteleiros para a gestão 

das unidades hoteleiras. 

 Apresentar as especificidades dos serviços hoteleiros e dos seus clientes. 

 Descrever as etapas do processo de decisão de compra, relevando os fatores 

suscetíveis de influenciar os consumidores durante o processo, conferindo maior 

relevância aos aspetos diretamente relacionados com os produtos/serviços e com a 

pesquisa de informação uma vez que são aqueles que podem ser trabalhados pelas 

empresas através das suas as estratégias comerciais e operacionais. 

2.1 O processo de decisão de compra 

O estudo do processo de decisão de compra do consumidor é fundamental para ajudar 

as empresas a adaptar as suas estratégias às necessidades e preferências dos seus 

clientes e potenciais clientes. Vários autores salientaram esta questão como é o caso de 

Olsen (2004: 416) que, numa extensa revisão de literatura sobre a gestão estratégica na 

indústria hoteleira, identifica, por exemplo, o trabalho de Verma e Plaschka (2003) 

acerca de uma ferramenta – customer choice modeling – que permite identificar os 

atributos que mais influenciam as escolhas dos consumidores. Estes referem que ir ao 

encontro das necessidades dos consumidores permite aos gestores obter um melhor 

retorno do capital investido porque permite reduzir o risco, a ambiguidade e a não 

conformidade quando se procuram soluções para centrar o produto ou o serviço no 

consumidor. 
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Verma et al (2002: 15) trabalharam muito a questão das escolhas dos consumidores nos 

serviços hoteleiros e salientam o facto de ser a chave para o sucesso da gestão hoteleira; 

de facto os mesmos autores referem que: 

We know that hospitality customers usually make purchases by simultaneously 

evaluating several criteria. A typical buying decision might take into account service 

quality, delivery speed, price, and any especial buying incentives, for instances. It is 

imperative that businesses take into account customer preferences and choice when 

making decisions regarding product and service attributes. By the same token, 

information about customer demands and preferences must be incorporated into 

the design and day-to-day management of service-delivery processes. 

Na perspetiva de Sigala (2005:391), por exemplo, é preponderante para os hotéis 

desenvolver competências na área do relacionamento com os clientes como forma de 

se aproximarem deles e assim conhecer melhor as suas preferências.  

Todavia, na área dos serviços, existem inúmeros estudos que se debruçam sobre o 

processo de compra mas, o foco da maioria desses estudos incide sobre serviços em 

geral e não sobre serviços hoteleiros os quais, como defendem os autores supra citados, 

apresentam especificidades muito próprias. Esta é a razão principal para que esta parte 

do estudo aborde o processo de compra dos serviços hoteleiros e, mais 

especificamente, o momento da escolha aplicado ao caso da hotelaria independente (4 

estrelas) que, como veremos no capítulo 5, representa a maior fatia da oferta hoteleira 

em Portugal. Com efeito, as unidades hoteleiras independentes portuguesas enfrentam 

desafios crescentes uma vez que competem à escala global, nomeadamente, com 

unidades associadas a marcas hoteleiras nacionais ou internacionais e que, por esta 

razão, dispõem de uma estrutura maior de apoio tanto financeiro, como comercial 

possuindo marcas que já se conseguem posicionar internacionalmente. 

A pertinência do estudo do comportamento do consumidor prende-se, assim, com a 

essência e sobrevivência de qualquer empresa que procura satisfazer as necessidades 

dos seus clientes e potenciais clientes e que, para isso, têm interesse em desenvolver 

estratégias, ferramentas e procedimentos para melhorar o entendimento dessas 

necessidades e perceber quais são os mecanismos inerentes ao comportamento do 
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consumidor que podem influenciar a escolha deste ou daquele produto ou serviço. 

Neste sentido Solomon (2008:29) refere que:  

A resposta do consumidor é o teste decisivo para verificar se uma estratégia de 

marketing será bem-sucedida. Assim, o conhecimento sobre os consumidores deve 

ser incorporado em cada faceta de um bom plano de marketing. Os dados sobre os 

consumidores ajudam as organizações a definir o mercado e a identificar ameaças 

e oportunidades para uma marca. No mundo selvagem e extravagante do 

marketing, nada é para sempre: esse conhecimento também ajuda a garantir que 

o produto continue a ter apelo em seu principal mercado. 

Conhecer o comportamento dos consumidores implica, desde logo, compreender que o 

processo de decisão de compra inicia-se com o reconhecimento de uma necessidade, 

no qual fatores de ordem cultural, psicológica, social e pessoal interferem. 

Seguidamente, o consumidor procura informar-se sobe o produto ou serviço que vai 

adquirir, utilizando fontes de informação de várias ordens: comerciais, pessoais e ainda 

públicas; fatores como o passa-palavra pessoal e digital são de grande influência. Com 

efeito, o rápido crescimento das novas tecnologias e a presença da internet na vida das 

pessoas, influenciam os consumidores e o consequente crescimento do e-commerce. 

Após reunir informação, o consumidor efetua a avaliação das alternativas e decide sobre 

a compra.  

Antes da descrição das etapas do processo de compra reveste-se de grande utilidade 

relevar as especificidades dos serviços hoteleiros, uma vez que estas vão condicionar o 

desenvolvimento daquele processo. É, também, necessário delimitar quem são os 

consumidores desses produtos e serviços hoteleiros alvos do estudo, uma vez que o 

consumidor pode não ser sempre o comprador e este aspeto faz toda a diferença na 

hora de estabelecer a estratégia comercial a adotar. 

2.2 Especificidades dos serviços hoteleiros e segmentação do mercado 

Segundo Lindon et al. (1997: 558) os serviços possuem características específicas que os 

distinguem dos produtos:  
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 os serviços são imateriais; 

 os serviços são produzidos e consumidos em simultâneo; 

 a produção de serviços implica quase sempre uma relação direta entre o cliente e 

colaboradores; 

 a qualidade dos serviços é heterogénea; e 

 existe uma relação de continuidade entre os produtos e os serviços. 

De facto, frequentemente os serviços estão associados a um ou vários produtos, como 

é o caso do serviço hoteleiro que possui elementos tangíveis (o produto base: o edifício 

do hotel, o quarto, a cama, a refeição) e elementos intangíveis (a prestação do serviço 

em si, aspetos não palpáveis). Por esta razão, algumas características dos serviços 

tornam a sua gestão mais complexa quando comparada com a gestão dos produtos: 

 a intangibilidade dos serviços torna mais difícil a perceção da sua qualidade por parte 

do consumidor: 

 a simultaneidade não permite testá-los previamente e implica um contacto 

permanente entre os clientes (e potenciais clientes) e os colaboradores; 

 a heterogeneidade implica um controlo ainda mais rigoroso que garanta que o 

serviço é prestado de uma forma consistente, entre outros aspetos Zeithaml (1981). 

A compra de serviços hoteleiros está frequentemente associada, por um lado, a um 

elevado nível de risco porque implica frequentemente um investimento elevado, e por 

outro lado, porque em contexto de lazer, está associada a uma grande expectativa em 

relação às férias e ao descanso e despreocupação que os momentos de férias 

pressupõem. Estes aspetos também vêm dificultar o desafio dos gestores hoteleiros que 

procuram atrair e reter consumidores, procurando que os seus serviços correspondam 

a todas estas expectativas. No caso da compra de um serviço hoteleiro por parte de um 

cliente que viaja por motivos relacionados com o trabalho, estas expectativas são 

distintas e como em todos os setores de atividade, o setor da hotelaria também deve 

proceder à divisão do mercado de modo a direcionar a sua oferta. 
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De facto, qualquer mercado é composto por um grande leque de consumidores e as 

empresas, por norma, não conseguem alcançar todas as necessidades e preferências de 

todos esses consumidores. Por outro lado, numa ótica de rentabilização de esforços, as 

unidades hoteleiras devem concentrar e desenvolver as suas estratégias em 

determinados segmentos de mercado para que o investimento realizado neles seja 

mensurável, avaliado e consolidado ou abandonado. A segmentação, na visão de Lindon 

et al. (op. cit.: 139), “consiste em dividir o mercado global num número reduzido de 

subconjuntos a que se chamam segmentos, devendo cada um deles ser suficientemente 

homogéneo quanto aos seus comportamentos, necessidades, motivações, etc.”.  

Costa e Sousa (2011: 56) defendem que o grau de segmentação nas várias indústrias e 

vários setores tem vindo a aumentar ao longo dos anos e, se até os anos quarenta não 

existia segmentação e os consumidores eram vistos como um grupo único e uniforme 

em termos de necessidades, hoje as empresas trabalham cada vez mais numa ótica de 

micro-segmentação que procura a especialização e a personalização do serviço prestado 

ao cliente. Nesta lógica, não é desejável apresentar uma proposta única de segmentação 

pois mediante o produto e serviços que propõe, cada empresa hoteleira deve analisar 

em profundidade o mercado existente e potencial, identificar e definir os segmentos 

que já alcança e quais os que pretende alcançar e estudar as necessidades, preferências 

e desejos dos clientes que compõem esses segmentos. 

Existem vários critérios para segmentar o mercado, Middleton (2002: 119) propõe sete 

principais critérios de segmentação na indústria de viagens e turismo: objetivo da 

viagem; necessidades, motivações e benefícios procurados pelo consumidor; 

comportamento do consumidor/características do uso do produto; perfil demográfico, 

económico e geográfico; perfil psicográfico; perfil geodemográfico e preço. 

Segundo Mata (2003: 37) a segmentação mais utilizada na indústria hoteleira é aquela 

que representa as várias áreas de negócio que cada hotel pode trabalhar sendo que, 

segundo este autor, existem dois grandes segmentos que são os individuais e os grupos 

(figura 1); o mesmo autor identifica, ainda, outras duas grandes áreas de segmentação, 

o lazer e os negócios. Esta visão é frequentemente utilizada nos estudos científicos de 
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diversos especialistas, uma vez que evidencia as necessidades, preferências e 

comportamentos muito distintos entre estes dois grupos, entre os quais se destacam 

Lewis (op.cit.), Lewis (1984), Knutson (1988), Barsky e Labagh (1992), Mccleary et al. 

(1993), Clow et al. (1995), Dubé e Renaghan (1999), Chu e Choi (2000), Yavas e Babakus 

(2005) e Weaver e Oh (2007). 

Na proposta de segmentação de Mata (op. cit.), considera-se grupo qualquer reserva 

com mais de dez quartos. Os subsegmentos do segmento dos grupos estão divididos por 

motivo da estadia que podem ser a realização de seminários ou congressos, uma viagem 

de incentivo, uma feira, uma viagem de lazer ou ainda a estadia de uma tripulação em 

trânsito, por exemplo.  

No que diz respeito aos individuais, os segmentos estão divididos por tipo de cliente e 

por tipo de produto, sendo que estes segmentos também correspondem a preços 

diferenciados. Os Frequent Independent Traveler (FIT) são os viajantes frequentes e 

independentes, são os clientes que compram diretamente e de forma autónoma a sua 

estadia. Os comerciais são os viajantes de negócio, neste caso o cliente é normalmente 

uma empresa. Os packages são os pacotes que reúnem um conjunto de serviços, que 

são normalmente mais económicos, para o cliente, quando comprados em conjunto. Os 

pacotes são muito utilizados para possibilitar a vendas dos serviços complementares ao 

alojamento (spa, restauração, golf, animação, entre outros) e para aumentar a duração 

da estadia média dos hóspedes.  

Existem, ainda, os wholesalers que são os grossistas do mercado turístico, em português 

os Operadores Turísticos (OT), são as empresas que compram em grandes quantidades 

e vendem aos clientes individuais ou às agências de viagens que depois revendem ao 

cliente final. Com estes clientes, por norma, os hotéis celebram um contrato onde as 

condições de reserva, preços e serviços estão detalhados. Pode ainda funcionar em 

regime de comissão sobre as vendas, quer com os operadores turísticos, quer com as 

agências de viagens. Por fim, o Travel Industry Rate é a designação utilizada para 

mencionar a tarifa aplicada aos viajantes que pertencem à industria turística e aos quais 

é praticada uma tarifa especial, por exemplo, um representante de um operador 



 

2. PROCESSO DE COMPRA DE SERVIÇOS HOTELEIROS POR PARTE DO CLIENTE INDIVIDUAL 

21 

turístico que permanece no hotel para conhecer as instalações e serviços com o objetivo 

de concretizar um acordo comercial.  

Fonte: Mata (op. cit.: 37)  

Por trás desta segmentação, Lindon et al. (op. cit.) e Costa e Sousa (op. cit.) identificam 

dois modelos de negócio, o modelo Business to Business (B2B) quando a compra é feita 

por uma empresa, e Business to Consumer (B2C) quando a compra é feita pelo 

consumidor final. 

Por motivos relacionados com os objetivos e a metodologia do estudo, apenas será 

considerado o modelo de negócio no qual o comprador do serviço é um consumidor e 

não uma empresa. Por outro lado, o estudo irá considerar os consumidores que viajam 

por motivos de lazer ou de negócios, uma vez que se estuda o processo de decisão de 

compra, os viajantes de negócio podem ser influenciados na sua escolha por razões 

diferentes que podem ser interessantes distinguir (localização, limitações orçamentais, 

entre outros) (Yavas e Babakus, op. cit.).  

Figura 1 - Segmentação do mercado hoteleiro 
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Realizada a definição do segmento que irá ser estudado neste trabalho, podemos passar 

à descrição das etapas do processo de compra, pelas quais o consumidor que viaja 

deverá passar para escolher o alojamento na organização da sua viagem. 

2.3 Etapas do processo de decisão de compra 

Muitos trabalhos de investigação científica foram desenvolvidos no domínio do 

processo de decisão de compra mas apresentando abordagens diferentes (marketing, 

psicologia, sociologia, entre outros), no entanto, todos consideram e encaram este 

processo como sendo um fenómeno complexo e dinâmico. 

Estudar o processo de compra significa tornar inteligível o ambiente no qual as decisões 

de compra são tomadas. Segundo Williams (2002: 40-41), podemos identificar quatro 

tipos primários de decisão que um consumidor de serviços hoteleiros deve tomar:  

 Alocações financeiras: forma como o dinheiro é gasto (pronto pagamento, cartão de 

crédito ou outros empréstimos). A grande maioria das pessoas orçamenta as suas 

férias. A variável preço tem assim uma grande importância na decisão de compra. 

 Compra do produto/serviço (ou não): reflete a escolha feita entre alternativas. É de 

grande interesse perceber, para os investigadores da área da hotelaria, o que 

influencia estas decisões? Como os consumidores escolhem entre várias 

alternativas?  

 Loja/estabelecimento de venda: diz respeito ao local onde o consumidor vai adquirir. 

Os canais de distribuição na hotelaria sofreram grandes alterações e uma forte 

ampliação, desde os retalhistas (agente de viagem) com balcão às compras na 

internet, o que tornou nos últimos anos este mercado muito mais complexo. 

 Escolha da marca/estilo: tem a ver com as especificações do produto ou serviço 

escolhido.  

Por ser um processo complexo vários modelos foram elaborados para explicar o 

processo de decisão de compra procurando simplificar a realidade, como defende Teare 

(1998:76) citado por Williams (op. cit.: 41): “Such models represents tha often-complex 
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array of factors (or variables) which influence consumer decision-making. In essence 

models seek to stimulate or approximate as realistically as possible the complications of 

consumer preference, choice and purchase behaviour”. 

Um dos modelos tradicionais é aquele proposto por Kotler et al. (1996: 201) que propõe 

o seguinte esquema (figura 2) para identificar as etapas sucessivas de um processo linear 

de decisão de compra:  

Fonte: Kotler et al (op. cit.: 201) 

Um modelo muito semelhante, designado “Basic EKB model of consumer decision-

making” é citado por Williams (op. cit.:48), como se pode verificar na figura 3:  

 

Fonte: Williams (op. cit.: 48) 

O entendimento do processo de decisão tem intrínseco um objetivo claro que consiste 

em influenciar o consumidor na altura certa e no sítio certo para que este faça a compra 

Reconhecimento 
da necessidade

Busca de 
informação

Avaliação de 
alternativas

Decisão de 
compra

Comportamento 
pós-compra

Figura 2 - Etapas do processo de decisão de compra de Kotler 

Figura 3 - Modelo básico da decisão de compra do consumidor de Engel, Kollat e Blackwell 
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do produto/serviço, sendo uma área na qual se tem desenvolvido amplamente a 

investigação, o que levou a que este modelo tradicional tenha sofrido algumas 

alterações acompanhando esse desenvolvimento; no mesmo sentido, o papel do 

marketing consiste na aproximação das empresas e seus produtos/serviços aos 

consumidores. 

De facto, como podemos ver na figura 4, novos conceitos aparecem completando o 

modelo tradicional o qual, em termos de estrutura, não sofre alterações profundas, 

continuando a apresentar-se como uma sucessão de etapas lineares estreitando para a 

compra e eventualmente para a lealdade (repetição da compra) quando a experiência 

for positiva. Esse estreitamento deu origem à utilização da palavra “funil” em inglês 

“funnel” para designar o processo de decisão de compra dando a ideia de que o 

consumir inicia o processo tendo em mente um determinado número de marcas 

potenciais (awareness ou consciência) que depois da influência das ações de marketing 

se vão reduzindo (familiarity ou familiaridade) até chegar a uma marca de eleição 

(consideration and purchase; consideração e compra) (Court et al, 2009).  

Figura 4 - O tradicional modelo de decisão de compra “em funil” 

 

Fonte: Court et al (op. cit.: 2) 

A maior alteração estrutural no processo de compra aparece com a proposta de Court 

et al. (op. cit.: 3), os quais propõem um modelo diferente para explicar o processo (figura 

5). Este modelo apresenta-se menos linear do que os modelos tradicionais, salientando 

a vertente dinâmica do processo.  
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Figura 5 - O processo de decisão do consumidor 

 

Fonte: Court et al (op. cit.: 3) 

Como se pode verificar, o esquema proposto por Court et al (op. cit.) apresenta-se 

circular e considera que o esquema em funil está obsoleto, dada a maior quantidade de 

fontes de informação às quais os consumidores hoje estão expostos, graças à internet, 

e aos múltiplos canais que esta ferramenta permite utilizar, aliada ao facto dos 

consumidores estarem muito mais informados. Estes autores explicam o processo de 

compra como um “caminho” circular, que designam de consumer decision journey, 

composto por quatro etapas:  

1. O consumidor considera um conjunto de marcas. 

2. Avaliação ativa: o consumidor acrescenta ou subtrai marcas consoante a avaliação 

das suas necessidades. 

3. Momento da compra: o consumidor escolha uma marca. 

4. Pós-compra: criação de novas expectativas com base na experiência vivida que pode 

dar origem a lealdade ativa ou passiva. 

O modelo proposto por Court et al (op. cit.) é inovador, uma vez que evidencia o carácter 

dinâmico e circular do processo de compra. O modelo salienta, de forma evidente, o 

efeito da experiência na criação da expectativa relacionada com uma próxima compra e 
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consequentemente a possibilidade de criar lealdade, no caso de a experiência ter sido 

positiva; outra virtude do modelo é que este não altera significativamente as etapas do 

processo.  

Importa referir que este modelo dinâmico e circular e que envolve a questão da lealdade 

pressupõe a existência de uma marca. O caso da compra de um serviço hoteleiro a um 

hotel de marca independente coloca alguns constrangimentos em termos de lealdade à 

marca, uma vez que estas empresas não se suportam de uma marca promovida ao 

mesmo nível que as marcas nacionais e internacionais, tendo maior dificuldade em criar 

uma imagem consistente e familiaridade na mente dos consumidores. 

Por estas razões, será abordado o processo de decisão de compra seguindo as etapas 

do modelo tradicional de Kotler (op. cit.), as quais não diferem substancialmente nos 

demais modelos apresentados, acrescentando algumas novidades introduzidas pelo 

modelo de Court et al. (op. cit.) que se prendem com o conceito de experiência. Será, 

ainda, tido em consideração as características das empresas hoteleiras independentes 

que não possuem as mesmas possibilidades ao nível da gestão da marca para se 

posicionar no mercado, não tendo essa vantagem competitiva no que diz respeito à 

consciência de marca e familiaridade. Procurar-se-á explicar os fatores que influenciam 

cada uma das etapas de modo a ir de encontro ao objetivo principal deste trabalho que 

consiste em explicar o processo de decisão de compra na hotelaria e o que o pode 

influenciar para que os hoteleiros possam intervir para influenciar a escolha através de 

ações comerciais e operacionais.  

2.3.1 O reconhecimento da necessidade 

O processo de decisão de compra inicia-se com o reconhecimento de uma necessidade. 

O reconhecimento ocorre cada vez que o consumidor percebe uma diferença entre o 

seu estado atual e o desejado ou ideal (Solomon, op. cit.). As necessidades, por sua vez, 

podem decorrer de estímulos internos ou externos. Interessa para o estudo identificar 

principalmente os estímulos externos pelo facto de se procurar identificar estratégia de 

gestão que as empresas hoteleiras independentes podem controlar, tendo em 
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consideração, no entanto e sempre que possível, os estímulos internos dos 

consumidores (Kotler et al., op. cit.). Como se pode ver na figura 6 o reconhecimento de 

uma necessidade é influenciado por elementos ligados ao ambiente no qual vive um 

indivíduo (a sua cultura, classe social, família, entre outros), elementos ligados a aspetos 

individuais (motivação, atitude, personalidade, estilo de vida, entre outros) e pela 

memória relativamente a experiências passadas. 

Figura 6 - Fatores ambientais e individuais que influenciam a decisão do consumidor 

 

Fonte: Williams (op. cit., p.49) 

O comportamento do consumidor é assim influenciado por vários elementos, quer ao 

nível individual quer ao nível do seu ambiente. Foxall, citado por Williams (op. cit.), 

propõe um modelo que mostra a influência de fatores sociais e individuais no 

comportamento do consumidor (figura 7). 

Figura 7 - Modelo explicativo do comportamento de compra de Foxall 

 

Fonte: Williams (2002:50) 

Estudar o processo de decisão de compra implica, portanto, estudar o comportamento 

do consumidor assim como os processos envolvidos quando indivíduos, ou grupos 
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selecionam, compram, utilizam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências 

para satisfazer necessidades e desejos. Percebe-se que o estudo do comportamento do 

consumidor, designadamente na área do turismo, é uma área interdisciplinar. 

De facto, investigadores de vários campos debruçaram-se sobre este tema de modo a 

perceber como as pessoas interagem no mercado. Estes campos podem, na opinião de 

Solomon (op. cit.: 43), ser caracterizados consoante o nível de análise (micro e macro) e 

para além de poder apresentar vários níveis de análise (tabela 1), o estudo do 

comportamento do consumidor pode, de modo geral, ser abordado de várias 

perspetivas (positivista e interpretativa). 

Tabela 1 - Abordagens ao estudo do comportamento do consumidor 

Nível de análise Abordagem 

Micro: 

O consumidor como indivíduo. 

Positivista/modernismo:  

Mais objetiva, o consumidor é visto como 
um indivíduo que toma decisões. O 
objetivo é a previsão. 

Macro: 

O consumidor como membro de um 
grupo ou da sociedade. 

Interpretativa/pós-modernismo: 

Mais subjetiva, qualquer comportamento 
pode ser alvo de várias interpretações. O 
objetivo é a compreensão. 

Fonte: Adaptado de Solomon (op. cit.) 

Este trabalho vai essencialmente focar-se nos níveis micro de análise e irá seguir uma 

abordagem positivista, de modo a permitir aos gestores hoteleiros melhorar as suas 

previsões e adaptar as usas estratégias. No entanto, serão consideradas também as 

influências dos grupos. 

À semelhança do que vimos nas figuras 6 e 7, estes autores referem que existem vários 

tipos de fatores capazes de afetar o comportamento do consumidor, resumidas na 

tabela 2. 
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Tabela 2 - Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

Fatores culturais Fatores sociais Fatores pessoais 
Fatores 

psicológicos 

Cultura Grupos de 

referência 

Idade e posição no 

ciclo de vida 

Motivação 

Subcultura Família Emprego Perceção 

Classe social Papéis e estatuto Circunstâncias 

económicas 

Aprendizagem 

  Estilo de vida Crenças e atitudes 

  Personalidade e 

imagem de si 

 

Fonte: Adaptado de Kotler et al (op. cit.: 181) 

Numa perspetiva de marketing, Kotler et al (op. cit.) também propõem um modelo que 

explica o comportamento do consumidor. Este modelo considera que existem estímulos 

criados pelas atividades do marketing e estímulos de outro tipo capazes de influenciar 

o consumidor e provocar determinadas respostas. Na figura 8 podemos observar a 

ligação entre as características do produto/serviço, o processo de decisão de compra e 

o comportamento do consumidor e suas características. 

Figura 8 - Modelo do comportamento do consumidor 

 

Fonte: Kotler et al (op. cit.: 80) 

No entanto, para além de identificar os fatores supramencionados como fatores 

influenciadores do comportamento do consumidor, esta perspetiva do marketing 

incorpora os níveis de intervenção empresarial ao nível do produto, do preço, da 

distribuição e da promoção (primeira tabela) capazes de influenciar o comportamento 

de compra do consumidor (segunda tabela) e consequentemente a escolha do produto, 
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a escolha do canal de compra/fornecedor, a escolha da marca, o tempo dedicado à 

compra e o valor gasto na compra (terceira tabela). Será nesta ótica que o estudo irá 

direcionar a pesquisa, uma vez que se pretende identificar as implicações ao nível da 

gestão comercial e operacional no sentido de aumentar a competitividade dos hotéis 

independentes.  

2.3.2 A procura de informação  

A procura de informação é uma fase muito importante no processo de decisão de 

compra e vai variar consoante o tipo de produto ou serviço, da quantidade de 

informação inicial, da facilidade em obter informação adicional, do valor atribuído à 

informação adicional e da satisfação em procurar essa informação (Lindon et al, 1997). 

O risco percebido associado ao produto ou serviço também vai influenciar a intensidade 

da pesquisa de informação. O risco pode estar ligado a aspetos materiais (risco 

financeiro, risco físicos, risco funcional) ou a aspetos psicológicos ou sociais, por 

exemplo o medo do ridículo (Lindon et al, op. cit.). Quanto maior for o risco percebido 

maior será a tendência para intensificar a busca de informação.  

Existem no entanto, formas de diminuir o risco percebido para os consumidores: ser fiel 

à marca, comprar produtos ou serviços com imagem de marca, comprar em lojas ou 

distribuidores com imagem ou ainda comprar a marca mais cara (Kotler e Armstrong, 

2000). Uma vez mais, o desafio que se coloca às unidades hoteleiras de marca 

independente é maior uma vez que não possuem o mesmo suporte de marca na 

construção da familiaridade e diminuição do risco associado tão forte quanto as marcas 

hoteleiras nacionais e internacionais presentes em Portugal que conseguem construir 

uma imagem com alcance nacional e internacional. 

Segundo Kotler et al (op. cit.: 202), “o consumidor pode obter informação a partir de 

várias fontes: 

 Fontes pessoais: família, amigos, vizinhos, conhecido. 
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 Fontes comerciais: publicidade, vendedores, embalagens, fornecedores, exposições, 

entre outros. 

 Fontes públicas: revistas, organizações específicas ao produto ou serviço.” 

De modo geral, um consumidor obtém mais informação por via comercial, no entanto, 

a informação que mais o influencia é tendencialmente a que provem de fontes pessoais 

que avaliam o serviço por eles. Na opinião de Kotler et al (op. cit.: 202) o consumidor, 

ao reunir informação, aumenta a sua consciência e o seu conhecimento acerca do 

produto ou serviço.  

No caso específico da hotelaria, Mattila (2004: 450) entende que “The rapid growth of 

the Internet has changed the way people search for information about hospitality and 

tourism services”. Com efeito, a internet causou profundas alterações na forma como os 

consumidores obtêm a informação, pela rapidez na obtenção de informação e pela 

quantidade de fontes de informação disponibilizadas.  

Antes dos anos 90 o esquema de distribuição tradicional era muito mais linear, sendo 

que o hotel passava pelos operadores turísticos para vender os seus serviços aos agentes 

de viagem para chegar ao cliente final. Atualmente e como é visível na figura 9, para 

além do sítio do hotel na internet, agora amplamente banalizado, ainda existem as 

agências de viagem on-line (On-line Travel Agency – OTA), as centrais de reservas ligadas 

aos operadores e agentes de viagem por intermédio dos sistemas globais de distribuição 

(Global Distribution System – GDS; por exemplo, Galileo, Amadeus e Sabre) e ainda todos 

os restantes sítios terceiros e parceiros que também existem (Costa e Sousa, op. cit.). 

 

 

 

Ver figura 9 na página seguinte 
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Figura 9 - Canais de distribuição dos hotéis 

 

Fonte: Costa e Sousa (op. cit.: 44) 

A internet permitiu a proliferação dos canais de comunicação e de distribuição on-line e 

o passa-palavra (word-of-mouth) que era pessoal tornou-se digital, pela existência de 

plataformas que reúnem comunidades de viajantes como a TripAdvisor.com, por 

exemplo, nas quais os consumidores dos serviços turísticos, nomeadamente serviços 

hoteleiros deixam a sua avaliação após a experiência (reviews) constituindo assim uma 

fonte de informação para outros consumidores. Kim et al (2006), Litvin et al (2008), 

Vermeulen e Seegers (2009) e Bughin et al (2010) entendem que, para além das 

plataformas e canais de distribuição, as redes sociais também ganharam uma dimensão 

importante e poderão ter influência nas escolhas dos consumidores fomentando 

também o passa-palavra e criando, sobretudo, mais um canal de comunicação para as 

empresas hoteleiras. 

Os canais de distribuição dos serviços hoteleiros multiplicaram-se e podem atingir um 

número elevado em certos casos, tornando o acesso à informação mais rico mas 

também mais confuso, na medida em que se multiplica o leque de intermediários entre 

os consumidores e os hotéis. No entanto, uma vez que os hotéis competem à escala 

global, a presença dos mesmos nos canais de distribuição on-line é fundamental. 
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No que respeita à política de comunicação, existem várias formas de uma unidade 

hoteleira promover o seu produto e a promoção terá de ser distinta consoante o cliente 

que se pretende atingir com a mesma. Um cliente individual poderá ter ouvido falar do 

hotel na comunicação social (rádio, TV ou jornal) através de uma publicidade (Callan e 

Bowman (2000: 113). 

Seguindo esta linha de pensamento, considerando que o objeto de estudo é o processo 

de compra do cliente individual que viaja por motivos de lazer, este poderá ainda ter 

consultado uma revista especializada em turismo e viagens na qual pode encontrar 

publicidade ou ter contactado uma agência de viagens; outra fonte de informação 

comercial são os folhetos que as unidades criam, que estão disponíveis em outras 

unidades (parcerias), nas agências de viagens, nas feiras, nos postos de turismo, entre 

outros. Os guias turísticos também apresentam, por norma, a oferta de alojamento da 

região ou pais em questão. 

Os departamentos comerciais das unidades hoteleiras veem também interesse na 

participação em feiras internacionais de turismo. Neste caso o público-alvo é 

maioritariamente as empresas e os grossistas, os quais depois revendem os serviços. 

Relativamente às fontes de informação públicas, em Portugal podemos encontrar 

páginas na internet criadas por entidades públicas, como VisitPortugal.com destinado a 

turistas que pretendam informação sobre o que fazer, o que visitar, onde dormir, entre 

outros. Existem ainda os postos de turismo que poderão fornecer informação aos 

turistas sobre o alojamento. 

2.3.3 A avaliação de alternativas 

É fundamental perceber quais são os canais de comunicação e distribuição que os 

consumidores preferem e utilizam face à grande diversidade de alternativas que se 

colocam às empresas hoteleiras independentes no momento de escolher os seus 

parceiros e definir as suas políticas neste domínio. 
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Na figura 10 podemos claramente ver representado a fase na qual o consumidor está 

perante várias alternativas. Este modelo, bastante simples, assume que o consumidor 

possui objetivos identificáveis para os quais determina critérios de desempenho o que 

leva à identificação de um problema que, por sua vez, leva à busca de soluções 

alternativas. A escolha é o passo seguinte que permite ao consumidor testar 

determinado produto ou serviço e verificar que esta conforme os critérios que se tinham 

definidos (Williams, op. cit.). 

Figura 10 - Modelo normativo da decisão de compra do consumidor 

 

Fonte: Williams (op. cit.: 47) 

Após ter reunido as opções relevantes o consumidor faz a sua avaliação, é a fase da 

avaliação de alternativas. Os critérios de avaliação são as dimensões utilizadas para 

julgar os méritos das várias opções existentes e os critérios que maior peso têm no 

processo de decisão, são os que diferenciam os produtos ou serviços de vários 

concorrentes. As características dos serviços hoteleiros são os seus atributos e importa 

identificar os mais importantes para o consumidor quando compara as diferentes 

opções e seleciona aquela que melhor corresponde às suas preferências. 
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A dificuldade de levar a cabo uma investigação acerca do processo de decisão de compra 

na hotelaria prende-se com o facto do ambiente no qual a decisão é tomada possuir 

características muito variáveis e intangíveis, assim como o próprio serviço (Williams, op. 

cit.) tal como foi anteriormente descrito. 

Para explicar o processo de decisão de compra especificamente para serviços hoteleiros 

Williams (op. cit.) propõe um modelo (figura 11). Este modelo está desenvolvido com 

base em três grandes etapas: o comportamento antes da compra, o comportamento 

durante a compra o comportamento após a compra e evidencia claramente a noção de 

tempo dedicado à busca de informação e avaliação de alternativas representado na 

forma do triangulo cuja superfície varia consoante o grau de envolvimento. 

Figura 11 - O processo de decisão de compra para os serviços hoteleiros 

 

Fonte: Adaptado por Williams (op. cit.) com base em Teare (1998)  

Tal como já foi possível verificar este processo começa com o reconhecimento de uma 

necessidade ou problema. Como vimos também o processo de decisão de compra passa 
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por um complexo processo cognitivo de procura de informação e avaliação, no entanto, 

em alguns casos parece não existir sequer algum processamento quando, por exemplo, 

um consumidor está satisfeito com um produto e compra-o regularmente ou está 

fidelizado a uma marca ou um destino. 

O tempo dedicado à pesquisa de informação a avaliação de alternativas está, neste 

modelo, relacionado com o risco associado à compra e a autora (Williams, op. cit.) 

distingue os produtos e serviços que implicam um elevado envolvimento (high 

involvement), associados a um risco mais elevado, dos produtos e serviços que implicam 

um baixo envolvimento (low involvement) como podemos ver na tabela 3. É com base 

nesta distinção que uma compra de serviços hoteleiros é situada num nível elevado de 

envolvimento.  

Tabela 3 - O envolvimento no processo de decisão de compra para serviços hoteleiros 

 
Elevado envolvimento na 

decisão de compra 

Baixo envolvimento na 

decisão de compra 

Tomada de decisão (procura 

de informação extensiva) 

Decisão complexa (férias, 

restaurantes, parques 

temáticos) 

Decisão limitada (marcas de 

cervejas, cinema) 

Hábito (procura de 

informação limitada) 

Lealdade à marca (cadeia 

hoteleira, marca de pub, loja 

de fast-food) 

Inércia (snacks em bares, 

marcas de cervejas para 

algumas pessoas) 

Fonte: Traduzido de Williams (op. cit.: p.53) 

A tabela 3 permite ainda relevar que o elevado grau de envolvimento por sua vez implica 

uma extensa procura de informação, uma vez que os hotéis independentes não estão 

associados a marcas fortes que conseguem trabalhar de forma mais acentuada a 

lealdade à marca que poderia diminuir a extensão dessa pesquisa.  

O complexo processo de decisão implica assim um elevado envolvimento associado à 

extensa pesquisa de informação e, ainda, a avaliação de várias alternativas constituídas 

por sua vez de variados atributos (Hawkins et al, 1998), tornando a fase da pesquisa de 

informação num momento fulcral para os empresários do setor atuarem. 
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Assim, podemos concluir que a compra de serviços hoteleiros implica uma extensa 

pesquisa de informação que se traduz no tempo que lhe é dedicado e na análise das 

várias alternativas e respetivos atributos. 

2.3.4 Compra e comportamento pós-compra 

O resultado do processo de avaliação consiste na intenção de compra que se poderá 

concretizar ou não, por exemplo, pelo facto do serviço já não estar disponível. No caso 

da compra de um serviço hoteleiro, a oferta está limitada pelo número de quartos 

disponíveis em cada canal de distribuição. Esse inventário de quartos é gerido pelas 

unidades que fazem a sua distribuição consoante os canais de venda que utilizam. 

O próprio momento da compra pode, por sua vez, ser constituído por várias etapas; de 

facto, no caso da compra de um serviço hoteleiro, poderá ser escolhido determinado 

hotel mas será necessário ainda decidir que serviços comprar, que modalidade de 

alojamento escolher, entre outros aspetos (Williams, op. cit.). Kotler et al (op. cit.) 

referem que existem dois aspetos que podem ainda intervir nesta fase e que são a 

atitude dos outros e fatores situacionais inesperados, como podemos ver na figura 12. 

  

 

 

 

 

Fonte: Kotler, et al. (1996, p.204) 

Relativamente à atitude dos outros, já foi possível verificar que na compra de um serviço 

hoteleiro, os consumidores utilizam fontes de informação diversas, nomeadamente 

páginas de internet onde podem encontrar a opinião de clientes que experimentaram 

os serviços (reviews) e podem apresentar e transmitir atitudes positivas ou negativas 

através dos seus comentários e, deste modo, influenciar a decisão de compra.  

Atitude dos 
outros 

Avaliação de 
alternativas 

Intenção de 
compra 

Decisão de 
compra 

Fatores 
situacionais 
inesperados 

Figura 12 - Etapas entre a avaliação de alternativas e a compra 
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Importa ainda mencionar que a satisfação possui na fase pós-compra uma importância 

preponderante; de facto, os níveis de satisfação vão criar o elo de ligação entre as 

expectativas e a experiência que vai determinar a decisão de voltar a comprar o mesmo 

serviço ou produto. A satisfação reforça a atitude positiva em relação a um serviço ou 

produto gerando uma maior probabilidade de repetir o consumo, e vice-versa, criando 

os alicerces da lealdade (Williams, 2002). Para além de favorece o regresso de um cliente 

também favorece um passa-palavra positivo quer pessoal quer digital. Estes aspetos vão 

de encontro ao modelo proposto por Court et al. (2009). 

A análise dos modelos de processo compra permitiu identificar as etapas do processo 

de compra dos serviços hoteleiros. Foi possível ainda perceber que o processo de 

compra de um serviço hoteleiro é complexo e extenso, passando por mais fases do que 

a compra de um produto ou serviço de menor envolvimento. Os momentos de pesquisa 

de informação e de análise de alternativas são mais complexos e demorados, sendo que 

na análise das alternativas, os consumidores têm de analisar uma grande quantidade de 

atributos que caracterizam cada alternativa. 

Existem, no entanto, autores como Solomon (2008) que refere que os consumidores 

nem sempre pesquisam de forma racional, salientando que a quantidade de pesquisa 

externa para a maioria dos produtos é surpreendentemente pequena. Veremos se o 

caso da hotelaria independente se verifica ou não esta afirmação, uma vez que se 

pretende saber através do estudo quanto tempo é dedicado à pesquisa de informação, 

quantas alternativas são avaliadas antes do momento da compra e quais as fontes de 

informação utilizadas e mais influenciadoras da escolha. 

Por esta razão, o próximo capítulo pretende identificar detalhadamente características 

específicas dos serviços hoteleiros, os atributos, que maior influência têm na escolha do 

consumidor. Esta recolha irá permitir definir os fatores mais influentes na compra de 

um serviço hoteleiro e consequentemente irá fornecer um conjunto de orientações na 

definição de estratégias comerciais e operacionais aos gestores hoteleiros que 

participam no estudo.  
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Como foi possível verificar no capítulo anterior, o processo de compra de serviços 

hoteleiros é complexo e comporta várias etapas, nomeadamente a análise de 

alternativas. Por implicar um elevado envolvimento por parte do consumidor, a análise 

de alternativas pressupõe uma ampla análise das características dos serviços hoteleiros 

que surgem após a escolha do destino; as características dos serviços representam os 

atributos que são valorizados da forma distinta pelos consumidores no momento de 

comprar. As empresas têm interesse em identificar os aspetos mais valorizados pelos 

consumidores de modo a poder dedicar-lhes os recursos necessários, de facto, a 

identificação dos atributos mais relevantes no momento da compra irá permitir 

melhorar os planos de marketing, as estratégias e as táticas (Lewis, 1983). 

Neste capítulo procura-se identificar, através da revisão de literatura das principais 

revistas científicas de gestão hoteleira, os atributos do serviço hoteleiro mais relevantes 

no momento da escolha de uma unidade hoteleira por parte dos consumidores. Para 

além do levantamento dos atributos do serviço hoteleiro é dedicado ainda uma parte 

do capítulo à satisfação a qual, não sendo um atributo do serviço, influencia 

indiretamente a seleção do hotel no momento da compra, através da experiência, no 

caso de o cliente ser o mesmo ou, pela via da atitude dos outros (passa-palavra) que, 

como vimos anteriormente, influencia a perceção e a decisão no momento da compra.  

Será, ainda, explorado o tema de perceção, por ser um conceito chave na definição dos 

atributos determinantes na seleção de um produto antes da escolha do hotel (Verma 

et al, 2002); acresce que a perceção da qualidade é um elemento fundamental da nossa 

proposta de modelo. 

Por conseguinte, os objetivos específicos deste capítulo são: 

 Delimitar o conceito de atributo determinante no processo de seleção de uma 

unidade hoteleira para o consumidor; 

 Analisar o papel da perceção no processo de seleção; 

 Identificar os atributos determinantes na perceção da qualidade do serviço 

hoteleiro; e 
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 Evidenciar relações entre atributos determinantes e outras variáveis, no processo de 

seleção da unidade hoteleira. 

3.1 O conceito de atributo determinante no processo de seleção do hotel 

Os atributos são todas as características que definem um produto/serviço, no caso dos 

hotéis podemos designar a decoração, o tipo de quarto, a tipologia do hotel, os serviços 

complementares, os serviços de restauração, e que representam os elementos que vão 

construir a preferência do consumidor.  

Para além das infraestruturas, outros fatores influenciam a decisão de compra do 

consumidor na hotelaria; fatores como o preço, a qualidade dos serviços, a localização, 

a marca, entre outros são aspetos que os consumidores analisam de forma diferente e 

complexa. 

3.1.1 Atributos determinantes e importantes 

Como foi previamente discutido, a escolha da unidade hoteleira vai depender, em parte, 

da análise e da importância que o consumidor vai atribuir, no momento da compra, aos 

atributos do serviço/produto com base nas suas necessidades e preferências. 

Alpert (1971: 184) entende que os atributos preferenciais na escolha são designados por 

atributos determinantes, justamente porque determinam a preferência de compra e o 

comportamento durante o processo de compra. No mesmo estudo, o autor explica e 

prova que os atributos dos produtos não têm todos a mesma importância no momento 

de escolher um produto. 

Alpert (op.cit.: 187) acrescenta que é necessário que exista uma correlação entre as 

atitudes de um cliente relativamente a determinado atributo de um produto e a sua 

atitude geral em relação a esse produto, para que o atributo seja considerado 

determinante. Esta correlação não pode estabelecer uma ligação causal entre os 

atributos e a escolha da marca. No entanto, pode esperar-se uma maior preferência por 

marcas às quais os consumidores associam os atributos determinantes (perceção). 
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Na definição dos atributos mais importantes para escolha de um hotel por parte dos 

consumidores, Lewis (op. cit.) chama a atenção para o facto de alguns atributos do 

produto ou serviço serem considerados, pelos consumidores, como garantidos 

nomeadamente os que têm a ver com os aspetos básicos como a limpeza, por exemplo. 

Esta consideração significa que estes atributos são realmente considerados importantes 

pelo consumidor, no entanto, não explicam a preferência por determinada unidade 

hoteleira. Esta questão ganhou uma dimensão diferente com a importância e o alcance 

que a atitude dos outros ganhou através do passa-palavra digital. Pois se os atributos 

básicos não são determinantes na seleção, a falta deles pode ser determinante, uma vez 

que os comentários negativos sobre os aspetos considerados básicos para um 

consumidor podem influenciar negativamente a decisão de compra (Cadotte e Turgeon, 

1988). 

Lewis (op. cit.) salienta, ainda, a incapacidade em definir concretamente a importância 

dos vários atributos por parte da maioria dos consumidores, uma vez que envolve 

mecanismos inconscientes durante os processos de diferenciação e seleção entre duas 

marcas; contudo, a aplicação de várias metodologias estatísticas e analíticas podem 

colmatar esta lacuna e fornecer uma importante base para a definição de estratégias 

comerciais e operacionais (Alpert, op. cit.: 189). 

3.1.2 O papel da perceção na construção da preferência  

Este estudo utiliza a terminologia de Lewis (op. cit.) e procura estabelecer um modelo 

multi-atributos que permita identificar os atributos determinantes no processo de 

seleção de uma unidade hoteleira independente. Para Lewis (op. cit.) os atributos 

determinantes resultam da importância atribuída a cada atributo juntamente com a 

perceção dos mesmos. 

Estes dois aspetos permitem criar combinações preferenciais para cada consumidor 

(trade-offs) que por sua vez determinam a preferência dos clientes (figura 13). Esta 

construção está baseada no modelo de Martin Fishbein (1963) citado por Lewis (op. cit.), 

designado de Compensatory multi-attribute model. 
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Fonte: Adaptado de Lewis (op. cit: 84) 

Antes de avançar para o modelo multi-atributos, importa definir os conceitos de 

perceção e de atitude.  

A perceção e a motivação constituem os fatores psicológicos que influenciam o 

comportamento dos consumidores. A motivação representa os processos que levam os 

indivíduos a comportarem-se do modo como se comportam e acontece quando uma 

necessidade é despertada e o consumidor pretende satisfazê-la (Solomon, 2008). Uma 

necessidade transforma-se em motivo quando atinge uma intensidade suficiente (Kotler 

et al, 1996). A perceção, por sua vez, representa a forma como cada indivíduo organiza 

e interpreta a informação para construir uma imagem do mundo (Sirgy, 1982).  

Se considerarmos a teoria de Maslow, a viagem e respetiva estada pode representar 

diversas necessidades consoante a motivação associada, pode, por exemplo, ser 

realizada por motivos de lazer ou de negócios. Segundo Williams (2002: 70) muitos 

responsáveis hoteleiros utilizaram a hierarquia de Maslow como ferramenta de 

marketing fazendo corresponder diferentes bens e serviços aos vários níveis: 

 Necessidades psicológicas: quartos, comidas e bebidas; 

Importância 

dos 

atributos 

Perceção 

dos 

atributos 
₊ 

Preferência 

Figura 13 - A construção da preferência 
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 Necessidade de segurança: quartos, serviços adaptados às mulheres (por exemplo: 

piso exclusivo para mulher); 

 Necessidades de autoestima: serviço de luxo, como hotéis cinco estrelas plus, 

champanhe, mordomo; 

 Necessidades sociais: clubes para membros; e 

 Autorrealização: programas educacionais, conferências e seminários. 

Se por um lado, a motivação leva o indivíduo a agir, a perceção de determinada situação 

influencia a forma como cada pessoa vai agir (Kotler et al., 1996). Cada pessoa recebe, 

organiza e interpreta informação sensorial (visão, olfato, audição, paladar e tato) de 

forma individual.  

Segundo Kotler et al. (op. cit.) cada indivíduo constrói a sua própria perceção por força 

de três processos de perceção:  

 a exposição: cada indivíduo é exposto a vários estímulos todos os dias mas apenas é 

capaz de reter um pequena parte; 

 a distorção: mesmo que um indivíduo seja exposto a um estímulo esse estímulo é 

interpretado de acordo com a estrutura mental de cada um e de acordo com as 

próprias crenças; e 

 a retenção: os indivíduos têm tendência em reter a informação que está de acordo 

com as suas crenças e atitudes. 

A intangibilidade dos serviços dificulta o processo de perceção e compreensão do 

serviço o que leva a que os gestores das empresas de serviços desenvolvam mecanismos 

diferentes na comunicação dos serviços junto dos consumidores de modo a tornar o 

serviço mais “tangível” e transmitir maior segurança aos mesmos (Evans et al, 2009). 

A questão da aprendizagem é fundamental neste processo, e a memória tem aqui um 

papel fundamental. De facto, aprendemos cada dia muita informação que poderá ficar 

ou não registada na nossa memória. Para distinguir estes dois conceitos podemos dizer 

que a aprendizagem representa a informação que adquirimos enquanto a memória 
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representa o processo pelo qual recodificamos a informação ou as experiências e tem a 

ver com a capacidade de armazenamento dessa informação (Evans et al, 2009). 

Segundo Kotler et al (op. cit.) a aprendizagem representa alterações no comportamento 

dos indivíduos decorrentes da experiência. No mesmo sentido, Solomom (2008: 104) 

menciona que “a aprendizagem é uma mudança relativamente permanente no 

comportamento causada pela experiência”. No entanto, este autor acrescenta que a 

aprendizagem não acontece apenas através da experiência, pois o indivíduo pode 

aprender apenas por observação e aprende também mesmo quando não está a tentar 

aprender. 

Como vimos as perceções que os consumidores desenvolvem assumem um papel 

preponderante na compreensão do comportamento de compra e constituem o 

elemento iniciador das atitudes e das preferências (Dubois, 1993). 

A atitude representa uma predisposição que um indivíduo tem relativamente a um 

objeto. Essa atitude pode ser positiva ou negativa, como também defende Solomon et 

al. (2002) que define a atitude como sendo uma predisposição para avaliar de forma 

positiva ou negativa um objeto ou produto e s seus atributos. 

3.1.3 Os modelos multi-atributos 

Segundo Nelson (1999) podemos identificar três tipos de modelos multi-atributos para 

explicar o comportamento do consumidor. 

 O primeiro e mais simples encontra as suas raízes na psicologia e economia 

comportamental e considera que o consumidor se guia por regras. Este tipo de 

modelo aplica-se a situação de baixo nível de envolvimento. 

 O segundo tipo de modelo multi-atributos também tem origem na psicologia e 

considera que o consumidor elimina uma marca se um dos atributos não atingir 

níveis favoráveis, sendo que não aceita o conceito de compensação ou troca (trade-

offs) provocada por outro atributo, são assim designados de Noncompensatory 
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preference and choice models. Este tipo de modelo também utiliza um processo 

simples que considera poucas alternativas. 

 O terceiro tipo de modelo já incorpora o conceito de compensação e troca e envolve 

um processo complexo de extensa procura de informação, são os Multiattribute 

utility models. 

Este último tipo de modelo pressupõe que o consumidor reúne informação acerca de 

variados atributos de diversas marcas para definir a sua preferência, no entanto, uma 

vez que essa procura tem custos, o consumidor tem de ponderar entre a quantidade e 

qualidade da informação a recolher sobre cada marca e o número de marcas a analisar. 

Os modelos “compensatórios” assumem que o consumidor tem tendência a inclinar 

mais a sua escolha para a primeira opção enquanto os “não compensatórios” 

consideram que o consumidor tem tendência a escolher a última opção (Nelson, op. 

cit.). 

O modelo de atitudes com múltiplos atributos defende que são as crenças que um 

indivíduo tem, em relação à multiplicidade de atributos de um determinado objeto, que 

formam a atitude (avaliação) do consumidor relativamente a esse objeto. Este tipo de 

modelo específica três elementos (William, 1986 e Solomon, 2008): 

 Os atributos: são as características do objeto. A maior parte dos modelos assume 

que é possível identificar as características mais relevantes. 

 As crenças: são os conhecimentos sobre com o objeto específico. A medição das 

crenças permite aferir em que medida o consumidor consegue ter a perceção de que 

uma marca possui determinado atributo. 

 A importância ponderada: trata-se de um indicador que reflete a prioridade relativa 

atribuída pelo consumidor a dado atributo. A importância atribuída a cada atributo 

será variável em função do atributo avaliado e do tipo de consumidor. 

De acordo com Solomon (2008), o modelo multi-atributos mais marcante é o modelo de 

Fishbein (1963), designado por Compensatory multi-attribute model, o qual avalia três 

componentes de atitude: 
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 Crenças importantes (saliência) que os indivíduos têm relativamente a um objeto, 

que representam as crenças relativas ao objeto que são consideradas durante a sua 

avaliação. 

 Ligações objeto-atributo ou a probabilidade de determinado objeto possuir atributo 

importante. 

 Avaliação de cada atributo importante. 

A combinação destes três elementos permite calcular a atitude geral do consumidor em 

relação a um objeto. Este modelo faz, no entanto, suposições que nem sempre 

apresentam garantias, pois pressupõe que o indivíduo é capaz de determinar todos os 

atributos relevantes, de os ponderar e de os somar. 

No mesmo sentido, Lewis (1984) lembra que os atributos determinantes (relacionados 

com a escolha) não são sempre presentes na memória instantânea dos consumidores 

ou ainda percecionados, o mesmo é dizer, salientes. Este fenómeno evidencia o papel 

que as ações de marketing podem ter no aumento da consciencialização e identificação 

dos atributos que realmente são valorizados no momento da seleção e compra. Por 

outro lado, o autor menciona também que, uma vez que o cliente está no hotel, os 

atributos determinantes podem não ser especialmente importantes na satisfação deste, 

e, por esta razão, é fundamental separar o estudo dos atributos determinantes para a 

seleção de um hotel (propósito deste trabalho) do estudo dos atributos importantes 

para a satisfação durante uma estadia. 

3.2 Atributos determinantes na perceção da qualidade do serviço hoteleiro 

Feita a distinção entre atributos determinantes (associados à seleção) e importantes 

(associados à satisfação), importa identificar quais os atributos determinantes para o 

consumidor na seleção de um hotel. Neste âmbito existem variados estudos que são 

difíceis de comparar pelo facto de abordarem a identificação dos atributos, quase 

sempre, de perspetivas diferentes. É o que nos refere Dolnicar (2002), que procedeu a 

um levantamento em vários estudos dedicados à identificação dos atributos 

determinantes na escolha de um hotel. Apesar da dificuldade em tipificar os estudos 
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pelo facto de seguirem perspetivas distintas, é possível verificar que existem dois focos 

dominantes no levantamento efetuado pela autora: a satisfação e a seleção (tabela 4 

nas duas páginas seguintes). 

Tabela 4 - Quadro resumo dos estudos científicos acerca dos atributos 
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Fonte: Dolnicar (2002: 2-3) 

Esta tabela permite ter uma visão de conjunto sobre alguns trabalhos científicos que se 

dedicaram à questão dos atributos dos serviços hoteleiros. Alguns dos estudos 

mencionados serão, de seguida, abordados aos quais serão ainda acrescentados outros 

para completar o levantamento. É possível também observar na tabela que o 

questionário com questões abertas ou fechadas foi a metodologias sempre utilizada.  

Em função dos objetivos desta investigação foi considerado relevante analisar os 

principais estudos acerca dos atributos determinantes e importantes no sentido de 

permitir a construção de uma proposta de modelo mais completa. Clarificada a 

diferença entre estes dois tipos de atributos, efetuou-se a separação dos estudos que 

tratam dos atributos determinantes no processo de seleção dos estudos que analisam a 

questão dos atributos importantes na satisfação do cliente. Os estudos que tratam dos 

atributos importantes na satisfação serão também analisados pela importância que a 

satisfação tem na repetição de compra e no passa-palavra e levarão a que o tema da 

qualidade seja também abordado. 

Neste sentido e pelo facto de existir inúmeras linhas de investigação distintas optou-se 

por abordar os atributos de duas perspetivas, consoante estes sejam determinantes ou 
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importantes, seguindo a terminologia proposta por Lewis (1984). Procurou-se ainda, 

sempre que possível, agrupar os vários estudos por temas que permitissem, por um lado 

a operacionalização da componente empírica deste estudo, e por outro, a identificação 

das relações existentes entre a perceção dos atributos e outros fatores suscetíveis s de 

influenciar essa perceção. 

3.2.1 Atributos determinantes  

No processo de revisão da literatura efetuada acerca dos atributos determinantes 

entendeu-se dar maior destaque aos estudos de Atkinson (1988), Choi e Chu (2001), 

Saleh e Ryan (1992), Wilensky e Buttle (1988), Clow et al. (1995) e Dolnicar (2002), cujas 

linhas gerais apresentamos de seguida. 

3.2.1.1 Atkinson (1988) 

O estudo de Atkinson (1988: 12) descreve os resultados de um inquérito realizado pela 

cadeia de hotéis Days Inn (Estados Unidos da América) junto dos seus clientes, e que 

procurava perceber o que motivava a escolha de determinado hotel e a performance do 

hotel relativamente às expectativas dos clientes (esta parte permaneceu confidencial).  

Um total de 40 atributos foram classificados em 6 categorias: situação geral do hotel; 

serviços complementares; equipamentos; serviços determinantes no valor do preço; 

serviços de restaurante; e room-service e outros serviços.  

Os 20 atributos que alcançaram melhores resultados foram considerados os atributos 

críticos para a cadeia (por ordem decrescente): limpeza do quarto, sentimento de 

segurança e proteção, tudo funciona no quarto, as camas são confortáveis, existência 

de parqueamento gratuito, os quartos valem o dinheiro que se paga por eles, o pessoal 

da receção é atencioso e prestável, existem toalhas em abundância, os empregados são 

simpáticos, a localização do hotel é conveniente, o serviço do pessoal é atencioso e 

prestável, os restaurantes valem o dinheiro que se paga por eles, check-in e check-out 

rápidos e eficientes, os empregados mostram que querem que volte, o quarto está bem 

iluminado, toda a equipa do hotel executa o serviço de forma consistente, os quartos 
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são suficientemente grandes e confortáveis, sinto-me confortável em dizer a amigos e 

colegas que fiquei neste hotel, tudo no quarto é de primeira categoria. 

Estes 20 atributos foram classificados em dois grupos: os relacionados com a atitude e 

eficiência dos empregados (aspeto intangível do serviço) e os que envolviam a perceção 

dos clientes acerca do ambiente do hotel e conforto dos quartos (aspeto tangível do 

serviço). Os resultados deste inquérito permitiram a adequação da estratégia dos hotéis 

da cadeia às expectativas dos clientes. 

3.2.1.2 Choi e Chu (2001) 

No mesmo sentido, o estudo de Choi e Chu (2001), desenvolvido em Hong-Kong, 

apresenta três objetivos: observar os fatores importantes na seleção de um hotel; 

observar a importância relativa dos fatores na satisfação global dos hóspedes; avaliar a 

importância relativa dos atributos na fidelização dos hóspedes. 

O questionário aplicado nas partidas do Aeroporto Internacional de Hong-Kong, e cujos 

resultados são apresentados na tabela 5, continha inicialmente 33 atributos. Estes 

atributos foram agrupados em sete fatores que eram suscetíveis de influenciar as 

intenções de escolha dos clientes: qualidade do serviço do pessoal; qualidade dos 

quartos; serviços gerais; serviços para negócios; valor; segurança; e instalações IDD 

(International Direct Dial). 

Tabela 5 - Resultados da análise fatorial aos atributos no mercado chinês 

Fator Atributos 

Fator 1: Qualidade do 
serviço do pessoal 

Educação e simpatia do pessoal 

Pessoal prestável 

Capacidade do pessoal de entender as necessidades dos clientes 

Eficiência do pessoal na prestação do serviço 

Eficiência do check-in e do check-out 

O pessoal fala várias línguas 

Aparência cuidada do pessoal 

Fator 2: Qualidade do 
quarto 

Cama/colchão/almofadas confortáveis 

Qualidade do controlo de temperatura dentro do quarto 
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Limpeza do quarto 

Tranquilidade/sossego do quarto 

Fator 3: Serviços 
complementares 

Eficiência dos serviços de lavandaria 

Eficiência do serviço de quartos 

Variedades dos serviços de comidas e bebidas 

Eficiência do serviço de despertar 

Disponibilidade de informação na receção 

Qualidade das comidas e bebidas 

Existência de minibar 

Fator 4: serviços de 
negócios 

Disponibilidade de salas de reunião 

Disponibilidade de serviços relacionados com os negócios 

Disponibilidade de serviço de secretariado 

Fator 5: Valor As comidas e bebidas do hotel valem o valor pago 

O quarto vale o valor pago 

O hotel faz parte de uma cadeia reputada 

O hotel proporciona um ambiente confortável 

Fator 6: Segurança O pessoal da segurança é responsável 

Os alarmes sonoros de aviso de incêndio são de confiança 

Disponibilidade de cofres 

Fator 7: IDD  Disponibilidade de IDD  

Fonte: Adaptado de Choi e Chu (2001: 285) 

3.2.1.3 Saleh e Ryan (1992) 

Num estudo para compreender a perceção dos clientes de hotéis, Saleh e Ryan (1992) 

procuraram medir a importância relativa dos fatores tangíveis e intangíveis. Para este 

efeito utilizaram uma abordagem multi-atributos e a terminologia de Lewis (op. cit.). 

Os atributos disponibilidade do restaurante, decoração interior e parqueamento 

conveniente foram os fatores mais determinantes e ao contrário de outros estudos que 

salientaram a importância dos aspetos intangíveis ligados às relações entre clientes e 

empregados, os autores concluem que os aspetos tangíveis do produto hotel são de 

grande importância para os hóspedes. 
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A amostra poderá ter influenciado os resultados, pois a maioria dos inquiridos eram 

clientes que viajavam por motivos de negócios e que poderão não valorizar os aspetos 

intangíveis como clientes em lazer. Os autores referem que os clientes que permanecem 

mais noites ou mais vezes nos hotéis valorizam mais os aspetos intangíveis.  

3.2.1.4 Wilensky e Buttle (1988) 

Wilensky e Buttle (1988) estudaram, por sua vez, os conceitos de benefit bundles 

(conjunto de benefícios) and choice trade-offs (trocas ou compensações na escolha) 

junto dos clientes dos hotéis e os resultados do questionário que realizaram 

demonstraram que os atributos considerados como mais importantes na seleção de um 

hotel neste estudo foram a limpeza do quarto e casa de banho, o profissionalismo do 

pessoal e a simpatia e educação do pessoal. 

No entanto, a análise fatorial permitiu identificar sete fatores críticos na seleção de um 

hotel, aos quais estão associados os respetivos atributos (figura 14). Os sete fatores são: 

oportunidades para relaxar, o valor do dinheiro, nível de serviço personalizado, 

atratividade dos espaços físicos, imagem apelativa, nível dos serviços, adequado para 

clientes de negócios.  

Figura 14 - Fatores críticos na seleção de um hotel 

 

Fonte: Wilensky e Buttle (1988: 33) 
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3.2.1.5 Clow et al. (1995) 

Entre os estudos realizados junto de clientes do segmento do lazer, destaca-se o de Clow 

et al (1995) no qual analisam também o processo de decisão de compra mas que difere 

dos restantes, uma vez que procurou identificar as relações existentes entre os aspetos 

tangíveis e os intangíveis. Os objetivos deste estudo foram: 

 Identificação dos aspetos tangíveis (preço, aparência das instalações, localização, 

alternativas, comunicação “boca a orelha”, publicidade, nome familiar e experiência 

passada) utilizados para avaliar os atributos mais intangíveis (segurança, confiança, 

qualidade de serviço, comodidade/conforto, reputação e comportamento do staff) 

dos hotéis que importam no processo de decisão;  

 Perceção de como é que a relação entre os vários atributos pode influenciar futuras 

intenções de compra (esta é a novidade deste artigo). 

Os autores utilizaram o questionário para concretizar estes objetivos e os resultados 

permitiram identificar sete relações significantes entre as variáveis intangíveis. Foram 

também identificadas 19 relações significantes entre as variáveis tangíveis e as 

intangíveis. A figura 15 mostra de forma esquemática estas relações. 

Figura 15 - As relações entre as variáveis tangíveis e as variáveis intangíveis 

 

Fonte: Clow et al (1995 : 62) 
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Nas conclusões, é salientada a importância das experiências passadas e a relevância dos 

recursos humanos, presente na maioria dos estudos independentemente da sua 

abordagem, o que confirma a sua importância como atributo para a satisfação mas 

também para a seleção. 

3.2.1.6 Dolnicar (2002) 

O estudo de Dolnicar (2002) distingue-se dos restantes pelo facto de a investigadora 

propor a utilização de um questionário aberto. Este estudo dedica-se à análise das 

expectativas e deceções dos clientes de negócios e foi feito com base em entrevistas de 

15 minutos com clientes dos vários hotéis na Áustria. 

Os objetivos do estudo são de obter maior conhecimento acerca das expectativas e 

desilusões do segmento de negócios e verificar através de uma outra metodologia se os 

resultados vão de encontro aos resultados encontrados na revisão bibliográfica. 

Da revisão que fez conclui que existem 3 atributos que são mencionados repetidamente 

como sendo importantes (nos estudos sobre os turistas de negócio): localização, 

reputação e preço (ou value for money) e que o preço tem um papel diferente consoante 

a categoria do hotel onde o turista de negócios fica. 

Este estudo permitiu concluir que quanto aos atributos centrais dos hotéis, a limpeza 

lidera seja do ponto de vista das expectativas ou das deceções.  

Relativamente às expectativas os atributos mais mencionados foram a simpatia e a boa 

comida. No que diz respeito às deceções os atributos mais mencionados foram o pessoal 

dos quartos, o serviço e o pessoal. Conclui, ainda, que as categorias influenciam as 

respostas dos clientes.  

Apesar do seu interesse, este estudo apresenta uma importante limitação que reside no 

facto de não ser possível generalizar as suas conclusões. O estudo não espelha o que foi 

encontrado na literatura. A localização e reputação não se revelaram questões 

importantes e o preço encontra-se num nível muito baixo.  
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3.2.1.7 Análise 

Decorre do exposto que a maioria dos trabalhos de investigação nesta área utilizou os 

questionários com perguntas fechadas em que alguns resultados seguem a mesma linha 

de orientação. 

No estudo de Dolnicar (2002) a utilização de entrevistas com perguntas abertas poderá 

ter sido determinante nas diferenças dos resultados obtidos. 

Deste modo, nos capítulos 6 e 7 do presente estudo procurar-se-á completar a 

abordagem quantitativa por um trabalho também qualitativo junto da oferta através do 

estudo de caso.  

3.2.2 Influência dos fatores demográficos na perceção dos atributos determinantes   

Fatores como a idade, o rendimento, o género e a educação compõem os aspetos 

demográficos que podem influenciar o comportamento dos consumidores. 

Ao longo da revisão da literatura efetuada no domínio da hotelaria, a maior parte dos 

estudos que abordam os fatores que influenciam a perceção dos atributos revela que a 

idade tem influência na perceção dos atributos determinantes, como é o caso de Ananth 

et al. (1992) e Callan e Bowman (2000) e ainda Yoon e Shafer, 1997). 

3.2.2.1 Ananth et al. (1992) 

Ananth et al. (1992) procuraram identificar os atributos mais importantes na escolha de 

uma unidade hoteleira para o mercado dos clientes seniores e determinar se existiam 

diferenças relativamente aos clientes mais jovens. 

A metodologia adotada seguiu o duplo objetivo do estudo, por um lado identificar os 

atributos através de uma ampla revisão bibliográfica e de um painel de especialistas (21 

membros de uma universidade), por outro lado avaliar importância e diferenças 

atribuídas pelos dois grupos. 
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Para tal, foi elaborado um questionário (no qual usaram 57 atributos) aos membros de 

uma associação de antigos alunos de uma universidade, devido ao facto da 

probabilidade da população ter um nível superior de formação e um poder de compra 

médio alto que caracterizam as pessoas que mais viajam ser maior. O questionário tinha 

também uma questão aberta. 

Procederam depois a uma análise fatorial de forma a diminuir o número de atributos e 

facilitar a interpretação dos resultados. Assim, obtiveram cinco categorias: serviços; 

segurança e preço; amenities gerais; atributos específicos ao mercado sénior; e 

equipamentos dos quartos. 

Concluíram que existem algumas diferenças entre os atributos valorizados pelos clientes 

seniores e os valorizados pelos mais jovens. Por exemplo os clientes seniores atribuíram 

maior importância a alguns atributos como menus dietéticos, possibilidade de jantar 

cedo, portas fáceis de abrir, cobertores extras, entre outros. A única categoria que não 

revelou diferenças significativas foi a “Segurança e preço”. 

Podemos observar na tabela 6 os atributos mais importantes por segmento. 

Tabela 6 - Importância dos atributos: mercado maduro vs jovens 

Atributos mais importantes para o mercado 
maduro do que para os mais jovens 

Atributos igualmente importantes para 
ambos os grupos (dos 57 atributos) 

Menus dietéticos 
Possibilidade de jantar cedo 
Puxadores de porta práticos 
Cobertores extras 
Informação legível 
Sinalética legível 
Tapetes finos 
Serviços médicos 
Luz de presença na casa de banho 
Quartos não fumadores 
Doses de comida pequenas 
Largura das portas adaptadas a cadeiras de 
rodas 

Good value for money 
Ar condicionado no quarto 
Localização conveniente 
Preço 
Isolamento acústico dos quartos 
Existência de descontos especiais 
Alarme de incêndio forte 
Parqueamento grátis 
Firmeza do colchão 

Fonte: Adaptado de Ananth et al (1992: 19) 



 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS ATRIBUTOS DETERMINANTES NA SELEÇÃO DO HOTEL 

59 

A resposta à pergunta aberta identificou 4 aspetos recorrentes: a limpeza dos quartos, 

o pessoal ao serviço (cortesia, simpatia e boas maneiras), vending machines em todos 

os pisos, e parqueamento à porta.  

3.2.2.2 Callan e Bowman (2000) 

Callan e Bowman (1999: 105) também estudaram o segmento de mercado sénior 

(inglês) que designam de maduro. Utilizaram 38 atributos do hotel para avaliar a 

importância dos mesmos na seleção de um hotel ou na avaliação da sua qualidade. 

Na mesma linha que Ananth et al. (op. cit.), justificam a pertinência do estudo neste 

segmento de mercado referindo que este possui todas as condições para ser um 

segmento de mercado muito interessante para a indústria hoteleira, de facto possui 

dinheiro, saúde e maior disponibilidade. 

Para alcançar os seus objetivos os autores definiram o cliente maduro como aquele que 

tinha mais de 55 anos e que permaneceu pelo menos uma vez num hotel nos últimos 

dois anos.  

Neste estudo os autores fazem uma comparação entre os seus resultados e os 

resultados de outros estudos. No mesmo sentido que Ananth et al (op. cit.), na maioria 

dos casos os resultados são semelhantes. 

No entanto, Callan e Bowman (op. cit.) salientam a importância dada à atitude e ao 

comportamento do pessoal ao serviço, e por outro lado, as instalações de lazer 

demonstraram ser relativamente pouco importantes. Alguns atributos específicos aos 

clientes maduros revelaram, todavia, ser importantes. A principal limitação deste estudo 

reside no facto de se avaliar a importância dos atributos no momento da escolha ao 

mesmo tempo do que a sua importância durante a estadia. 

3.2.2.3 Análise 

De entre os fatores demográficos, os estudos analisados abordam essencialmente a 

influência da idade. Por outro lado, tal como em análises anteriores, foi demonstrado 
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que existem diferenças entre os atributos que um cliente pode achar determinantes no 

momento da escolha e outros importantes durante a estadia. 

Por estas razões, no capítulo 7 do presente estudo serão analisados os resultados da 

aplicação de um questionário aos clientes dos hotéis independentes no momento do 

check-in para que não sejam influenciados pela estadia; para além da idade, serão 

considerados outros fatores demográficos no estudo e no questionário de forma a obter 

mais informação e a poder cruzá-la com as restantes variáveis, assim como definir o 

perfil dos clientes dos hotéis independentes. 

3.2.3 Relação entre o motivo da viagem e a perceção dos atributos determinantes 

Da revisão de literatura, Yavas e Babakus (2005), Mccleary et al. (1993) e Weaver e Oh 

(2007), foram os que melhor estudaram a relação entre o motivo da viagem e a perceção 

dos atributos determinantes. 

3.2.3.1 Yavas e Babakus (2005) 

Yavas e Babakus (2005) realizaram um trabalho de investigação no sentido de perceber 

se os hóspedes que viajam por motivos de lazer e os que viajam por motivos ligados ao 

negócio utilizam e valorizam os mesmos atributos no processo de escolha de um hotel.  

Foi aplicado um questionário na rua e o requisito era ter ficado hospedado pelo menos 

duas vezes num hotel no último ano. Podemos ver na tabela 7 os diferentes lugares 

obtidos no que diz respeito à importância de cada fator assim como a sua composição 

para os dois segmentos em estudo. 

Tabela 7 - Atributos valorizados no segmento de lazer e de negócios 

Fator Atributos Nível de 
importância para 

o segmento 
negócio 

Nível de 
importância para 
o segmento lazer 

Serviços gerais Acesso a computador/modem 
Salas de diversão 
Equipamentos desportivos 
Condições para reuniões,  
Serviço de lavandaria  

1 1 
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Comodidade Possibilidade de efetuar check-in 
e check-out expresso 
Facilidade em fazer a reserva 

2 3 

Core service Localização 
Preços 
Conforto do quarto 
Celeridade do serviço 

3 2 

Quarto 
(Facilities) 

Segurança 
Estado dos equipamentos do 
quarto 
Ar condicionado silencioso 

4 5 

Ambiente Aparência do design exterior 
atrativa 
Aparência do design do lobby 
atrativa 

5 4 

Fonte: Adaptado de Yavas e Babakus (2005: 362-363) 

Uma das principais conclusões que retiram é que as expectativas dos hóspedes de lazer 

e de negócio devem ser geridas de forma diferente assim como os estudos devem ser 

feitos separadamente, pois a importância atribuída aos atributos considerados na 

escolha de um hotel não é a mesma. 

3.2.3.2 Mccleary et al. (1993) 

Mccleary et al. (1993) desenvolveram um estudo junto do segmento de negócios 

exclusivamente e investigaram a importância atribuída aos atributos por parte destes 

clientes para a seleção de um hotel, mas procuraram também perceber se o motivo da 

viagem influenciava os resultados.  

Foram utilizados 56 atributos que foram agrupados em 7 variáveis: 

 Produto base: colchão/almofadas confortáveis, qualidade das toalhas de banho, 

mobílias em boas condições, serviço simpático, limpeza. 

 Serviços para clientes de negócios: fotocopiadora e fax, computadores. 

 Equipamentos e instalações para reuniões: equipamentos e instalações para 

banquetes, equipamentos e instalações para reuniões. 

 Programas para clientes frequentes: programas do hotel, programas das 

companhias de aviação. 
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 Publicidade e relações públicas: recomendação do agente de viagem, publicidade do 

hotel. 

 Localização conveniente: conveniente para o negócio, conveniente em relação ao 

aeroporto. 

 Quartos não-fumadores: quartos não-fumadores.  

Quanto aos resultados apenas dois atributos revelaram diferenças significativas 

consoante o motivo da viagem: equipamentos e instalações para banquetes/reuniões e 

localização conveniente. No entanto, após a realização de outros testes a localização foi 

o atributo considerado mais importante na escolha de um hotel por parte de todos os 

turistas de negócios. Quanto às instalações para banquetes/reuniões, este atributo só 

foi relevante para os que viajavam para assistir a uma reunião. 

No que diz respeito à importância dos atributos, o produto base e a conveniente 

localização foram considerados importantes em todas as situações de viagem. Por sua 

vez, os serviços ligados ao negócio, os programas para clientes frequentes e a 

publicidade/relações públicas não foram considerados em quase todos os casos 

determinantes. O atributo quartos para não fumadores foi considerado indiferente. 

Este estudo verifica mais uma vez a importância da limpeza revelada por outros estudos, 

refletida nos resultados obtidos pelo atributo produto base no qual está a limpeza 

incluída, independentemente do motivo da viagem. Também confirma a relevância do 

motivo da viagem dos turistas de negócio para segmentar esta fatia do mercado.  

Finalmente reforça a ideia de que os hóspedes de negócios valorizam mais os aspetos 

tangíveis do serviço. 

3.2.3.3 Weaver e Oh (2007) 

Também Weaver e Oh (2007) quiseram perceber se existiam diferenças entre os 

atributos valorizados no momento de escolher um hotel por parte de dois 

subsegmentos de clientes de negócios (os frequentes e os pouco frequentes). 
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A conclusão foi que os viajantes frequentes e pouco frequentes partilham muitas 

características. Apenas nove dos 56 itens importantes foram percebidos de forma 

diferente: boa qualidade das toalhas, jornais grátis, restaurante para a família, 

segurança no quarto, quartos acessíveis a clientes com mobilidade reduzida, serviços de 

banquetes, faz, snack-bar/loja de lembranças e serviço de valet. 

É importante ainda salientar que nos atributos considerados muito importantes 

encontramos, entre outros, o item “simpatia do staff” o que significa que, neste estudo, 

o segmento de negócios também valoriza aspetos intangíveis. 

3.2.3.4 Análise 

Quanto ao motivo da viagem os estudos analisados salientam a importância da análise 

ser efetuada para dois grandes grupos, hóspedes em trabalho (segmento de negócios) 

e hóspedes em férias (segmento de lazer), os quais percecionam de forma diferente os 

atributos no momento de escolher o hotel. 

Por este motivo, no questionário do presente estudo os inquiridos terão de selecionar 

o motivo da viagem. 

3.2.4 O papel da experiência na perceção dos atributos determinantes  

Vários autores mencionam que a experiência passada influencia o comportamento dos 

consumidores no momento de escolher um hotel, como é o caso dos estudos de Clow 

et al. (1995) e Knutson (1988). 

3.2.4.1 A Clow et al. (1995)  

O estudo destes autores salienta a importância das experiências passadas na avaliação 

da segurança, da reputação, da confiança, da qualidade de serviço e, ainda, na avaliação 

do comportamento dos recursos humanos. Estes aspetos são particularmente 

importantes para conseguir fazer voltar os clientes que já têm uma experiência passada 

com a unidade hoteleira. 
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Deste estudo foi possível concluir que, no caso dos clientes que não têm nenhuma 

experiência passada com uma determinada unidade ou que têm uma experiência 

negativa com outras empresas, as variáveis intangíveis tornam-se fundamentais, 

principalmente: segurança (focar na reputação do hotel e comportamento do staff), 

confiança (focar na qualidade de serviço e comportamento do staff), qualidade de 

serviço (focar na aparência das instalações, estrutura de preços, experiências passadas 

e comportamento do staff) e reputação (focar na estrutura de preços, localização e 

familiaridade do nome).  

3.2.4.2 Knutson (1988) 

Knutson (1988) estudou a satisfação dos viajantes frequentes e a sua possível fidelização 

e os objetivos deste estudo consistiram em determinar os fatores que atraem os 

viajantes frequentes e determinar os fatores que os fazem voltar. Os atributos 

considerados determinantes foram:  

 Quartos limpos, confortáveis e em bom estado (boa manutenção); 

 Localização conveniente; 

 Serviço rápido e cortês; 

 Ambiente seguro e protegido e 

 Empregados simpáticos e educados. 

Os viajantes frequentes possuem experiências passadas na hotelaria e sabem, por esse 

motivo, o que esperar a cada nível de preço. Existe aqui um grande potencial de 

fidelização. A autora salienta ainda neste estudo a importância da formação do pessoal 

no sentido de exceder as expectativas com pequenos gestos que não acarretam custos 

para a unidade. 

No que diz respeito à satisfação, mais de metade dos turistas em cada segmento disse 

que ficou num hotel ao qual nunca voltaria e a razão principal apontada foi a falta de 

limpeza dos quartos e fraca manutenção. No segmento de luxo o preço foi a razão 

principal por não ter recebido o valor que pagaram. 
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3.2.4.3 Análise 

Os estudos comprovam que a experiência que um consumidor adquire torna-o mais 

informado e mais exigente, alterando o seu comportamento no momento de escolher 

um hotel. 

Por outro lado, se um cliente já tem experiência numa unidade hoteleira e que essa 

experiência foi positiva (satisfação) poderá aumentar a probabilidade de voltar a 

escolher a mesma unidade (fidelização) como também de transmitir essa experiência a 

outras pessoas (passa-palavra) influenciando o seu comportamento. 

Assim, o questionário do presente estudo incluirá questões relacionadas com a 

experiência passada dos inquiridos. 

3.2.5 Influência do benefício procurado na perceção dos atributos determinantes 

A influência do benefício procurado na perceção dos atributos que determinam a 

seleção de um hotel é o objeto do estudo de Dubé e Renaghan (1999), ainda que com 

ênfase na satisfação. 

3.2.5.1 Dubé e Renaghan (1999) 

Dubé e Renaghan (1999) realizaram um estudo com o objetivo de compreender os 

benefícios procurados pelos hóspedes dos hotéis (3 segmentos de mercado) como 

também as áreas funcionais que “formavam” esses benefícios. 

Os resultados do inquérito mostram que os aspetos tangíveis e intangíveis são 

valorizados de forma diferente em função do benefício procurado pelo hóspede (gráfico 

1).  
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Gráfico 1 - Benefícios procurados 

 

Fonte: Dubé e Renaghan (op. cit.: 92) 

No mesmo estudo, é possível observar (tabela 8) a importância das áreas funcionais na 

criação de uma estadia sem preocupações (benefício mais mencionado) e de uma 

estadia confortável (2.º benefício mais mencionado). 

Tabela 8 - Relação entre os atributos e os benefícios criados pelos hotéis 

Área funcional Importância do 
atributo na criação de 

uma estadia sem 
preocupações 

Importância do atributo 
na criação de uma estadia 

confortável 

Pessoal 1 2 

Padrões de qualidade no check-in e 

check-out 

2 9 

Nome e reputação da marca, 3 5 

Design do quarto e equipamentos 4 1 

Padrões de qualidade de vários 

serviços 

5 4 

Ambiente geral 6 5 

Value for Money 6 2 

Aspetos físicos 8 7 

Marketing direcionado para o 

consumidor 

9 8 

Fonte: Adaptado de Dubé e Renaghan (1999: 92) 
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Dubé e Renaghan (op. cit.) interpretam os resultados com base numa dupla perspetiva 

dos aspetos funcionais: estrutura versus operação. Com efeito, quanto aos dois 

benefícios mais mencionados concluíram que prestar um serviço sem preocupação 

depende mais do desenvolvimento da excelência nas operações do que de aspetos 

ligados à estrutura. Por outro lado, uma estadia confortável parece depender mais dos 

aspetos estruturais. 

3.2.5.2 Análise 

As conclusões do estudo de Dubé e Renaghan (op. cit.) podem ter utilidade na definição 

das estratégias comerciais no sentido de adequar a mensagem veiculada na promoção 

dos hotéis consoante o benefício que o hospede procura na seleção de uma unidade, 

pelo que o questionário do presente estudo incluirá questões relacionadas com a 

influência dos benefícios procurados. 

3.3 O papel da qualidade no processo de seleção do hotel 

O objetivo de qualquer empresa é fornecer bens ou/e serviços que satisfaçam as 

diversas necessidades e expectativas dos consumidores, pois só desta forma podem 

atingir os seus objetivos económicos. Neste sentido, Dubé e Renaghan (op.cit.) referem 

que a performance de uma empresa irá depender, em grande parte, da satisfação dos 

seus clientes em relação aos seus serviços, colaboradores e processos. É por esta razão 

que a questão da satisfação dos hóspedes após a prestação do serviço foi abordada em 

vários dos estudos supracitados, ficando subjacente o papel da qualidade no processo 

de seleção do hotel.  

3.3.1 A satisfação 

A satisfação é um conceito muito amplo e que apresenta numerosas definições. 

Contudo, dado o objetivo do presente estudo, podemos considerar as avaliações feitas 

pelos consumidores sobre a medida em que um produto ou serviço vai de encontro às 

suas necessidades e expectativas (Zeithaml et al., 1996), como sendo um bom ponto de 

partida para definir a satisfação. Estudos científicos de Shih (1986) e Stevens (1992), 
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citados em Chu e Choi (2000: 364), mostraram que a satisfação dos clientes dos hotéis 

vai depender especialmente dos serviços, equipamentos e preços, conduzindo ao 

sucesso dos destinos e regresso aos mesmos. 

O principal objetivo da investigação acerca da satisfação do cliente passa por definir de 

forma antecipada o que os clientes mais valorizam e, por sua vez, a satisfação do cliente 

tem como fim aumentar a rentabilidade e expandir o negócio (Barsky e Labagh, op. 

cit.:33).  

Muitas cadeias hoteleiras aplicam regularmente inquéritos para avaliar a satisfação dos 

seus clientes e na literatura científica este tema também tem sido estudado sob variadas 

perspetivas. Existem cadeias hoteleiras que desenvolverem os seus próprios estudos 

científicos como é o caso da cadeia internacional Marriott (Wind et al, 1989). Em regra 

este tipo de estudo avalia no mesmo questionário os fatores importantes na escolha e 

na satisfação acerca do serviço hoteleiro. 

Para Choi e Chu (2001), os três fatores mais influentes na determinação dos níveis 

globais de satisfação dos viajantes e sua probabilidade de voltar ao mesmo hotel foram, 

por ordem de importância: qualidade do serviço do pessoal, qualidade dos quartos e 

valor. 

Por sua vez, Barsky e Labagh (op. cit.) desenvolveram uma equação para medir o grau 

de satisfação dos clientes na qual a satisfação resulta da importância atribuída aos 

atributos do produto ou serviço multiplicado pelas suas performances (forma como 

atinge as expectativas). Os autores pretenderam desenvolver uma ferramenta 

estratégica simples que permitisse medir a satisfação dos seus clientes relativamente 

aos vários aspetos do serviço e mostrar como aplicar esta ferramenta e como retirar 

dela conclusões que possibilitem a adaptação dos planos estratégicos e de marketing às 

exigências dos clientes de forma atempada. 

Os atributos que obtiveram os melhores resultados foram, por ordem decrescente: 

atitude dos empregados, localização, quarto, preço, equipamentos, receção, serviços, 

parque de estacionamento e comidas e bebidas (Food and Beverage, F&B). Numa 
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segunda fase os autores separaram os inquiridos em dois grupos os que voltariam e os 

que não voltariam e observaram as diferenças para cada atributo. O atributo que obteve 

maior diferença foi a receção.  

Figura 16 - Ferramenta estratégica para medir a satisfação dos clientes 

 

Fonte: Barsky e Labagh (1992: 40) 

Como é possível observar na figura 16, os atributos situados no quadrante superior 

direito (Criticals strength) devem ser mantidos nesta posição uma vez que representam 

vantagens competitivas relativamente aos seus concorrentes; os atributos situados no 

quadrante superior esquerdo (insignificant strength) representam atributos 

insignificantes, nos quais não devem ser desperdiçados esforços; os atributos situados 

no quadrante inferior esquerdo (potencial threat) podem representar uma vantagem 

competitiva dos concorrentes, nestes um aumento da qualidade poderá significar um 

aumento da importância atribuída pelos clientes; os atributos situados no quadrante 

inferior direito (risk opportunity) são cruciais para ganhar mercado. 

Com base na situação de cada atributo as estratégias podem ser alteradas de modo a 

adaptá-las às exigências dos clientes reorganizando os recursos. De facto, esta 

ferramenta permitiu, entre outros aspetos, identificar áreas problemáticas e revela ser 



 

EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN HOTEL 
Propuesta de modelo aplicable a los hoteles independientes de 4 estrellas en Portugal 

70 

mais do que uma ferramenta de planeamento, demonstra ser também um bom 

instrumento de controlo estratégico. 

Cadotte e Turgeon (1988) concentraram-se também na questão da satisfação e 

concluíram que existem atributos que possuem um grande potencial para gerar 

insatisfação (reclamações) e outros que pelo contrário são capazes de gerar satisfação 

(elogios). Existem, por exemplo, serviços hoteleiros que são considerados como 

garantidos pelos clientes, a falta ou má execução carrega maior probabilidade de gerar 

uma reclamação. Na perspetiva oposta, um cliente irá ficar satisfeito com a prestação 

de um serviço que não esperava mas a sua falta não irá gerar uma reclamação.  

Neste estudo os 10 atributos que suscitam mais reclamações são: preço dos quartos, 

das refeições e outros serviços, a rapidez do serviço, a qualidade do serviço, a 

disponibilidade de parqueamento, conhecimento e serviço dos empregados, sossego do 

espaço envolvente, disponibilidade do quarto solicitado, hora do check-out, limpeza do 

estabelecimento, adequada política de crédito. 

Por outro lado, os 10 atributos que geram mais elogios são: atitude prestável dos 

empregados, limpeza do estabelecimento, organização do estabelecimento, qualidade 

do serviço, conhecimento e serviço dos empregados, conveniência da localização, 

conhecimentos dos gestores acerca do serviço, quantidade do serviço, amplitude do 

estabelecimento, sossego do espaço envolvente. 

A identificação dos atributos que mais comentários positivos e negativos geram é 

fundamental uma vez que a atitude dos outros através do passa-palavra tem influência 

no processo de seleção. Não sendo o objetivo do estudo é importante salientar este 

aspeto, no sentido de consciencializar os gestores hoteleiros para a importância de 

aplicar instrumentos de medição da satisfação de maneira a corrigir os aspetos que mais 

importância têm para os hóspedes. Este controlo da satisfação trará benefícios indiretos 

na seleção da unidade. 

Os consumidores pretendem sempre comprar um serviço ou um produto de qualidade, 

qualidade essa que está relacionada com os seus próprios desejos e necessidades, e que 
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só poderá gerar satisfação se as suas expectativas em relação ao produto ou serviço 

foram alcançadas na experiência.  

3.3.2 A perceção da qualidade 

O conceito de qualidade tem sido amplamente estudado e a sua importância para o 

sucesso das empresas também cientificamente demonstrada de várias perspetivas. Por 

exemplo, Harrington e Akehurst (1996) tentaram demonstrar a relação entre a 

qualidade dos serviços hoteleiros e a performance dessas empresas; neste estudo 

referem que a maioria dos gestores hoteleiros entende a importância da qualidade, e 

desenvolve esforços no sentido de implementar procedimentos de gestão da qualidade 

do serviço e de medição da mesma. 

Do ponto de vista da avaliação da qualidade pelo consumidor destaca-se o modelo dos 

GAP’s establecido em 1985 por Parasuraman, Zeithaml e Berry, o qual se pode observar 

na figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver figura 17 na página seguinte 
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Figura 17 - Modelo concetual da qualidade do serviço 

 
Fonte: Parasuraman et al. (1985: 44) 

Este modelo avalia a qualidade do serviço através de cinco GAP’s ou desvios que podem 

acontecer nos vários níveis da prestação do serviço, desde da criação da expectativa até 

ao momento da prestação do serviço: 

 GAP 1 - representa um deficiente conhecimento das expectativas e necessidades dos 

clientes. 

 GAP 2 - representa a ausência de normas que regulem a prestação dos serviços. 

 GAP 3 - representa a não conformidade entre o serviço prestado e as normas 

existentes, por falhas nos meios ou no pessoal. 

 GAP 4 - representa a diferença entre o serviço prestado e a promessa de 

comunicação. 

 GAP 5 - traduz a insatisfação do cliente face ao serviço prestado, que poderá resultar 

de qualquer um dos GAP’s anteriores, ou pelo conjunto.  
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Para operacionalizar este modelo os autores definiram, ainda, as dimensões da 

qualidade do serviço (tabela 9) e criaram uma ferramenta para medir a qualidade junto 

dos clientes que utiliza um questionário aplicado aos clientes, o SERVQUAL. Alguns 

estudos acerca da qualidade dos serviços já foram elaborados na área da hotelaria é o 

caso de Lewis (1987), McCaina et al. (2005), Wilkins et al. (2007), Hsieh et al. (2008), 

Briggs et al. (2008), Murphya et al. (2007), entre outros. Nestes trabalhos foram sempre 

utilizados o modelo dos GAP’s e o SERVQUAL para medir a qualidade do serviço na 

hotelaria. 

Tabela 9 - Variáveis que permitem avaliar a qualidade do serviço 

Dimensão Definição 

Aspetos tangíveis Aparência das instalações, equipamentos, pessoal e materiais de 
comunicação. 

Confiança Capacidade de desempenhar o serviço prometido de forma fiável 
e precisa. 

Competência Existência das competências e conhecimentos exigidas para 
desempenhar o serviço. 

Cortesia Educação, respeito, consideração e simpatia do pessoal de 
contacto. 

Credibilidade Credibilidade, veracidade, honestidade do prestador do serviço. 

Segurança Ausência de risco, perigo ou dúvida. 

Acesso Acessibilidade e facilidade de contacto. 

Comunicação Capacidade de manter os consumidores informados numa 
linguagem acessível e percetível para os mesmos. 

Capacidade para 
entender o consumidor 

Esforço desenvolvido para conhecer melhor os consumidores e as 
suas necessidades. 

Fonte: Traduzido de Zeithaml et al. (1990: 21-22) 

Este capítulo permitiu definir o conceito de atributo determinante no processo de 

seleção de uma unidade hoteleira para o consumidor e, nomeadamente, perceber a 

diferença que existe entre os atributos relevantes para a seleção de um hotel e os 

aspetos importantes durante a estadia. A partir desta constatação procurou-se, sempre 

que possível, a separação destas duas áreas. 

Procurou-se também analisar o papel da perceção no processo de seleção uma vez que 

este conceito explica as diferenças de preferências de consumidor para consumidor. 

Este conceito permitiu ainda definir o modelo de análise do estudo baseado numa 

abordagem multi-atributos. 
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Durante o levantamento dos atributos determinantes foram sobrelevados os fatores 

externos que podem influenciar a perceção desses atributos determinantes na escolha 

de um hotel: os fatores demográficos, o motivo da viagem, a experiência e os benefícios 

procurados. 

Evidenciou-se, ainda, o papel da satisfação dos consumidores na perceção dos atributos 

determinantes tendo influência no processo de seleção por via da fidelização e do passa-

palavra. Esta constatação também levou a abordar o tema da qualidade e da perceção 

da mesma por parte dos clientes. 

Iremos, no capítulo seguinte analisar cada variável isoladamente e estabelecer as 

hipóteses de investigação com vista à construção da proposta do modelo de 

investigação. 
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Na sequência da identificação dos atributos determinantes no processo de seleção de 

uma unidade hoteleira por parte do consumidor final, os objetivos específicos deste 

capítulo são: 

 Estabelecer as relações entre os fatores identificados na revisão da literatura a 

perceção dos atributos no momento de escolher uma unidade: a experiência, o 

envolvimento, motivo da estadia, benefício procurado, as fontes de informação, e 

os fatores demográficos. 

 Organizar os atributos determinantes do serviço hoteleiro: qualidade do produto 

(aspeto tangíveis), qualidade do serviço (aspetos intangíveis), preço e localização. 

 Organizar os atributos determinantes da comunicação: reputação (certificações, 

classificação, responsabilidade social, nome/marca), aspeto da página internet 

(qualidade da informação, fotografias, linguagem utilizada/línguas, indicação do 

melhor preço garantido) e promoção de vendas (promoções e pacotes, cartão de 

fidelidade e vendas de última hora. 

 Formular as hipóteses de investigação. 

 Elaborar uma proposta de modelo que permita a validação da influência dos fatores 

identificados na perceção dos atributos determinantes no processo de seleção do 

hotel e a importância dos atributos na formação da perceção da qualidade do serviço 

hoteleiro.  

O processo de seleção de uma unidade envolve aspetos diretamente controláveis pelas 

empresas e aspetos indiretamente controláveis que devem ser tidos em consideração 

pelas mesmas, para que possam adaptar os seus serviços às preferência e necessidades 

dos segmentos de mercado que decidem trabalhar. O modelo proposto neste capítulo 

acolhe pressupostos do modelo de Williams (2002) que, sendo um modelo do processo 

de decisão de compra para a hotelaria, segue as etapas tradicionais identificadas no 

capítulo 3 ao qual se acrescentou uma perspetiva multi-atributo. 

Neste pressuposto, a estrutura deste capítulo considera as etapas do processo de 

compra e começa por abordar o papel da experiência passada, o grau de envolvimento 

do consumidor na compra da estadia (tempo dedicado, quantidade de alternativas 
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pesquisadas), a influência do motivo da viagem e dos benefícios procurados, as fontes 

de informação utlizadas (pessoais, comerciais e públicas), onde se inclui o papel das 

novas tecnologias (equipamentos móveis, motores de busca), assim como o impacto da 

dos fatores demográficos na seleção do hotel. 

Seguidamente, os atributos são organizados em atributos determinantes do serviço e 

do preço e atributos da comunicação, o que precede a apresentação da proposta de 

modelo. 

4.1 A relevância da experiência passada  

Como foi possível verificar no capítulo anterior, a satisfação demonstrou ter influência 

na escolha do hotel por duas vias, por um lado pela satisfação proveniente da própria 

experiência do hóspede, e por outro lado pela experiência dos outros. De facto, um 

cliente que tenha uma experiência positiva durante uma estadia poderá voltar a 

escolher a mesma unidade hoteleira numa outra ocasião e até tornar-se fiel à unidade. 

A satisfação representa aqui uma condição para uma próxima estadia num 

estabelecimento hoteleiro. Um cliente que fica insatisfeito não voltará enquanto um 

cliente satisfeito terá maior probabilidade de desenvolver lealdade relativamente a 

determinado hotel. 

Por outra lado o grau da satisfação dos outros pode influenciar a escolha da unidade 

através do passa-palavra veiculado quer pessoalmente (word-of-mouth) quer 

virtualmente (electronic word-of-mouth). 

Em relação à própria experiência do hóspede, podemos ainda distinguir a experiência 

de uma forma global (número de estadias, número de noites dormidas nos hotéis e 

ainda tipologias e classificações de alojamento escolhidas anteriormente) e a 

experiência na mesma unidade hoteleira (repetição da escolha) que influenciam a 

perceção dos atributos durante o processo de seleção da unidade, assim como o seu 

grau de envolvimento e, portanto, todo o processo de pesquisa de informação. 
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Clow et al. (1995) verificaram a influência das experiências passadas na avaliação da 

segurança, da reputação, da confiança, da qualidade de serviço e ainda na avaliação do 

comportamento dos colaboradores. A hotelaria depende muito dos clientes “repetidos” 

e das recomendações veiculadas através do passa-palavra, estes dois aspetos 

dependem, por sua vez da satisfação (Presbury et al., 2005). Knutson (1988) já 

mencionava a importância dos clientes frequentes principalmente para os hotéis que se 

concentram no segmento dos clientes de negócios.  

As experiências anteriores alimentam as expectativas e alteram a forma como os 

consumidores avaliam a oferta dos serviços hoteleiros. Knutson (op. cit.) também 

salienta o facto dos viajantes frequentes, por possuírem experiências passadas na 

hotelaria, saberem o que esperar a cada nível de preço, por exemplo. Para este autor 

um viajante frequente pernoita num hotel 10 ou mais vezes por ano. 

No seguimento do exposto e em acordo aos objetivos do nosso estudo, foram 

enunciadas as seguintes hipóteses: 

      H1 A experiência passada influencia a perceção dos atributos determinantes na 

seleção da unidade hoteleira. 

      H1a A experiência passada (viajante frequente/viajante não frequente) altera a 

perceção dos atributos determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

      H1b A experiência passada (permanência média) influencia a perceção dos atributos 

determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

      H1c A experiência passada (experiência em 4 estrelas) influencia a perceção dos 

atributos determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

      H1d A experiência passada (cliente habitual) influencia a perceção dos atributos 

determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

 

      H2 A experiência passada altera a importância dada às fontes de informação na 

seleção da unidade hoteleira. 
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      H3 A experiência passada altera a o grau de envolvimento na pesquisa de 

informação durante a seleção da unidade hoteleira. 

 

      H4 A experiência passada altera a importância dada aos benefícios na seleção da 

unidade hoteleira. 

4.2 A importância do grau de envolvimento  

Como foi possível verificar no capítulo 2 e de acordo com a revisão da literatura, o grau 

de envolvimento perante a compra de uma estadia num hotel é elevado (Williams, 

2002). Esse envolvimento está relacionado com o tempo dedicado à procura de 

informação e à quantidade de alternativas que o consumidor analisa implicando ainda 

uma avaliação complexa de atributos do produto e serviço. 

Neste sentido, foi enunciada a seguinte hipótese: 

      H5 O envolvimento influencia a perceção dos atributos do hotel. 

4.3 O efeito do motivo e dos benefícios procurados  

A revisão da literatura permitiu identificar que a escolha de uma unidade hoteleira por 

motivos de lazer ou por motivos de negócio altera a perceção dos atributos 

determinantes no processo de seleção de um hotel. Por outro lado, o benefício 

procurado durante a estadia também foi relevado pela literatura como um fator que 

altera a perceção dos atributos na escolha do hotel. 

4.3.1 O lazer versus os negócios 

Quanto ao motivo da viagem importa salientar que a revisão da literatura feita no 

capítulo 2, permitiu identificar os dois grupos mais importantes que representativos dos 

hóspedes que pernoitam num hotel porque estão em trabalho (segmento de negócios) 

e dos hóspedes que estão em férias (segmento de lazer). É o caso do estudo de Yavas e 

Babakus (2005) que estudam especificamente as diferenças entre estes dois segmentos 

e de outros estudos que estudam estes dois segmentos de forma isolada como Wearver 
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e Oh (1993), Dolnicar (2002) e Mccleary et al. (1993) com o segmento de negócios, e 

Clow et al. (1995) com o segmento de lazer. 

Da revisão da literatura foi, então, enunciada a seguinte hipótese:  

      H6 O motivo da viagem influencia a perceção dos atributos determinantes no 

processo de seleção. 

4.3.2 Os benefícios procurados 

Dubé e Renaghan (1999) relacionaram os atributos com os benefícios procurados pelos 

hóspedes dos hotéis como, por exemplo, estadia sem preocupações (beneficio mais 

mencionado), estadia confortável ou ainda oportunidade para relaxar. Assim, consoante 

o benefício procurado durante uma estadia os atributos acima referidos podem ter uma 

importância e um papel diferente. 

Outros autores como Wilensky e Buttle (1988) identificaram fatores importantes na 

escolha de uma unidade hoteleira entre os quais também surgiu a procura de 

“oportunidades para relaxar”. 

É, então, enunciada a seguinte hipótese: 

      H7 Os benefícios procurados afetam a perceção dos atributos determinantes na 

seleção da unidade. 

4.4 A influência das fontes de informação pessoais, comerciais e públicas  

Foi possível verificar na literatura que os consumidores estão expostos a uma grande 

quantidade de informação comercial, no entanto, foi também confirmado que valorizam 

mais as fontes de informação pessoais. De facto, devido à dificuldade em avaliar a 

qualidade dos serviços hoteleiros antes da sua compra, devido às suas características e 

devido à grande variedade de opções, os indivíduos recorrem muito frequentemente a 

fontes de informação pessoais (Kotler et al., 1996). 
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Callan e Bowman (2000), Weaver e Oh (2007) e Clow et al. (1995) mencionam que a 

reputação é um fator importante na decisão de compra de um serviço hoteleiro. A 

reputação é construída em parte pela imagem que a marca de uma unidade hoteleira 

transmite, no entanto, pode ser influenciada pela transmissão de opiniões informal 

entre os consumidores. 

East et al. (2008) definem o word of mouth ou WOM (passa-palavra) como sendo um 

conselho informal passado entre os consumidores que é normalmente interativo, rápido 

e sem carácter comercial e que tem uma influência poderosa no comportamento dos 

mesmos. No mesmo trabalho os autores verificam que o passa palavra influencia a 

escolha das marcas e que o passa palavra positivo apresenta maior probabilidade de 

influenciar a compra de forma positiva do que o passa palavra negativo tem de a 

influenciar de forma negativa, tal como Soderlund e Rosengren (2007). 

O passa-palavra veiculado no círculo de amigos, colegas de trabalho e familiares dos 

consumidores estendeu-se a uma escala global com o aparecimento das comunidades 

de viajantes virtuais como a TripAdvisor, por exemplo, dando lugar ao passa-palavra 

eletrónico (Vásquez, 2011).  

Como refere Mattila (2004), a internet alterou a obtenção de informação. De facto, a 

rapidez com que se passam as opiniões sobre qualquer produto ou serviço aumenta o 

desafio junto dos gestores hoteleiros que procuram cada vez mais a satisfação dos seus 

hóspedes, para que estes possam transmitir essa mensagem e atrair novos clientes. 

É também a opinião de Litvin et al. (2008) que referem no seu trabalho que o passa 

palavra entre as pessoas é a fonte de informação com maior peso no processo de 

decisão de compra dos consumidores e que a sua influência é particularmente 

importante na hotelaria devido às características do serviço.  

Os autores também mencionam que o facto do passa palavra se ter tornado eletrónico 

torna a passagem da informação, seja ela positiva ou negativa, muita mais rápida, em 

larga escala e ainda anónima. Podemos salientar novamente a importância da satisfação 
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dos hóspedes que poderá influenciar um passa-palavra positivo, uma vez que este 

acontece três vezes mais frequentemente do que o negativo segundo East et al. (2007).  

As redes sociais também vieram potencializar a propagação de informação por parte das 

empresas mas também dos comentários deixados nas páginas por clientes que já 

experimentaram determinado serviço (Hsu, 2012). O Facebook, uma das redes mais 

utlizadas no mundo (1 144 mil milhões no primeiro quadrimestre de 2015, segundo The 

Stastistics Portal), permite às empresas colocar informação atualizada, sem custos 

diretos e tornar viral a sua propagação. Através desta ferramenta os clientes e potenciais 

clientes podem deixar seus comentários e perguntas nesse espaço virtual, aumentando 

a exposição das unidades hoteleiras se for bem utilizado mas por outro lado tornando-

as muito vulneráveis aos comentários negativos (Holzner, 2008). 

As fontes de informação pessoais podem assim ser de duas naturezas: pessoais ou 

tradicionais através de conselho ou sugestão de amigos, familiares ou colegas; e virtuais 

através dos comentários deixados nas comunidades virtuais de viajantes e ainda nas 

redes sociais. Quanto às fontes de informação comerciais encontram-se: a publicidade, 

o sítio Internet, os folhetos, as agências de viagens e ainda as fontes de informação 

públicas como os guias turísticos, postos de turismo e revistas especializadas. 

Relativamente às fontes de informação, foi enunciada a seguinte hipótese: 

      H8 As fontes de informação influenciam a perceção dos atributos do hotel durante 

o processo de seleção. 

4.5 O impacto dos fatores demográficos  

A idade foi o único elemento demográfico que revelou alterar a atitude relativamente 

aos atributos dos hotéis no momento da seleção do serviço. Ananth et al. (1992) e Callan 

e Bowman (2000) identificaram as diferenças entre o mercado sénior e os jovens. 

No estudo de Callan e Bowman (2000), os autores salientaram a importância dada à 

atitude e ao comportamento do pessoal ao serviço por parte do mercado sénior e, por 
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outro lado, concluíram que as instalações de lazer demonstraram ser relativamente 

pouco importantes. 

Todos os aspetos demográficos serão, no entanto, tidos em consideração no estudo e 

no questionário de forma a obter mais informação e a poder cruzá-la com as restantes 

variáveis, assim como definir o perfil dos clientes dos hotéis independentes. É, então, 

enunciada a seguinte hipótese principal que contará, ainda, com o teste às hipóteses 

secundárias H9a a H9d para cada fator demográfico (idade, género, rendimento e 

educação): 

     H9 Os fatores demográficos condicionam a perceção dos atributos determinantes 

na escolha da unidade hoteleira. 

Foi, também, enunciada a seguinte hipótese principal relativa à influência dos fatores 

demográficos nas fontes de informação, com teste às hipóteses secundárias H10a a 

H10d para cada fator demográfico (idade, género, rendimento e educação) 

    H10  Os fatores demográficos influenciam a importância atribuída às fontes de 

informação na escolha da unidade hoteleira. 

A hipótese principal relativa à influência dos benefícios procurados foi enunciada com 

teste às hipóteses secundárias H11a a H11d para cada fator demográfico (idade, género, 

rendimento e educação). 

    H11  Os fatores demográficos influenciam a importância atribuída aos benefícios 

procurados na escolha da unidade hoteleira. 

4.6 Organização dos atributos determinantes na perceção da qualidade  

A revisão da literatura permitiu recolher os atributos determinantes no processo de 

seleção das unidades hoteleiras. Estes atributos podem ser organizados segundo as 

variáveis do marketing mix: atributos do produto, do preço, da comunicação e da 

distribuição de maneira a possibilitar a redefinição de estratégia operacionais e 

comerciais com os resultados obtidos. 
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4.6.1 Atributos determinantes do serviço hoteleiro 

Uma empresa hoteleira enfrenta desafios importantes na sua atividade que se prendem 

com o facto de esta envolver aspetos relacionados com o produto e, por este motivo, 

deve preocupar-se com aspetos tangíveis, mas também com as aspetos intangíveis 

relacionados com o serviço. Foi possível verificar ao longo da revisão bibliográfica que 

estes aspetos são valorizados de forma distinta consoante o perfil dos clientes, logo é 

uma variável que interessa às unidades hoteleiras conhecer e trabalhar. 

Na revisão da literatura feita no capítulo 3 todos os estudos mencionaram a importância 

da qualidade do serviço na atração de clientes seja de forma geral (qualidade do serviço) 

seja através das suas dimensões. 

Para construir o modelo concetual, procurou-se agrupar os vários atributos identificados 

no capítulo anterior em categorias. Por conseguinte, na tabela 10 procura-se fazer 

corresponder os principais atributos com as dimensões da qualidade propostas por 

Zeithaml et al. (1990: 21-22). 

Tabela 10 - Correspondência entre atributos determinantes e dimensões de qualidade 

Dimensão Atributos  Autores 

Aspetos 
tangíveis 

-Quartos limpos, confortáveis e em bom 
estado (boa manutenção) 
- Limpeza  
- Tudo funciona no quarto 
- As camas são confortáveis 
- Existem toalhas em abundância 
- O quarto está bem iluminado 
- Os quartos são suficientemente grandes 
e confortáveis 
- Tudo no quarto é de primeira categoria 
- Limpeza do quarto e casa de banho 
- Atratividade dos espaços físicos 
- Amenities gerais 
- Aparência cuidada do pessoal 
- Existência de parqueamento gratuito 
- Ar condicionado no quarto 
- Isolamento acústico dos quartos 
- Firmeza do colchão 
- Decoração interior 
- Existência de quartos não fumadores 

Yavas e Babakus (2005) 
Dolnicar (2002) 
Choi e Chu (2001) 
Callan e Bowman (2000) 
Dubé e Renaghan (1999) 
Mccleary et al. (1993) 
Wearver e Oh (1993) 
Ananth et al. (1992) 
Saleh e Ryan (1992) 
Atkinson (1988) 
Knutson (1988) 
Wilensky e Buttle (1988) 
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- Aparência do design exterior atrativa 
- Aparência do design do lobby atrativa 
- Qualidade do controlo de temperatura 
dentro do quarto 
- Variedades dos serviços de comidas e 
bebidas 
- Facilidade de realizar reservas 

Confiança - Serviço rápido  
- Check-in e check-out rápidos e eficientes 
- Food and Beverage 
- Possibilidade de efetuar check-in e 
check-out expresso 
- Facilidade em fazer a reserva 
- Existência de serviços complementares 

Yavas e Babakus (2005) 
Choi e Chu (2001) 
Clow et al. (1995) 
Barsky e Labagh (1992)  
Saleh e Ryan (1992)  
Atkinson (1988)  
Knutson (1988)  

Competência - Toda a equipa do hotel executa o serviço 
de forma consistente 
- Eficiência do serviço 
- O serviço é desempenhado de forma 
adequada 
- Prontidão do serviço 
- Eficiência dos serviços de lavandaria 

Choi e Chu (2001) 
Callan e Bowman (2000)  
Clow et al. (1995) 
Wearver e Oh (1993) 
Saleh e Ryan (1992) 
Atkinson (1988) 
 

Cortesia - Serviço cortês 
- Empregados simpáticos e educados 
- O pessoal da receção é atencioso e 
prestável 
- Os empregados mostram que querem 
que volte 
- Simpatia e educação do pessoal 
- Atitude e comportamento dos 
empregados 
- Cortesia dos colaboradores 

Dolnicar (2002) 
Choi e Chu (2001) 
Callan e Bowman (1999) 
Dubé e Renaghan (1999) 
Clow et al. (1995) 
Wearver e Oh (1993) 
Barsky e Labagh (1992) 
Saleh e Ryan (1992) 
Atkinson (1988) 
Knutson (1988) 
Wilensky e Buttle (1988) 

Credibilidade - Profissionalismo do pessoal 
- Responsabilidade do pessoal  
- Celeridade do serviço 
- Eficiência do serviço de despertar 
 

Yavas e Babakus (2005) 
Choi e Chu (2001) 
Callan e Bowman (2000) 
Clow et al. (1995) 
Wilensky et al. (1993) 
 Buttle (1988)  

Segurança - Ambiente seguro e protegido 
- Sentimento de segurança e protecção 
- O pessoal da segurança é responsável 
- Os alarmes sonoros de aviso de incêndio 
são de confiança 
- Disponibilidade de cofres 

Yavas e Babakus (2005) 
Choi e Chu (2001)  
Callan e Bowman (2000)  
Clow et al. (1995)  
Wearver e Oh (1993)  
Ananth et al. (1992) 
Saleh e Ryan (1992)  
Atkinson (1988) 
Knutson (1988) 

Acesso - Localização conveniente 
- Facilidade em fazer reserva 

Yavas e Babakus (2005) 
Clow et al. (1995) 
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 Ananth et al. (1992) 
Barsky e Labagh (1992) 
Saleh e Ryan (1992) 
Knutson (1988) 

Comunicação - O pessoal fala várias línguas 
- A página internet do hotel está bem 
construída 

Choi e Chu (2001) 
Clow et al. (1995) 

Capacidade 
para 
entender o 
consumidor 

- O pessoal faz sentir os hóspedes 
especiais 
- Nível de serviço personalizado 
- Existência de serviços complementares 
adaptados a cada segmento de mercado  
- Avaliação da satisfação dos hóspedes 
 

Yavas e Babakus (2005) 
Choi e Chu (2001) 
Dubé e Renaghan (1999) 
Wearver e Oh (1993) 
Ananth et al. (1992) 
Barsky e Labagh (1992) 
Saleh e Ryan (1992) 
Atkinson (1988) 
Knutson (1988) 
Wilensky e Buttle (1988) 

Fonte: Elaboração própria 

4.6.1.1 Atributos tangíveis e intangíveis 

No que respeita à qualidade do serviço, um elemento mereceu destaque por parte de 

todos os autores citados no capítulo quatro (ver tabela 11), a importância dos recursos 

humanos na qualidade do serviço e mais particularmente do pessoal que contacta 

diretamente com o cliente. Alguns autores, como Clow et al (1995) defendem que a 

qualidade funcional tem um peso mais importantes do que a técnica na avaliação da 

qualidade do serviço. A qualidade funcional do serviço depende, por sua vez, em grande 

parte, do desempenho dos recursos humanos, de facto “No hotel can have excellent 

operations without excellent employees – and that requires excellent human-resources 

practices.” (Enz e Siguaw, 2000: 48). Esta frase salienta a importância dos recursos 

humanos no sucesso de qualquer organização. 

Com efeito, uma empresa pode ser a melhor a gerir recursos financeiros e materiais mas 

se não for capaz de recrutar, selecionar, formar, motivar, recompensar, promover os 

seus recursos humanos, nunca poderá atingir um serviço de excelência junto dos seus 

clientes. Num estudo realizado nos Estados Unidos acerca das melhores práticas na 

hotelaria, a grande maioria das empresas mais bem-sucedidas desenvolviam os seus 

esforços na área dos recursos humanos (Enz e Siguaw, 2000: 60). 
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Tabela 11 - Importância dos recursos humanos na escolha e na satisfação dos clientes 

 

Processo influenciado 

 

 

Atributos dos Recursos Humanos 

 

Autores (ano) 

 

Escolha do hotel e 

fidelização 

Serviço rápido e cortês Knutson (1988) 

Satisfação Conhecimento e serviço dos empregados, 

atitude prestável dos empregados 

Cadotte e Turgeon 

(1988) 

Escolha do hotel Atitude e eficiência dos empregados: o 

pessoal da receção é atencioso e prestável, os 

empregados são simpáticos, o serviço do 

pessoal é atencioso e prestável, os 

empregados mostram que querem que volte, 

toda a equipa do hotel executa o serviço de 

forma consistente 

Atkinson (1988) 

Escolha do hotel e na 

performance (fator de 

sucesso) 

Profissionalismo do pessoal e  

Simpatia e educação do pessoal 

Wilensky e Buttle 

(1988) 

Satisfação e fidelização Importância da atitude dos empregados na 

satisfação e na intenção de regressar. 

Barsky e Labagh 

(1992) 

Escolha do hotel Importância da simpatia, educação e cortesia 

do pessoal de serviço na escolha do hotel. 

Ananth et al. (1992) 

Escolha do hotel ou 

qualidade. 

Importância dada à atitude e ao 

comportamento do pessoal ao serviço 

(educação, responsabilidade, simpatia, 

atenção, aparência) 

Callan e Bowman 

(2000) 

Escolha e satisfação Equipa agradável, atenção individual, 

simpatia do staff, profissionalismo. 

Saleh e Ryan (1992) 

Escolha do hotel Staff simpático Weaver e Oh 

(1993) 

Escolha do hotel Serviço simpático Mccleary et al. 

(1993) 

Qualidade do serviço 

Confiança 

Segurança 

Comportamento do staff Chow et al. (1994) 

Escolha do hotel Serviço prestável Yavas e Babakus 

(2005) 

Escolha do hotel Competência Schaefer et al. 

(1995) 

Satisfação e fidelização Qualidade do serviço do pessoal (1.ª posição 

no ranking) 

Choi e Chu (2001) 
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Insatisfação/Satisfação Pessoal dos quartos, o serviço e o pessoal, 

simpatia 

Dolnicar (2002) 

Estadia sem 

preocupações 

Estadia confortável 

Importância do pessoal Dubé e Renaghan 

(1999) 

Escolha do hotel Entusiasmo, boa vontade e compromisso do 

pessoal 

Lockyer (2005) 

Fonte: Elaboração própria 

 De facto, como Harrington e Akehurst (1996) mencionam, os colaboradores, 

principalmente, da vertente operacional do serviço hoteleiro representam um aspeto 

fundamental da qualidade do serviço, acrescentam ainda que a grande maioria dos 

gestores hoteleiros está consciente desta dependência. O grande desafio será medir 

esse impacto no desempenho dos hotéis (Cho et al., 2006; Haynes e Fryer, 2000). 

Num estudo feito na Escócia, Briggs et al. (2008) mencionam nas suas conclusões que a 

diferenças entre um serviço excelente e pobre reside na existência de um “toque” 

pessoal e na forma como os colaboradores lidam com os problemas dos clientes.  

Tsaur e Lin (2004) também procuraram demonstrar que o comportamento dos 

colaboradores que prestam o serviço junto do cliente influencia positivamente a 

qualidade do serviço hoteleiro. Demonstraram ainda que as práticas de gestão de 

recursos humanos têm um efeito positivo na qualidade do serviço de forma direta mas 

também indireta, pelo facto dos colaboradores ficarem mais habilitados a prestar um 

bom serviço quando percecionam o hotel onde trabalham como uma organização que 

tem boas práticas de gestão de recursos humanos. 

Por sua vez, Hartline e Jones (1996) investigaram o papel da performance dos 

empregados na qualidade do serviço, no valor do serviço e na comunicação boca a 

orelha. Verificaram, entre outros aspetos, que a performance dos empregados da 

receção, dos empregados dos quartos e dos parking attendants tinham um efeito 

positivo na qualidade percebida; e que a performance dos empregados da receção, e do 

pessoal do room-service tinham um efeito positivo no valor percebido. 
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Desta forma foram recolhidas todos os itens para as várias dimensões e eliminadas as 

repetições obtendo-se a seguinte lista de atributos da qualidade: 

 Elementos tangíveis: Decoração e ambiente do hotel, dimensão do quarto, 

equipamentos no quarto, conforto da cama, manutenção do hotel, variedade 

dos serviços de restauração, qualidade do pequeno-almoço, apresentação dos 

colaboradores. 

 Elementos intangíveis: rapidez do serviço, segurança, limpeza, promessa de 

cumprimento do serviço, eficiência dos serviços, facilidade em fazer reservas, 

serviço personalizado, existência de serviços complementares, simpatia dos 

colaboradores e competência dos colaboradores. 

Como foi possível verificar na revisão da literatura, podem existir diferenças na 

importância atribuída aos aspetos tangíveis e intangíveis do serviço hoteleiro. Por esta 

razão separou-se a análise dos mesmos, sendo que numa primeira etapa será analisada 

o papel dos atributos tangíveis do serviço hoteleiro. 

Este levantamento permitiu enunciar as seguintes hipóteses: 

    H12 A perceção das dimensões tangíveis é explicada pela perceção da qualidade. 

    H13 A perceção da qualidade reflete-se na perceção dos aspetos intangíveis.  

4.6.1.2 A localização 

A localização foi um atributo constantemente mencionado como sendo importante na 

seleção de determinada unidade hoteleira. Frequentemente é o primeiro elemento 

analisado tanto no mercado de lazer como de negócios, no entanto, é um aspeto que 

não pode ser alterado pela unidade e por esta razão será analisado separadamente dos 

restantes atributos. 

A localização de uma unidade hoteleira é segundo vários estudo dos primeiros atributos 

a serem analisados para escolher o alojamento, tanto por parte de hóspedes que viajam 
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por motivos de lazer (Dubé e Renhagan, 2000; Knutson, 1988; Atkinson, 1988; Barsky e 

Labagh, 1992), como também para o segmento de negócios (Mccleary et al., 1993). 

A localização de um hotel influencia diretamente a quantidade de clientes e a 

capacidade de atrair consumidores estrangeiros (Chou et al., 2008), o que permitiu 

enunciar a seguinte hipótese: 

    H14 A perceção da qualidade reflete-se na perceção da localização. 

4.6.2 Atributos determinantes do preço 

O preço revelou ter um papel complexo no processo de decisão de compra o que 

justifica a sua análise de forma separada. A revisão da literatura sugere que a relação 

qualidade-preço é mais determinante do que o preço. 

A construção do preço é dos aspetos mais importantes na estratégia dos hotéis, uma 

vez que o preço é um dos principais atributos que influenciam a decisão de seleção de 

alojamento (Lockyer, 2005; Mattila e O’Neill, 2003).  

No entanto, o preço é uma variável muito complexa. De facto, por um lado é uma 

variável flexível e que se pode adaptar, no caso da hotelaria, às épocas (época alta, 

época baixa), aos regimes (alojamento e pequeno-almoço, pensão completa, meia-

pensão e tudo incluído), e aos serviços contratados (Espinet et al., 2003). Por outro lado, 

é uma variável que deve prever e contemplar as flutuações da procura específicas da 

hotelaria como são as questões de overbooking, de no-shows e ainda de cancelamentos 

(Schwartz, 2006; Bardi, 2003). 

O preço é percecionado de forma diferente pelos clientes e está ligado a um 

determinado nível de qualidade e consequentemente à satisfação (Heo e Lee, 2011). Por 

exemplo, no estudo de Clow et al. (1995) o preço demonstrou influenciar a reputação, 

a qualidade do serviço, e a comodidade.  
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O preço tem um papel diferente consoante a categoria do hotel onde o hóspede 

pernoita (Dolnicar, 2002); por exemplo, no estudo de Knutson (1988) o preço 

demonstrou ter um papel mais importante no segmento de luxo. 

Como vimos anteriormente, a experiência também poderá influenciar a perceção do 

preço, é por este motivo que Knutson (1988) menciona que os clientes frequentes 

sabem o que esperar para cada nível de preço.  

Na revisão da literatura desenvolvida foi possível verificar que vários autores 

mencionam a importância do preço é o caso de Barsky e Labagh (1992), Ananth et al. 

(1992), Yavas e Babakus (2005). No entanto, ainda mais importante do que o preço 

revelou ser o valor atribuído à relação qualidade preço, pois é frequentemente 

mencionado pelo termo que não possui tradução direta: value for money. Neste sentido 

também encontrámos vários autores que abordaram o seu aspeto determinante 

aquando da seleção do alojamento (Atkinson, 1988; Wilensky e Buttle (1988); Ananth et 

al. (1992); Callan e Bowman (2000); Choi e Chu (2001), Dubé e Renaghan, 1999). 

Neste âmbito foi enunciada a seguinte hipótese: 

    H15 A perceção da qualidade influencia a perceção do preço. 

4.6.3 Atributos determinantes da comunicação 

A comunicação externa dos hotéis com o público é fulcral pois a mensagem transmitida, 

a forma como ela é transmitida e os canais utilizados, demonstraram ter uma forte 

influência também no processo de compra dos consumidores de serviços hoteleiros. 

Serão aqui considerados aspetos como a publicidade e a página internet e promoção de 

vendas e os aspetos ligados à reputação (certificações, classificação e responsabilidade 

social) e imagem das unidades hoteleiras. 

Um programa de comunicação de uma organização é constituído, de forma genérica, 

pela publicidade, promoção de vendas, relações pública e pela sua força de vendas 

(Kotler et al., 1996). Podemos ver na tabela 12 em que consiste cada elemento da 

política de comunicação. 
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Tabela 12 - Elementos da política de comunicação 

Publicidade Forma de comunicação em massa, controlável, paga, unilateral e 

impessoal, procurando agir ao nível das perceções e atitudes dos 

clientes. 

Promoção de 

Vendas 

Forma de comunicação cujo conjunto de técnicas visa estimular o ato 

de compra, reforçando temporariamente a ação da publicidade e/ou 

força de vendas. 

Força de Vendas Forma de comunicação pessoal e bilateral que faculta informação à 

empresa e que permite incentivar o cliente para a ação imediata. 

Relações Públicas Forma de comunicação das organizações, através de diversificados 

meios, com distintos públicos, tendo em vista o objetivo definido de 

notoriedade, confiança, simpatia e defesa necessários à boa 

performance empresarial. 

Fonte: Kotler e Armstrong, (2000) 

Vários autores verificaram a importância da publicidade no processo de seleção de um 

serviço hoteleiro, é o caso de Mccleary et al. (1993), Clow et al. (1995). Uma vez que a 

publicidade, o folheto e os parceiros agentes de viagem são analisados no âmbito das 

fontes de informação será dado maior destaque nesta parte à promoção de vendas e 

página internet do hotel. 

4.6.3.1 A promoção de vendas 

De facto para além da publicidade, a promoção de vendas foi outro aspeto que revelou 

ser importante no momento da escolha de uma unidade hoteleira através dos 

programas para clientes frequentes Mccleary et al. (1993) ou ainda da existência de 

descontos especiais (Ananth et al., 1992; Wilensky e Buttle (1988) e de pacotes que 

oferecem conjuntos de serviços mais interessantes do que comprados separadamente 

para o cliente. O caso das vendas de última hora (flash-sales) realizada em sítio paceiros 

como a Groupon, por exemplo, é uma ferramenta bastante recente e que merece 

também ser analisada por poder ter algum impacto na seleção da unidade hoteleira 

(Ong, 2015; Aday e Phelan, 2015). 

As relações públicas também podem ser importantes no momento de escolher um 

alojamento como refere Mccleary et al. (1993), no entanto será mais determinante para 

as empresas e também para os clientes passantes (sem reserva) o que não será 
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analisado nesta investigação, uma vez que o objeto do estudo é o cliente individual e o 

processo de compra (pelo qual não passa um cliente sem reserva). 

4.6.3.2 A página internet da unidade hoteleira 

A imagem do sítio internet do hotel, através da organização da informação, da qualidade 

das fotografias e ainda a marca permite transmitir informação, sensações, imagens que 

vão permitir aos consumidores distinguir dois serviços hoteleiros semelhantes e fazer a 

opção mais coerente com as suas necessidades. O sítio internet foi mencionado na 

revisão da literatura como sendo um cartão-de-visita da unidade hoteleira, conferindo-

lhe assim um aspeto determinante na seleção e representando uma ferramenta 

poderosa que deve ser potenciada (Schmidt et al. 2008; Wong e Law, 2005). 

Num estudo realizado na Escócia acerca da qualidade dos serviços hoteleiros, Briggs et 

al. (2008) referem nas suas conclusões que a existência de informação fiável e 

pertinente é um aspeto determinante no momento da compra para consumidores cada 

vez mais informados e exigentes. Salientam ainda que a internet pode ser uma ameaça 

para a reputação de um hotel mas, também, uma oportunidade de fornecer a 

informação de forma trabalhada. 

De facto a internet mudou drasticamente a forma de comunicar com os consumidores, 

assim os gestores hoteleiros devem hoje aproveitar as enormes oportunidades e 

funcionalidades geradas pela Internet através da criação dos seus próprios sítios para 

promoções on-line e compras (Wong e Law, 2005; Vizergy, 2012). 

Nos últimos anos e com o desenvolvimento e multiplicação dos canais de distribuição 

eletrónicos a gestão dos preços, e por consequência o revenue management tornou-se 

muito mais complexo. Somando os novos canais eletrónicos aos tradicionais parceiros 

do mercado hoteleiro os canais de distribuição de um hotel podem ser muito numerosos 

e cada canal deve ser analisado no sentido de definir o preço praticado no mesmo. Os 

preços visíveis para um cliente individual são os preços praticados pelo próprio hotel (na 

sua página, ao telefone, por e-mail) e nos diversos canais à disposição do mesmo. Neste 

âmbito, a paridade de preço tem sido um tema bastante discutido e polémico no setor 
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e pode ser difícil de praticar pelo facto dos canais implicarem comissões e custos 

diferentes. Vários hoteleiros têm optado por colocar na sua página internet a 

informação de melhor preço garantido, ou Best Available Rate (BAR), no sentido de 

aumentar as vendas realizadas diretamente no seu sítio internet, diminuindo assim as 

comissões pagas aos intermediários. Este aspeto pode ser valorizado pelo cliente que, 

desta forma, irá valorizar uma página internet bem organizada e que garante a melhor 

compra (Noone e Mattila, 2009). 

4.6.3.3 A reputação da unidade hoteleira 

Segundo a pesquisa realizada pelo Reputation Institute (2009) a reputação assenta em 

sete pilares: o produto/serviço; a inovação; local de trabalho; administração; cidadania; 

liderança e desempenho e deve ser medida junto de todos os parceiros das empresas, 

opinião partilha por Puncheva (2008).  

Vários estudos apontam para uma relação positiva entre a perceção de uma reputação 

positiva de uma empresa e a compra de um serviço hoteleiro pelos consumidores (Dubé 

e Renaghan, 1999 e 2000; Kwun e Oh, 2007). Nguyen e Leblanc (2001) referem que os 

clientes que têm uma boa perceção da reputação de uma empresa e da sua imagem 

apresentam um maior grau de lealdade à mesma. Num estudo realizado por Chun (2005) 

a reputação na perspetiva do marketing e para um único parceiro (neste caso o cliente) 

foca-se na imagem e na identidade da empresa. 

Uma vez que este trabalho não pretende medir a reputação das empresas hoteleiras 

mas a importância da reputação para a seleção de uma unidade e dado que as empresas 

em estudo são empresas independentes e que não estão associadas uma marca nacional 

ou internacional, que alcançam uma imagem corporativa mais sólida, pretende-se 

utilizar os elementos que compõem a sua imagem junto do cliente e que podem 

contribuir para a sua reputação junto dos parceiros: classificação por estrelas, 

certificação de qualidade, certificação ambiental, responsabilidade social e a imagem da 

marca (logotipo/nome). Estas variáveis podem influenciar a perceção dos atributos do 

produto e serviço atribuído nível de qualidade. Os resultados da importância atribuída 
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a estes parâmetros pode evidenciar a necessidade de uma aposta maior sobre estas 

variáveis.  

4.6.3.3.1 Classificação legal da unidade hoteleira 

Para facilitar a perceção da qualidade foi criado em muitos países um sistema de 

classificação que é frequentemente representado por estrelas, é o caso em Portugal. 

Assim, os consumidores conseguem associar um nível de qualidade a cada estrela que 

determinado hotel possui. Este tipo de classificação não é, no entanto, idêntico em 

todos os países, um hotel que possui 5 estrelas em Portugal não apresenta o mesmo 

nível de qualidade comparado com um hotel de outro país porque a atribuição de 

estrelas não é feita com base nos mesmos requisitos. Dolnicar (2002), por exemplo, 

menciona nas conclusões do seu estudo que a categoria do hotel influencia a avaliação 

da qualidade. 

4.6.3.3.2 Certificações de qualidade e ambiental 

Para além da redução dos custos da não qualidade (Claver et al., 2006; Tarí et al., 2010), 

as empresas hoteleiras que querem ver o seu valor de mercado aumentar, deverão 

direcionar os seus esforços no sentido de aumentar a qualidade do seus serviços através 

de uma gestão de qualidade, mas também divulgar essas práticas procurando alcançar 

certificações de qualidade e ambientais que permitam aos consumidores avaliar a 

qualidade do serviço hoteleiro antes da experiência, fornecendo assim uma vantagem 

competitiva a essas unidades hoteleiras que se sujeitam a uma avaliação feita por uma 

terceira parte que pretende ser imparcial e desinteressada (Nicolau e Sellers, 2010; 

Bohdanowicz, 2006). 

As principais normas para a certificação da qualidade estão definidas nas normas ISO 

9001:2015 e 14001:2015. Esta última norma está relacionada com práticas ambientais 

que são cada vez mais importantes para os consumidores de modo geral e também na 

seleção de uma unidade hoteleira (Han e Kim, 2010; Han et al., 2010). Estas normas têm 

a vantagem de ser reconhecidas internacionalmente e de permitirem outras 

certificações por parte de entidades externas. 
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Os sistemas de classificação e certificação estão, na maior parte dos casos, elaborados 

com base em aspetos tangíveis fáceis de medir e não com base na satisfação das 

expectativas e necessidades dos clientes, é o que menciona Fernández e Bedia (2004). 

Callan (1995) salienta, no entanto, que a classificação por estrelas não é mais utilizada 

para aferir da qualidade dos serviços hoteleiros, pois outros instrumentos são utilizados 

como guias (o guia Michelin, por exemplo) ou ainda os rankings nas revistas de turismo, 

ou, ainda, as classificações nos sítios de comunidades virtuais que dão origem a 

certificados de qualidade. 

4.6.3.3.3 Responsabilidade social 

Várias são as empresas que já demonstram ter consciência da importância que a 

responsabilidade social das empresas tem junto da sociedade, o meio da hotelaria não 

é exceção (Grosbois, 2012; Huimin e Ryan, 2011). As principais marcas hoteleiras 

desenvolvem esforços nesta área, e os consumidores, cada vez mais informados, 

também valorizam este aspeto (Leaniz e Rodríguez, 2015), será assim interessante 

verificar se este aspeto influencia a decisão de compra do hóspede. 

4.6.3.3.4 O nome/marca da unidade 

A marca é o nome, termo, sinal, símbolo, design ou uma combinação de todos com o 

objetivo de identificar os produtos/serviços de um produtor e diferenciá-los dos 

produtos/serviços dos seus concorrentes. A marca cria valor para o consumidor, pois 

pode fornecer uma garantia da origem do produto, oferece a possibilidade de seleção 

de produtos e classificação/comparação, identifica e diferencia. Por sua vez a imagem 

de uma marca é o conjunto de representações mentais que lhe estão associadas (Lindon 

et al., 1997). A figura 18 mostra-nos os três pilares da marca: o nome, a missão e a 

imagem. 

A semiótica que representa o significado que se dá aos sinais e símbolos é, como refere 

Williams (2002:76): 
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“…used in marketing to suggest activities that cannot easily be put into 

words. So, for example, hotels are not simply shown as places to eat, drink 

and sleep, but are shown to be places for leisure, fun, prestige, sex, etc. 

Semiotics, because of its non-verbal nature, is of prime importance to 

hospitality consumption, especially when we consider contemporary and 

postmodern hospitality consumer,… “ 

A marca e a reputação de uma unidade hoteleira têm um efeito positivo na atitude dos 

consumidores no momento de seleção de uma unidade hoteleira (Dubé e Renaghan, 

2000; Kwun e Oh, 2007). A imagem transmitida pela marca também influencia o 

processo de seleção de uma unidade hoteleira (Wilensky e Buttle, 1988; Clow et al., 

1995). 

Figura 18 - O Triângulo da marca 

 

Fonte: Lencastre (2007: 41) 

No caso das unidades hoteleiras independentes em estudo, a imagem da marca é 

formada pelo logotipo da unidade, pela sua missão e pelo seu nome. No entanto, ao 

contrário dos hotéis associados a uma marca nacional ou internacional que têm um 

suporte de identidade mais forte e que consegue criar uma imagem de marca mais 

concreta (Kim e Kim, 2005), a imagem da marca dos hotéis independentes é mais difusa 

e o seu alcance menor. 
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Assim, enunciou-se a seguinte hipótese: 

    H16 A importância dada aos atributos da comunicação influencia a perceção da 

qualidade. 

4.7 Proposta final do modelo de seleção de um hotel 

Feita a caracterização das variáveis determinantes na seleção de uma determinada 

unidade hoteleira, criaram-se as condições para apresentar na figura 19 a proposta de 

modelo com todas as relações a validar. 

Foi possível identificar os atributos determinantes na seleção dos hotéis independentes 

que maior influência têm na escolha do consumidor. A partir do levantamento efetuado, 

foram compilados todos os atributos mencionados e eliminadas as repetições de forma 

que se obteve um conjunto de 35 atributos agrupados em categorias, assim como os 

fatores influenciadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver figura 19 na página seguinte 
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Figura 19 - Proposta de modelo concetual 

 

Fonte: Elaboração própria
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O turismo caracteriza-se como uma atividade multidisciplinar e complexa sendo um dos 

setores mais relevantes da atividade económica em muitos países, quer pela atividade 

turística em si quer pela alavancagem gerada noutras atividades económicas. A 

relevância do turismo é usualmente medida pelas receitas que origina, pelo peso que 

representa no Produto Interno Bruto (PIB) e, ainda, pelo seu contributo na criação de 

postos de trabalho; são estas razões que, no caso específico de Portugal, sustentam a 

relevância da atividade turística na economia.  

O alojamento, por sua vez, é uma atividade primária, ou core, do turismo por excelência, 

sendo que esta atividade não existe se não existir turismo, seja por motivo de lazer ou 

por imperativo de negócio. O presente trabalho de investigação aplica-se ao setor 

hoteleiro português, neste âmbito, este capítulo pretende: 

 Evidenciar a importância do turismo para o crescimento das economias. 

 Relevar o peso do turismo e da atividade de alojamento, em particular, para a 

economia portuguesa. 

 Descrever a evolução e dimensão do setor hoteleiro através do número de 

estabelecimentos, tipologias existentes, dimensão e estrutura das empresas 

hoteleiras. 

 Caracterizar a procura focando a origem dos hóspedes, a permanência média, a 

distribuição geográfica e os fluxos sazonais. 

 Avaliar o desempenho do setor hoteleiro português através dos principiais 

indicadores. 

Apesar da retoma e crescimento da atividade turística dos últimos dois anos, o ambiente 

de crise financeira na Europa (principal mercado emissor de turistas para Portugal) e as 

rápidas mudanças ao nível tecnológico, colocam inúmeros desafios a Portugal; com 

efeito, no Plano Estratégico Nacional para o Turismo (PENT), documento que traça a 

conjuntura para o biénio 2013-2015, ficam claros vários desafios: 

As empresas do sector, tais como os operadores turísticos, as agências de viagem, 

as companhias de transporte, as unidades de alojamento ou restauração, entre 

outras, têm vindo a ser desafiadas nos últimos anos (desafio que se manterá nos 
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próximos anos) a consolidar a sua competitividade pelo ajustamento, ou mesmo 

pela redefinição do seu modelo de negócio. Acrescem, entre outros fatores com 

impacto na sua operação, a acelerada evolução das tecnologias de informação e a 

necessidade da sua compreensão no sentido da modernização empresarial. 

(Ministério da Economia e do Emprego, 2012:2) 

Dada a relevância deste setor para a economia nacional e dados os desafios 

conjunturais, é fundamental desenvolver pesquisa e investigação nesta área, sendo que, 

comparando com outros países, como os Estados Unidos da América ou a China, poucos 

estudos científicos foram desenvolvidos em Portugal no sentido de melhor conhecer o 

setor hoteleiro. 

5.1 Relevância do turismo para o crescimento e recuperação das economias  

Numa altura em que a Europa procura restabelecer-se de uma das épocas mais 

desfavoráveis para a economia dos seus países, o setor do turismo mostra ser uma 

atividade forte e de grande importância para apoiar a recuperação económica, 

contribuindo com receitas substanciais para a balança das exportações e para a criação 

de emprego. De facto, a nível mundial, o turismo apresenta uma contribuição total 

(direta, indireta e induzida) de 9% do Produto Interno Bruto (PIB), representa um em 

cada onze postos de trabalho diretos, 6% das exportações mundiais atingindo 1400 

bilhões de dólares americanos e 30% das exportações de serviços (UNWTO, Janeiro 

2015). 

Segundo o último barómetro anual da Organização Mundial de Turismo (OMT) 

disponível à data referente ao ano 2014, as chegadas de turistas internacionais 

aumentaram 4,4% em relação ao ano anterior atingindo 1 135 milhões de turistas, 

consolidando um crescimento superior à média que se mantem desde 2009. As 

previsões apontam para um crescimento do número de chegadas de turistas 

internacionais na ordem dos 3% - 4% para o ano 2015 (UNWTO, Abril 2015). 

No que concerne as receitas do turismo internacional (despesas realizadas por visitantes 

estrangeiros em alojamento, alimentação e bebida, animação, compras e outros bens e 
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serviços), estas acompanham o crescimento das chegadas de 2014 alcançando 1 245 

bilhões de dólares, o que representa um crescimento de 3,7% em relação ao ano 

anterior. Este crescimento corresponde a uma receita adicional de cerca de 280 bilhões em 

relação a 2008, ano que antecedeu o início da crise (UNWTO, Abril 2015). 

As regiões que apresentaram o maior crescimento de chegada de turistas entre 2013 e 

2014 foram as Américas e a Ásia-Pacífico com uma taxa de 8,1% e 5,4% respetivamente, 

seguidas do Médio-Oriente e da Europa com 3% e 4,6% respetivamente e da Africa com 

1,8% (UNWTO, Abril 2015). 

A Europa continua a ser a região mais visitada do mundo recebendo mais de metade 

dos turistas internacionais totalizando 558 milhões de turistas em 2014. Estes resultados 

têm contribuindo para a retoma económica nesta região sendo que são as sub-regiões 

da Europa do Sul e Mediterrânica e Europa do Norte que apresentaram o maior 

contributo para o crescimento da região com 7% cada uma (UNWTO, Janeiro 2015). 

Quanto à despesa dos turistas, foi notório o abrandamento deste indicador nos 

mercados emissores emergentes sobre o qual assentava o crescimento do turismo nos 

últimos anos, no entanto, a retoma e crescimento da despesa nos mercados tradicionais 

compensou este fenómeno (UNWTO, Janeiro 2015). 

5.2 Peso do turismo e da atividade hoteleira na economia portuguesa 

Para Portugal, o turismo é também uma atividade com grande peso para a economia. É 

convicção do Secretário de Estado do Turismo que numa entrevista menciona que “O 

contributo do turismo para o PIB, para as exportações, para o investimento e para a 

criação de emprego é de tal forma relevante que não hesito em dizer que é um dos 

principais setores, senão, o principal da nossa economia” (Mesquita, 2014). 

Num estudo realizado pelo World Tourism and Travel Council (WTTC), apresentado em 

2014, com dados de 2013 e que compara 184 países, em Portugal o contributo direto 

do setor para o PIB era de 5,8% e o seu contributo total alcançava 15,6% do PIB, 
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representando ainda 7,2% do emprego direto e 18,2% do total dos postos de trabalho, 

19,6% das exportações e 12,5% do total do investimento (WTTC, 2014). 

As receitas do turismo atingiram 10,4 mil milhões de euros em 2014 (cerca de mais 12% 

em relação ao ano anterior) e os proveitos totais atingiram 2,2 mil milhões de euros 

(mais 12,8% em relação a 2013) (Turismo de Portugal, I.P., 2015). Estes valores vem 

confirmar a relevância que o turismo tem para a economia de Portugal, e que se situa 

muito acima da média mundial e europeia. 

No sentido de melhor compreender a relevância do turismo e da atividade hoteleira na 

economia, é possível uma análise em que são apresentados indicadores dos diferentes 

setores de atividade que caraterizam o setor, no entanto, os dados apurados ficam 

frequentemente aquém do real peso do turismo pelo facto da medição das despesas 

dos visitantes ser difícil de separar das dos habitantes, com efeito, de acordo com a 

OMT, o turismo compreende as “atividades realizadas pelos visitantes durante as suas 

viagens e estadas em lugares distintos do seu ambiente habitual, por um período de 

tempo consecutivo inferior a 12 meses, com fins de lazer, negócios ou outros motivos 

não relacionados com o exercício de uma atividade remunerada no local visitado”.  

Com esta definição tão ampla de turismo, separar as atividades turísticas das não 

turísticas torna-se uma tarefa difícil para os organismos que tratam de caracterizar 

estatisticamente esta atividade tão importante para a economia.  

No caso do alojamento, esta dificuldade não se coloca, uma vez que a dormida nos 

estabelecimentos hoteleiras é o indicador mais evidente da procura turística quer 

nacional quer internacional. 

Como se pode verificar na tabela 13, o setor de atividade da Hotelaria e Restauração faz 

parte do setor do turismo assim como os Transportes e Logística e as Atividades 

Recreativas e Culturais. Assim o segmento de atividade económicas que incorpora o 

alojamento inclui a generalidade da Secção I – Alojamento, restauração e similares da 

CAE–Rev.3, com exceção da CAE 56290 – Outras atividades de serviços de refeições.  
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Tabela 13 - Peso do setor do Turismo nas Sociedades não Financeiras (2003 e 2013) 

Fonte: Banco de Portugal, 2014 

É possível, ainda, observar na tabela 13 o peso do turismo e também do alojamento e 

restauração em relação às restantes sociedades não financeiras tanto em termos de 

número de empresas, de volume de negócios como do número de pessoal ao serviço 

(Banco de Portugal, 2014).  

As empresas de alojamento e restauração representam 71% das empresas do setor do 

turismo, 39% do volume de negócios e 75% do pessoal ao serviço (Banco de Portugal, 

2014), sendo o setor de atividade mais importante quer em termos de número de 

empresas, quer em termos de pessoal ao serviço, ficando o setor dos transportes e 

logística com uma maior fatia do volume de vendas. 

Na tabela 14, é possível verificar que em termos de estrutura, o setor do alojamento e 

restauração é constituído maioritariamente por microempresas (90,3%), são, no 

entanto, as empresas de pequena e média dimensão que são responsáveis pela maior 

fatia do volume de negócios (52,9%), e são esta também que, no setor, empregam mais 

(47,6%).  

Comparando com as restantes sociedades não financeiras e com o setor do turismo, o 

panorama é semelhante, exceto no volume de negócios cuja maior fatia pertence às 

empresas de grande dimensão (Banco de Portugal, 2014).  
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Fonte: Banco de Portugal, 2014 

Em relação à maturidade das empresas do setor do alojamento e restauração, cerca de 

40% das empresas tem mais de vinte anos e é responsável pela maior parcela do volume 

de negócios (Banco de Portugal, 2014). 

Em termos de dinâmica, o volume de negócios do setor do turismo cresceu 3% em 2013, 

após ter apresentado uma taxa negativa de 5% em 2012, enquanto o crescimento das 

restantes sociedades não financeiras foi quase nulo. As atividades que apresentaram as 

maiores variações foram o alojamento e restauração e as atividade recreativas e 

culturais. Em relação ao número de empresas, as atividades do alojamento e 

restauração em conjunto com as atividades recreativas e culturais, foram responsáveis 

pelo crescimento do número de empresa do turismo (Banco de Portugal, 2014). 

5.3 Dados da oferta hoteleira em Portugal 

A capacidade de alojamento portuguesa tem vindo a sofrer algumas mutações ao longo 

dos últimos anos devido às alterações introduzidas na legislação com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, que veio diminuir o número de tipologias 

existentes e reorganizar o sistema de requisitos para obtenção das classificações com 

Tabela 14 - Peso das empresas do turismo por dimensão das empresas 
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estrelas para todas as tipologias, passando a ser incluídos no conceito 

“Empreendimentos Turísticos” os estabelecimentos hoteleiros (hotéis, hotéis-

apartamentos e pousadas classificados com 1 a 5 estrelas), os aldeamentos turísticos, 

os apartamentos turísticos (3 a 5 estrelas), os conjuntos turísticos (resort), os 

empreendimentos de turismo de habitação, os empreendimentos de turismo no espaço 

rural, os parques de campismo e caravanismo e os empreendimentos de turismo de 

natureza. 

Podemos ver na tabela 15 as principais alterações introduzidas pelo no diploma no que 

respeita às tipologias de alojamento existentes em Portugal. Estas alterações têm vindo 

a concretizar-se de forma gradual e todos os empreendimentos turísticos que não 

reuniam condições para ser classificados como tal optaram pela designação de 

alojamento local, deixando de existir gradualmente as pensões e residenciais, por 

exemplo, que foram transformadas em estabelecimentos de alojamento local ou hotel 

com a respetiva classificação.  

As principais mudanças introduzidas pela nova legislação foram: 

 Redução o número de tipologias existentes. 

 Estabelecimento de regras mais simples de licenciamento. 

 Adoção de designações adaptadas ao mercado internacional, com a introdução do 

conceito de resort. 

 Sistemas de classificação exclusivamente realizado através de estrelas 

 Alargamento do turismo de habitação a outros meios para além do meio rural. 

 Concentração num único diploma de várias modalidades antes legisladas em 

diplomas distintos. 
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Tabela 15 – Evolução das tipologias de empreendimentos turísticos portugueses 

 

Tipologias existentes segundo a antiga 
legislação 

 

Novas tipologias em vigor 

 

Conjuntos Turísticos  Conjuntos Turísticos (resort) 

 

Meios Complementares de Alojamento 
Turístico: 

Aldeamentos Turísticos 

Apartamentos Turísticos 

Moradias Turísticas 

Aldeamentos Turísticos 

Apartamentos Turísticos 

 

Parques de Campismo  Parques de Campismo e de caravanismo 

Estabelecimentos Hoteleiros: 

Hotéis 

Hotéis-apartamentos (aparthotéis) 

Pensões 

Estalagens 

Motéis 

Pousadas 

Residenciais 

Hospedarias ou Casa de Hóspede 

Estabelecimentos Hoteleiros: 

Hotéis 

Hotéis-apartamentos (aparthotéis) 

Pousadas 

 

Turismo de Habitação 

Turismo Rural 

Agro-turismo 

Turismo de Aldeia 

Casas de campo 

Hotéis Rurais 

Parques de campismo rurais 

Empreendimentos de Turismo de Habitação 
(já não sendo uma modalidade exclusiva do 
espaço rural) 

 

Empreendimentos de Turismo no Espaço 
Rural 

 

Turismo de natureza: 

Empreendimentos de Turismo no Espaço 
Rural (Todas as modalidades acima 
referidas) 

Casas de Natureza: 

Casas Abrigo 

Casas Retiro 

Centro de Acolhimento 

Empreendimentos de Turismo de Natureza 

Fonte: Adaptado da legislação nacional vigente (Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, que altera o 

Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 de Julho, alterado pelos Decretos-Leis n.º 305/99, de 6 de Agosto, n.º 

55/2002, de 11 de Março e Decreto-Lei n.º 186/2015, de 3 de setembro). 
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Podemos agora observar, na tabela 16, a capacidade de alojamento em termos de 

número de estabelecimentos, número de quartos e número de camas e verificar que, 

por tipologia, são os hotéis que representam a modalidade de alojamento mais presente 

em Portugal com 55% do número de estabelecimentos em 2014 (gráfico 2). A categoria 

“Outros” inclui os empreendimentos de turismo de habitação, os empreendimentos de 

turismo no espaço rural, os parques de campismo e caravanismo e os empreendimentos 

de turismo de natureza.  

Tabela 16 - Capacidade de alojamento em Portugal (2012, 2013 e 2014) 

 

Fonte: Turismo de Portugal I. P., 2015 

Se acrescentarmos o Alojamento Local (estabelecimento de alojamento que não 

reúnem condições para serem classificados como empreendimentos turísticos e que são 

regulamentados pelo Decreto-Lei 218/2014, de 29 de agosto: hostels, moradias 

turísticas, apartamentos turísticos, entre outros exemplos) à oferta dos 

empreendimentos turísticos o total do número de estabelecimentos alcança 3 345 

estabelecimentos a 31 de julho de 2013 (INE, 2014). 

Tipologias 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Hotéis 988 1 039 1 121 79 679 83 336 87 984 166 106 173 802 184 825

5* 74 90 96 12 445 14 916 16 032 25 403 30 236 33 688

4* 317 327 352 35 479 36 158 37 730 75 446 76 267 79 988

3* 331 339 356 21 521 21 698 22 906 44 083 45 269 47 901

2* e 1* 266 283 317 10 234 10 564 11 316 21 174 22 030 23 248

Hotéis-

Apartamentos
150 145 146 15 751 15 116 15 414 43 063 42 203 43 201

Pousadas 36 35 35 1 199 1 298 1 359 3 331 3 230 3 324

Aldeamentos 

Turísticos
45 44 46 7 092 7 001 7 342 17 371 16 858 17 054

Apartamentos 

Turísticos
195 192 196 13 193 12 897 13 212 36 293 35 413 36 412

Outros 614 553 504 14 443 12 683 11 729 30 157 26 456 24 379

Total Global 2 028 2 008 2 048 131 357 132 331 137 040 296 321 297 962 309 195

N.º de estabelecimentos Número de quartos Número de camas
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Gráfico 2 - Oferta hoteleira por tipologia (n.º de estabelecimentos) em 2014 

 

Fonte: Turismo de Portugal, I.P., 2015 

Considerando que a parte relevante do objeto de estudo se refere à hotelaria 

classificada com 4 estrelas, importa ressalvar o seu peso na oferta; neste sentido, apesar 

da modalidade de alojamento mais representativa em termos de número de 

estabelecimentos se reportar aos hotéis classificados com 3 estrelas, são os hotéis 

classificados com 4 estrelas que oferecem a maior capacidade de alojamento quer em 

termos de quartos como de camas, como se pode observar no gráfico 3, que ilustra as 

maiores quotas de mercado dos hotéis 26% e 43%, respetivamente, no conjunto dos 

empreendimentos turísticos.  

Gráfico 3 - Capacidade hoteleira dos hotéis por classificação (n.º de quartos) em 2014 

 

Fonte: Turismo de Portugal, I.P., 2015 

Hotéis
55%

Hotéis-
Apartamentos

7%

Pousadas
2%

Aldeamentos 
Turísticos

2%

Apartamentos 
Turísticos
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Outros 
25%

5*
18%

4*
43%

3*
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2* e 1*
13%



 

5. CARACTERIZAÇÃO DO SETOR HOTELEIRO PORTUGUÊS 

113 

O Algarve é a região com mais oferta hoteleira (não considerando os estabelecimentos 

da categoria “Outros”), considerando o número de estabelecimentos, com 25% do total 

seguida das regiões Norte e Centro com 19,6% e 19,4% respetivamente, no entanto, 

como evidencia o gráfico 4, em termos de oferta de camas são as região do Algarve e de 

Lisboa que têm a maior quota de mercado com 38,4% e 19,2% do total da hotelaria (INE, 

2014). 

 

Fonte: (INE, 2014) 

Em termos de estrutura das empresas, o mercado hoteleiro conta com a presença de 

grupos hoteleiros portugueses e estrangeiros, sendo que os três grupos que lideram o 

ranking são o grupo Pestana, o grupo Vila Galé e o grupo Accor os dois primeiros 

nacionais e o terceiro francês, ficando o grupo Tivoli em quarto lugar da tabela 17.  

Os principais grupos hoteleiros nacionais estão também presentes em outros países, o 

que demonstra a expansão internacional e dinamismo deste setor. Na figura 20, é 

possível visualizar os logotipos dos principais marcas hoteleiras a operar em Portugal. 

Estes grupos caracterizam-se por possuir várias unidades hoteleiras a operar sob um 

mesmo nome, ao contrário dos hotéis independentes. 

 

Gráfico 4 - Capacidade média de alojamento por NUTS II em 2013 



 

EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN HOTEL 
Propuesta de modelo aplicable a los hoteles independientes de 4 estrellas en Portugal 

114 

Tabela 17 - Ranking dos grupos hoteleiros/entidades de gestão em Portugal  

 

Fonte: Deloitte, 2014  
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Fonte: Turismo de Portugal (2012: 4) 

Como se pode verificar com os números apresentados na figura 21, e não obstante a 

importância das grandes marcas, são os hotéis de marca independente que 

representam a maior parte das unidades de alojamento em Portugal, podendo ou não 

estar integrado num grupo. Os hotéis que integram o estudo estão nesta categoria de 

hotéis de marca independente. Por outro lado, em termos de dimensão das empresas, 

o tecido empresarial hoteleiro é ainda caracterizado maioritariamente por 

microempresas, uma vez que cerca de 96% das empresas de alojamento e restauração 

possuem menos de dez trabalhadores (PORDATA, 2015). 

Figura 21 - Representatividade das marcas e redes hoteleiras 

 

Fonte: Deloitte, 2014 

Figura 20 - Principais grupos hoteleiros em Portugal 
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5.4 Dados da procura hoteleira em Portugal 

Após um cenário de decréscimo da procura internacional e um crescimento modesto da 

procura doméstica, os anos subsequentes a 2010 marcam uma franca retoma da 

atividade turística. De facto, segundo dados apresentados pelo Turismo de Portugal, I.P. 

(2015), em 2014 os estabelecimentos hoteleiros receberam 16,1 milhões de hóspedes 

totalizando 46,1 milhões de dormidas, sendo que a procura aumentou em relação ao 

ano anterior (11%) tanto no mercado nacional como no mercado internacional que 

representa a maior fatia com 58% dos hóspedes. 

Em relação aos principias mercados emissores de dormidas para Portugal, é possível 

observar no gráfico 5, que a maioria das dormidas de estrangeiros são provenientes do 

mercado europeu. É também interessante observar a alteração das posições de alguns 

países, de facto os dados mais recentes indicam que o Reino Unido lidera o ranking 

(17%) seguido da Espanha (16%), França (11%), Alemanha (11%) e Brasil (6%), sendo que 

estes representam os mercados emissores tradicionais para Portugal, destacando-se 

apenas o crescimento do mercado francês que subiu um lugar deixando o mercado 

alemão em quarta posição em relação a 2013 (Turismo de Portugal, I.P., 2015). 

Gráfico 5 - Dormidas, segundo o país de residência habitual, 2009 

 

Fonte: INE (2010: 42) 
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A duração da estadia média situava-se em 2,8 noites em 2009. Em termos de tipologia 

de alojamento, são os apartamentos e os aldeamentos que registavam as estadias mais 

prolongadas (INE, 2010). 

No que concerne a distribuição geográfica de dormidas e por regiões (NUT II), Lisboa, 

Algarve e Norte lideram o ranking sendo que receberam 72% dos hóspedes. Em relação 

à proveniência dos hóspedes, Lisboa recebeu 68% de estrangeiros, o Algarve 70% e a 

região Norte 43%. O Algarve lidera o ranking das dormidas de estrangeiros e de 

nacionais alojando em 2014, 12,4 milhões e 4 milhões respetivamente (Turismo de 

Portugal, I.P., 2015). Os valores apresentados são semelhantes aos valores de 2009 que 

podemos visualizar na figura 22. 

Figura 22 - Distribuição das dormidas por NUTS II, em função da origem 

 

Fonte: INE (2010: 43) 
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No que diz respeito às tipologias e categorias de alojamento, são os hotéis e os hotéis-

apartamentos que receberam mais hóspedes, alcançando 84% do total nacional.  

As tipologias que mais hóspedes receberam foram os hotéis classificados com 3 e 4 

estrelas (69%), sendo que os hotéis classificados com 4 estrelas são os que mais 

hóspedes receberam em relação às restantes (32,8%) apresentando também o maior 

crescimento em relação ao ano anterior. A procura nos hotéis é maioritariamente 

estrangeira com 57% dos hóspedes (Turismo de Portugal, I.P., 2015). 

O número de dormidas chegou aos 46,1 milhões em 2014 sendo que 70% das dormidas 

são realizadas por hóspedes estrangeiros que cresceu 10,2% em relação ao ano anterior, 

assim como o mercado nacional que cresceu 13%.  

Os mercados mais importantes, em termos de dormidas são os mesmos analisados 

relativamente aos hóspedes, com exceção da Holanda que aparece neste ranking. Difere 

ainda a posição do mercado alemão que sobe para a segunda posição (Turismo de 

Portugal, I.P., 2015). 

A distribuição geográfica do número de dormidas é semelhante à do número de 

hóspedes com Algarve, Lisboa e Norte a liderarem a tabela, assim como a procura nas 

diferentes tipologias de alojamento (Turismo de Portugal, I.P., 2015). 

Em 2014, os períodos de maior procura são os meses de julho a setembro, tendência 

que se tem verificado nos últimos anos (Turismo de Portugal, I.P., 2015). 

5.5 Resultados dos principais indicadores da hotelaria em Portugal 

Os principais indicadores utilizados para medir a atividade hoteleira são as taxas de 

ocupação, os proveitos e o RevPar (Revenue per available room). No que concerne a taxa 

de ocupação por quarto, a tipologia que apresenta o melhor resultado em 2014, são os 

hotéis-apartamentos seguido dos hotéis classificados com 5 estrelas que lideram o 

grupo dos hotéis, sendo que os hotéis classificados com 4 estrelas ocupam a terceira 

posição (tabela 18).  
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Tabela 18 - Taxa de ocupação quarto por tipologias (2012 a 2014) 

Tipologias  2012 2013 2014 

Hotéis  50,9% 52,3% 56,0% 

5*  54,7% 55,8% 60,3% 

4*  53,5% 55,6% 59,3% 

3*  46,2% 46,6% 48,7% 

2*  44,1% 45,2% 49,7% 

1*  39,2% 43,9% 47,9% 

Hotéis-Apartamentos  57,8% 63,8% 65,1% 

Pousadas  42,6% 44,1% 49,5% 

Total Global  51,3% 53,2% 57,0% 

Fonte: Turismo de Portugal, I.P., 2015 

Relativamente à taxa de ocupação-cama o indicador atingiu os 45,6% em média, sendo 

que o mercado estrangeiro registou médias superiores em todas as tipologias, e os 

hotéis classificados com 4 e 5 estrelas apresentaram as médias mais elevadas com 51,5% 

e 50,8% respetivamente. Em termos regionais, a Madeira, Lisboa e Algarve alcançaram 

as médias mais elevadas (Turismo de Portugal, I.P., 2015). 

A maior fatia dos proveitos é proveniente da receita de aposento (71% da receita) que 

alcançou 1,6 mil milhões de euros (aumento de 13,5% em relação a 2013). Por tipologia 

são os hotéis classificados com 4 e 5 estrelas que mais contribuíram para os proveitos 

com 79% desse valor (Turismo de Portugal, I.P., 2015). 

O crescimento dos proveitos refletiu-se num dos principais indicadores do setor 

hoteleiro, o RevPar que se situa nos 33,10 euros (mais 9,6% em relação a 2013).Este 

indicador apresentava em 2009 um decréscimo em relação a 2008. Outros indicadores 

usualmente apresentados são as taxas de ocupação quarto e cama que alcançaram 

respetivamente médias de 45,6% e 57% respetivamente (Turismo de Portugal, I.P., 

2015). 
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São as regiões do Algarve, Lisboa e Madeira que obtiveram as três maiores quotas dos 

proveitos com 32%, 31% e 14% do total do país, apresentando todas taxa de 

crescimento positivas com a região de Lisboa a apresentar a maior variação absoluta 

com mais 91 milhões de euros (Turismo de Portugal, I.P., 2015). 

Quanto ao RevPar, os hotéis classificados com 5 estrelas e as Pousadas, foram as 

tipologias que alcançaram as médias mais elevadas, mas foram os hotéis classificados 

com 4 e 5 estrelas que sofreram os maiores aumentos absolutos. É a região de Lisboa 

que apresenta o indicador mais elevado com 48,4€ e mais uma vez a hotelaria 4 e 5 

estrelas e as pousadas são as tipologias que mais contribuíram para a média. A Madeira 

e o Algarve seguem na tabela em segunda e terceira posição (Turismo de Portugal, I.P., 

2015). 

Este capítulo permitiu verificar a importância que o setor da hotelaria tem para a 

economia portuguesa como atividade turística, permitiu ainda obter uma visão 

completa da sua estrutura, sendo que ficou evidenciado que é maioritariamente 

composto por hotéis de marca independente classificados com 4 estrelas. Dado o peso 

destes estabelecimentos na oferta de alojamento nacional, o presente trabalho 

desenvolve-se junto destas unidades.  

Os próximos capítulos descrevem o trabalho de campo realizado junto dos diretores 

hoteleiros (perspetiva da oferta), durante a investigação qualitativa, e junto dos clientes 

dessas unidades (perspetiva da procura), durante a investigação quantitativa, assim 

como os seus resultados. Por outras palavras, nos capítulos 6 e 7 é efetuada a descrição 

e aplicação das metodologias utilizadas, assim como a discussão dos resultados.  
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Concluída a revisão da literatura que permitiu o desenvolvimento do enquadramento 

teórico da investigação, foram desenhadas as restantes etapas do estudo (figura 23).  

  

Fonte: Elaboração própria 

Redação do questionário final, do guião da 
entrevista e do protocolo 

Processamento das respostas (individual e de conjunto) 

Análise, tabulação, codificação, teste, reagrupamento da 

informação, triangulação e validação do modelo 

Análise das entrevistas Tratamento estatístico dos 

questionários 

Discussão dos resultados, contributos, futuras linhas 

de investigação, limitações e conclusões 

Trabalho de campo: 10 casos 

Questionário 

clientes 

Observação 

direta in loco 

Entrevistas aos 

diretores 

hoteleiros 

Recolha de dados 

dos hotéis 

Introdução 

Seleção, leitura e análise da bibliografia 

Estruturação do desenvolvimento teórico 

Escolha das metodologias de investigação 

Pesquisa e contactos com organizações 

Desenho do questionário e estudo de caso piloto para 

validação do questionário 

Figura 23 - Esquema das etapas do trabalho de investigação 
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Com efeito, neste capítulo descreve-se e justifica-se a opção metodológica. Uma vez que 

foram utilizados dois tipos de metodologia, qualitativa e quantitativa, serão 

apresentadas as duas tipologias separadamente. 

A revisão da literatura fundamentou a proposta de modelo que este estudo pretende 

legitimar o qual, por sua vez, deu origem às hipóteses de investigação. Com base na 

proposta de modelo e nas hipóteses enunciadas foi desenvolvido um questionário o qual 

foi realizado junto dos clientes dos hotéis que aceitaram participar no estudo. Foi, ainda, 

elaborado um guião para as entrevistas aos diretores desses mesmos hotéis.  

Para validar a proposta de modelo e o questionário, foi realizado um estudo de caso 

piloto que permitiu fazer algumas correções nestas duas componentes. Por outro lado, 

o estudo de caso piloto permitiu verificar que os hotéis que estavam associados a uma 

marca hoteleira dispunham de uma estrutura que lhes fornecia apoio nos estudos de 

mercado e investigação, com eventual diminuição do interesse e utilidade de um 

trabalho de investigação desta natureza. Por outro lado, no caso dessas unidades, o 

facto de possuir uma marca consolidada, cria uma vantagem em relação aos demais 

hotéis de marca independente. 

Desta forma, optou-se por direcionar o estudo para os hotéis de marca independente 

em Portugal, classificados com 4 estrelas. Esta escolha de classificação resulta de duas 

condicionantes, por um lado, os hotéis 5 estrelas pertencem todos a cadeias hoteleiras 

voluntarias ou integradas. Por outro lado, os hotéis classificados com 3 estrelas (os mais 

numerosos em Portugal) colocavam alguns constrangimentos em termos de 

organização estrutural e de gestão profissional. Por outro lado, também foi possível 

verificar que os hotéis classificados com 4 estrelas independentes são os mais 

numerosos em Portugal. 

Todos os hotéis de Portugal classificados com 4 estrelas e independentes foram 

contactados, no entanto, apenas dez aceitaram participar no estudo. Nesses hotéis 

foram realizados os questionários junto dos clientes no momento do check-in, foi 

realizada uma entrevista com a direção da unidade, durante a qual, se solicitou também 
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alguns dados acerca da gestão e das políticas da empresa, e foi feita uma observação 

direta durante a recolha dos questionários, aplicados na quase totalidade pela 

investigadora. 

Os objetivos deste capítulo são, no seguimento do exposto, os seguintes: 

 Justificar a opção pela metodologia qualitativa, mais especificamente do estudo de 

caso múltiplo com dez casos. 

 Explicar como deve ser desenvolvido o estudo de caso e quais as etapas a desenrolar 

para que esta metodologia seja fiável e válida cientificamente.  

 Expor todos os casos em estudo, ou seja, as dez unidades hoteleiras que aceitaram 

participar no estudo. Nesta parte será apresentada a empresa, a sua história, os seus 

segmentos de mercado, concorrência, política de comunicação e de distribuição e 

preços. 

 Apresentar os resultados da investigação qualitativa através da análise do conteúdo 

das entrevistas (ver guião da entrevista no anexo 1) que foram integralmente 

transcrita (ver anexo 2) para possibilitar a sintetização das resposta e seu 

cruzamento com os resultados obtidos através da metodologia quantitativa. 

A componente descritiva das unidades hoteleiras envolvidas foi também suportada pela 

observação direta que foi desenvolvida durante a realização dos questionários aos 

clientes ao longo dos sete meses de recolha dos questionários. As entrevistas foram 

realizadas a posteriori para que não influenciassem a investigadora na recolha dos 

questionários. Alguns diretores solicitaram confidencialidade, nestes casos a unidade é 

identificado por um número.  

6.1 Metodologia quantitativa versus qualitativa 

Segundo Yin (2010), uma das maiores referências no domínio da metodologia 

qualitativa, o estudo de caso ainda não é uma metodologia consensual em comparação 

com os tradicionais métodos estatísticos, no entanto, o autor menciona que já fez 

provas e é utilizada em vários domínios como a psicologia, sociologia, ciência política, 
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antropologia, assistência social, gestão, educação, enfermagem e planeamento 

comunitário, contribuindo para aumentar o conhecimento dos fenómenos individuais, 

grupais, organizacionais, sociais e políticos. Apesar de não consensual, esta metodologia 

qualitativa já tem uma longa história, sendo que foi utilizada por grandes personalidades 

da ciência (Shramm, 1971: 1). 

Segundo Patton (1990) a diferença mais evidente entre as metodologias qualitativa e 

quantitativa reside na forma como são definidas a amostra, que se revela ser de menor 

dimensão na metodologia qualitativa mas estabelecida numa lógica de análise de 

profundidade. 

Ainda assim, vários são os autores que questionam esta metodologia, referindo como 

principal limitação o facto dos seus resultados, eventualmente, não serem passíveis de 

generalização. Importa referir que o estudo de caso não pretende apresentar resultados 

estatisticamente representativos mas, uma generalização analítica proveniente do 

estudo de casos específicos (Monge, 2010: 31). Segundo o mesmo autor, o estudo de 

caso permite obter resultados que as metodologias quantitativas não permitem 

alcançar, o que possibilita, por sua vez, obter novas evidências. Com o estudo de casos 

pretende-se encontrar a resposta a perguntas relacionadas com fenómenos sociais 

complexos, num contexto e momento específicos (Yin, op. cit.). 

No domínio da gestão de empresas, e em particular da gestão operacional, são várias as 

revistas e jornais científicos que publicam trabalhos cuja metodologia utilizada é o 

estudo de caso. Wacker (1998: 379) procedeu a esse levantamento nas oito melhores 

revistas científicas da gestão operacional publicadas entre 1991 e 1995, e revelou que 

8,29% dos estudos tinham utilizado o estudo de caso como metodologia, sendo que a 

maioria das restantes metodologias utilizam a estatística. 

O estudo de caso apresenta-se como uma metodologia adequada aos objetivos desta 

investigação. De facto, um dos objetivos principais desta investigação prende-se com a 

construção de uma ferramenta útil para a gestão estratégica e operacional das empresas 

hoteleiras de marca independente que, podendo pertencer a um grupo, não dispõem 
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frequentemente de uma estrutura de apoio à investigação. O estudo de caso possibilita 

a obtenção de resultados que podem efetivamente contribuir para o conhecimento da 

operação e, como referem as conclusões de Stuart et al. (2002: 431), o tipo de conclusão 

a que permite chegar o estudo de caso revela ser mais útil para a operação das empresas 

em comparação com os resultados que possam ser extraídos de uma abordagem apenas 

estatística. Os mesmos autores salientam ainda que o estudo de caso não é uma 

metodologia exclusiva, o que significa que outras metodologias podem ser aplicadas em 

simultâneo para enriquecer e confirmar as conclusões das investigações, assim como 

Yin (op. cit.: 23). 

Por outro lado, o trabalho desenvolvido debruça-se sobre o processo de decisão e neste 

campo da gestão de empresas, o estudo de caso revolucionou o seu estudo (Shramm, 

op. cit.: 1), uma vez que permite explorar fenómenos sociais e empresariais complexos 

e contemporâneos (Yin, op. cit.: 24). 

Segundo Schramm (op. cit.: 5) “essência de um estudo de caso é tentar esclarecer uma 

decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram 

implementadas e com que resultados”. No caso específico desta investigação pretende-

se perceber o motivo pelo qual um cliente elege um hotel, como é tomada a decisão e 

quais são as implicações na gestão desses mesmos hotéis. Um estudo de caso é uma 

metodologia de investigação que contribui para a ciência e, essencialmente, para a 

tomada de decisão, sendo que é útil na medida em que um leitor pode relacionar os 

seus próprios problemas de decisão com os que estão descritos no estudo de caso, esta 

também a opinião de Stake (1999: 245). 

Neste estudo, serão utlizados métodos qualitativos e quantitativos, uma vez que o 

estudo de caso prevê a obtenção de dados provenientes de várias fontes com o objetivo 

de confrontar os resultados que desejavelmente irão coincidir para uma mesma direção: 

questionários, entrevistas, análise documental, observação direta. Os dois tipos de 

métodos partilham várias fases semelhantes (Yin, op. cit.: 161). A utilização de vários 

métodos permite combater as desvantagens que cada método apresenta e aproveitar 

as vantagens específicas de cada um.  
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6.2 Forças e fraquezas da análise de casos 

Qualquer metodologia de investigação apresenta pontos fortes (forças) e pontos fracos 

(fraquezas); a análise de casos não é exceção. 

Uma força evidente é que o estudo de caso pode ser aplicado depois de os factos terem 

decorrido e contemplar um largo espectro temporal, permitindo assim que informação 

útil e pertinente não seja perdida. Para além desta visão temporal ampla, o estudo de 

caso permite ainda uma ampla visão espacial, lidando com o projeto de estudo como 

um todo e não como uma atividade extraída de um todo, envolvendo diversas variáveis 

e as suas relações na decisão (Shramm, op. cit.: 10). 

Para alguns autores a fraqueza reside mais na responsabilidade que se coloca ao 

investigador do que no método propriamente dito. Por um lado, o investigador que 

utiliza o estudo de caso tem menos guiões de trabalho à disposição, por outro lado é 

encorajado a diversificar ao máximo as fontes de informação existentes em vez de as 

limitar a unidades comparáveis (Shramm, op. cit. 11), tornando mais difícil a análise e 

interpretação. 

O investigador tem, de facto, um importante papel na condução do estudo de caso, 

podendo até reorientar a pesquisa ao longo do estudo se as evidências assim o 

justificarem, sendo que este aspeto faz do estudo de caso uma metodologia cuja 

interpretação do investigador importa (Stake, 1999; Yin 1993 e 2010). 

Na tabela 19 é feita uma comparação entre as vantagens e desvantagens das 

metodologias qualitativas e quantitativas. 

 

 

Ver tabela 19 na página seguinte 
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Tabela 19 - Vantagens e desvantagens das metodologias qualitativas e quantitativas 

Autor Tipo de 
metodologia 

Abordagem Vantagens Desvantagens 

Meredith 
(1998) 

Rationalist 
research 

Quantitativa - Precisão 
- Confiança (grau) 
- Procedimentos normalizados 
- Capacidade/possibilidade de ser testado 
- Método largamente aceite 

- Dificuldades de amostragem 
- Dados triviais/comuns 
- Limitado ao modelo 
- Variância pouco explicada 
- Variáveis restritas 
- Resultados limitados 

 Case research Qualitativa - Relevância 
- Compreensão 
- Profundidade exploratória 

- Acesso e tempo 
- Requer triangulação 
- Falta de controlo 
- Desconhecimento dos procedimentos 

Borch e 
Arthur (1995) 

Objectivist 
approach 

Quantitativa - Permite explicar 
- Conhecimento estrutural 
- Validade interna 
- Generalização 
- Predição 
- Custo baixo 
 

- Modelos limitados 
- Simplista 
- Etnocentrismo 
- Distante da realidade 
- Falta de aplicação prática 
- Modelos estáticos 

 Subjectivist 
approach 

Qualitativa - Permite compreender 
- Conhecimento processual 
- Dados de base para transformação 
- Riqueza 
- Relevância prática 
- Orientado para a ação 

- Não permite generalizar nem prever 
- Fontes de informação demasiado numerosas 
- Custos elevados 

 Objectivist/ 
Subjectivist 
rapprochement 

Quantitativa - Permite compreender 
- Em parte mais rico 
- Reúne um vasto conjunto de dados 
- Visão geral e abrangente 
- Custos moderados 

- Etnocentrismo 
- Limitado 
- Estático/ falta de dados processuais 
- Parcialidade 
- Não permite generalização 

Autor Tipo de 
metodologia 

Abordagem Vantagens Desvantagens 
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Benbasat et 
al. (1987) 

Estudo de caso Qualitativa - Os fenómenos são estudados no contexto 
- Maior poder explicativo (porquê) e não 
apenas descritivo (o que? Como?) 
- Adaptado a novas 
investigações/exploratórias 

 

Yin (1994) Estudo de caso Qualitativa - Generalizáveis às proposições teóricas e 
não às populações ou aos universos. 
- A redação não precisa de ser uma narrativa 
exaustiva  
- Pode complementar um experimento, 
permitindo uma compreensão muito mais 
abrangente e profundo de um fenómeno. 

- Maior probabilidade de falta de rigor por falta de 
manuais. 
- Confusão com estudos de caso para o ensino 
- Parcialidade 
- Demorados  
- Produzem grande volumo de documento 
dificultando a leitura 

 Outras 
metodologias 

Quantitativa - Generalizáveis às proposições teóricas e 
não às populações ou aos universos. 

- Parcialidade  

Eisenhardt 
(1989) 

Estudo de caso Qualitativa - Permite a comparação e cruzamento de 
evidências contraditórias ou paradoxais 
elevando a probabilidade de criar novas 
teorias. 
- A teria produzida pode ser testada através 
de constructos que podem ser facilmente 
medidos e as hipóteses verificadas durante o 
processo de construção teórica. 
- A construção teórica está tão intimamente 
ligada às evidências que a probabilidade da 
teoria ser coerente com a observação 
empírica é muito elevada. 

- O uso intensivo de evidências empíricas pode 
tronar o estudo de caso demasiado complexo, 
obtendo um estudo muito rico em detalhes mais 
pobre em visão de conjunto. 
- Resulta frequentemente em teorias modestas em 
detrimento de teorias gerais. 

Fonte: Elaboração própria 
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Como se pode verificar na tabela 19, vários investigadores debruçaram-se sobre esta 

análise e comparação entre os vários tipos de metodologias para justificar a pertinência 

e validade do estudo de caso como método de investigação. Desta análise e comparação 

infere-se que o estudo de caso apresenta desvantagens como todos os restantes 

métodos de pesquisa, que a sua pertinência está diretamente relacionada com os 

objetivos da investigação e, por outro lado, que a sua fiabilidade se prende com o rigor 

com o qual é aplicado. Todavia, estas conclusões são aplicáveis e verdadeiras para 

qualquer outra metodologia.  

Para além do referido, esta análise e comparação permite também evidenciar uma 

grande vantagem do estudo de caso que se prende com o facto de esta metodologia 

não ser exclusiva e incluir, por exemplo, ferramentas quantitativas, de modo a 

responder às suas desvantagens e permitir uma maior compreensão de fenómenos 

complexos. 

6.3 Estudo de caso como metodologia de investigação 

Yin (2010: 29) apresenta três condições gerais para a utilização do estudo de caso como 

metodologia, as quais podemos observar sob a forma resumida na tabela 20:  

 A primeira tem a ver com o tipo de pergunta geral à qual o trabalho pretende 

responder. Se a pergunta for do género “como?” ou “porquê?” então o estudo de 

caso poderá ser um método adequado. 

 A segunda condição prende-se com o controlo que o investigador tem ou não sobre 

os acontecimentos. 

 A terceira condição está relacionada com a temporalidade do contexto no qual se 

desenvolve o trabalho, de facto, o estudo de caso é adequado a fenómenos 

contemporâneos no contexto de vida real. 

 

 

 



 

EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN HOTEL 
Propuesta de modelo aplicable a los hoteles independientes de 4 estrellas en Portugal 

132 

Tabela 20 - Situações relevantes para diferentes métodos de pesquisa 

Estratégia Tipo de perguntas de 
investigação 

Exige controlo dos 
eventos 

(comportamentos) 

Foca eventos 
contemporâneos 

Experiência Como, porquê? Sim Não 
Questionário Quem, o quê, onde, 

quantos, quanto? 
Não Sim 

Análise de arquivos Que, o quê, onde, 
quantos, quanto? 

Não Sim/não 

Pesquisa histórica Como, porquê? Não Não 
Estudo de caso Como, porquê? Não Sim 

Fonte: COSMOS Corporation citado em Yin, 2010: 29 

Na perspetiva de (Yin, 2010), o presente estudo justifica as razões que levam à utilização 

do estudo de caso como método de trabalho e de recolha de dados: 

 Investiga um fenómeno empresarial complexo e contemporâneo como é o processo 

de seleção das unidades hoteleiras por partes dos consumidores. 

 As perguntas da investigação são apresentadas no sentido de saber o “como?” e o 

“porquê?” sobre um conjunto de acontecimentos. 

 Estes acontecimentos ocorrem num contexto real e contemporâneo, sobre os quais 

a investigadora não tem nenhum controlo: perceber como é que os atributos 

influenciam ou não as decisões, porque é que as conclusões são importantes para a 

gestão dos hotéis e como podem ser utilizados para melhorar os resultados. 

No sentido de justificar a escolha da metodologia qualitativa, pode-se acrescentar-que 

os limites entre o acontecimento e o contexto não estão claramente definidos, que esta 

investigação exige o conhecimento de eventos ou acontecimentos reais (como 

comportamento individuais, organizacionais e empresariais) e que o estudo concentra-

se em eventos atuais ou recentes. Como refere Yin (2003:2): “The case study method 

allows investigators to retain the holistic and meaningful characteristics of real life 

events- such as individual life cycles, organizational and managerial processes, 

neighborhood change, international relations, and the maturation of industries”. 

Yin (2010) menciona que o estudo de caso, sendo uma estratégia de investigação ampla 

e não uma mera tática de pesquisa e aquisição de dados, mostrou ser a metodologia 
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mais adequada para explicar diferentes realidades e tratar de situações onde existem 

muito mais variáveis de interesse do que dados, não excluindo a utilização de outras 

fontes de informação.  

Importa ainda mencionar que existem vários tipos de casos cuja utilização difere 

consoante a finalidade do estudo. Yin (op. cit.: 43) distingue, pelas suas características 

próprias, os estudos de caso exploratórios, descritivos e explanatórios. Contudo, o autor 

refere que os limites entre cada um podem não ser rígidos. Esta particularidade leva a 

que seja importante definir qual o tipo de estudo de caso com mais vantagens traz para 

o estudo em questão e completar esse método principal com ferramentas e 

procedimentos adicionais. 

6.3.1 O processo de investigação qualitativa 

Foi realizado um estudo de caso piloto que pretendia validar a proposta de modelo de 

investigação elaborado com base na bibliografia, assim como o questionário. Com base 

na caracterização do setor da hotelaria portuguesa (capítulo 5), definiu-se para o estudo 

de caso piloto, como unidade de análise, os hotéis sediados em Portugal classificados 

com 4 ou 5 estrelas, pertencentes ou não a uma cadeia hoteleira nacional ou 

estrangeira. 

Optou-se por elaborar um estudo de casos múltiplos incorporado, por se investigar o 

mesmo ”acontecimento” em várias empresas, procurando a generalização baseada nas 

evidências dos estudos; e por outro lado, porque se considerou que não existia um caso 

decisivo, representativo, extremo ou revelador. Para além destas condições 

apresentadas por Yin (op. cit.), era importante para a validação da proposta de modelo 

que diferentes perspetivas de gestão hoteleira fossem escolhidas permitindo uma maior 

riqueza de informação.  

O processo de seleção de casos (estudo piloto) obedeceu a várias fases: 

 Fase 1: pesquisa feita nos media, na internet, informações informais e 

conhecimentos da investigadora. O objetivo era procurar duas das mais importantes 
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empresas hoteleiras sediadas em Portugal que respeitassem as características 

definidas na ”unidade de análise”. 

 Fase 2: foi feita uma análise aos rankings dos principiais grupos hoteleiros. Os grupos 

Pestana e Vila Galé foram os únicos grupos hoteleiros portugueses a figurar no 

ranking das 300 maiores empresas hoteleiras em número de quartos a nível mundial 

segundo a prestigiada revista norte-americana “Hotels”, respetivamente em 121.º e 

229.º lugares na lista cujas três primeiras posições são ocupadas pela 

InterContinental, Cendant e Marriot.  

 Fase 3: verificação do ranking no sítio internet oficial do Turismo de Portugal que 

confirma o lugar destes grupos hoteleiros. 

 Fase 4: seleção de dois hotéis dentro destes grupos hoteleiros, uma unidade de 

marca portuguesa e uma unidade de marca estrangeira, sendo que um hotel de 5 e 

outro de 4 estrelas e acrescentou-se ainda uma unidade hoteleira independente de 

menor dimensão para possibilitar a comparação dos resultados. 

O objetivo do estudo de caso piloto visava estabelecer a proposta de modelo de 

investigação que pretende avaliar a importância dos atributos dos hotéis que 

influenciam o processo de escolha junto dos clientes, assim como validar o conjunto de 

hipóteses formuladas dando origem ao questionário e às entrevistas, representando 

assim um estudo de caso múltiplo incorporado e exploratório. 

A seleção de casos foi assim, feita no universo dos hotéis em Portugal de 4 e 5 estrelas, 

orientando-se para contactos privilegiados da investigadora. As unidades participantes 

no estudo de caso piloto foram o Hotel Vila Galé Cascais (4 estrelas); o Hotel Marriott 

Praia D’El Rey (5 estrelas), em Óbidos e o Hotel Mestre Afonso Domingues na Batalha (4 

estrelas).  

Após a realização de um estudo de caso piloto, foi possível constatar que o interesse das 

unidades associadas a marcas detidas por cadeias hoteleiras, nacionais ou estrangeiras, 

seria menor e que a marca representava um atributo determinante e de destaque no 

processo de seleção das unidades. 
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Na sequência do estudo de caso piloto realizado e da caracterização do setor realizada, 

estabeleceu-se que a unidade de análise seria a hotelaria nacional de marca 

independente classificada com 4 estrelas. 

 Apesar dos hotéis classificados com 3 estrelas também representarem uma grande fatia 

da oferta de alojamento, era importante para a investigação que as unidades 

participantes apresentassem um tipo de gestão profissionalizado e organizado, pelo que 

os hotéis classificados com 4 estrelas apresentavam maior garantia deste pressuposto. 

Optou-se ainda por realizar um estudo de caso exploratório múltiplo incorporado uma 

vez que não existe apenas um caso que seja crítico para testar a teoria, nenhum caso é 

único ou extremo, não existe apenas um caso que seja representativo ou típico do 

fenómeno e não existe um caso longitudinal (estudo em períodos de tempo diferentes) 

que permita comprovar a teoria (Yin, op. cit). 

6.3.2 Fiabilidade e validez da análise de casos 

Segundo Yin (op. cit.) existem 4 critérios para avaliar a qualidade do desenho do estudo 

de caso: a validade do constructo, a validade interna, a validade externa e a fiabilidade. 

A validade do constructo verifica-se utilizando várias fontes de evidência, estabelecendo 

uma cadeia de evidências e dando o rascunho da projeto aos key informants. 

A validade interna apenas se efetua quando se trata de um estudo de caso causal 

(explicativo) não sendo o caso desta investigação. 

A validade externa resulta da capacidade em generalizar os resultados (analítica). Deve, 

pois, testar-se a teoria replicando os resultados, para que este pressuposto se verificasse 

optou-se por um estudo de caso múltiplo incorporado. 

Finalmente para garantir a fiabilidade e ter a certeza que se um outro investigador levar 

a cabo a mesma investigação, seguindo os mesmos protocolos, irá chegar aos mesmos 

resultados, foi elaborado um protocolo (ver anexo 3), cujo objetivo é minimizar os erros.  
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6.3.3 Seleção dos casos de estudo 

À semelhança das etapas realizada para a seleção dos casos no estudo piloto, a seleção 

dos casos para o estudo de caso múltiplo incorporado obedeceu a várias fases. Uma vez 

definido que a unidade de análise seria a hotelaria nacional de marca independente 

classificada com 4 estrelas, procedeu ao levantamento de todos os estabelecimentos 

hoteleiros sediados em Portugal que apresentassem estas caraterísticas (anexo 4), no 

sítio internet oficial do Turismo de Portugal.  

A segunda fase deste processo passou por contactar cada unidade constante na listagem 

construída que apresentava 139 estabelecimentos hoteleiros. O contacto foi, em 

primeiro lugar por e-mail para apresentar o projeto e foi feito de seguida um contacto 

telefónico que visava esclarecer algumas dúvidas que pudessem ter surgido e obter 

resposta quando esta não tinha sido enviada ainda. 

Dos 139 estabelecimentos contactados, 10 aceitaram participar no estudo. A principal 

razão apontada pelos diretores hoteleiros prendeu-se com o facto de envolver os 

clientes. Uma das condições necessárias para a aplicação dos questionários, era que este 

fosse aplicado no momento do check-in, uma vez que o objeto de estudo incide no 

processo de escolha das unidades hoteleiras. Com base na revisão da literatura 

desenvolvida, evidenciou-se que, se o questionário fosse aplicado durante a estadia, os 

clientes poderiam ser influenciado pela estadia e responder ao questionário no sentido 

da satisfação e não da seleção. 

6.3.4 Trabalho de campo 

O trabalho de campo é composto por três processos principais, o primeiro processo foi 

dedicado ao levantamento de toda a informação disponível na internet acerca dos 10 

estabelecimentos hoteleiros. Essa informação foi depois completada com a informação 

obtida no segundo processo que consistiu na realização das entrevista (ver guião da 

entrevista no anexo 1) com os diretores das unidades hoteleiras, realizada em 

simultâneo com a aplicação dos questionários, e finalmente o terceiro processo foi a 
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observação direta que decorreu em simultâneo também com a aplicação dos 

questionários.  

Dos dez estabelecimentos que participaram no estudo, alguns solicitaram anonimato, 

pelo que a apresentação que se segue respeita esta condição e nesses casos é dado um 

nome fictício ao hotel (Hotel A e Hotel B). 

A informação contida na apresentação das unidades hoteleiras participantes é 

proveniente das entrevistas realizadas a cada diretor hoteleiro que foram gravadas e 

transcritas integralmente (ver anexo 2). A concorrência apresentada apenas considera 

a mesma categoria e concelho. 

Pretendeu-se com este estudo de caso colocar várias questões: 

 Questões que permitissem caracterizar as unidades hoteleiras em estudo para além 

da informação publicamente disponível, no sentido de melhor entender as suas 

particularidades. 

 Questões acerca do perfil dos clientes de cada unidade: principal motivo da estadia, 

atributos mais valorizados, fontes de informação mais importantes, com o objetivo 

de confrontar a posteriori as resposta dadas pelos mesmos na segunda fase da 

investigação. 

 Questões relativas às políticas de comunicação (quais os canais privilegiados) e de 

distribuição. 

Considerando que, de maneira, global, pretende-se entender o processo de escolha das 

unidades hoteleiras, a perspetiva dos diretores das unidades torna-se fundamental e 

será completada na fase seguinte com a perspetiva dos clientes dessas mesmas 

unidades. Para além deste objetivo, permitirá ainda definir as perguntas e hipóteses de 

investigação complementando a revisão da literatura já levada a cabo.  
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6.3.4.1 Hotel A 

Ficha técnica 

Classificação: Hotel 4 estrelas 

Capacidade: 48 quartos 

Restaurante a funcionar: não 

História e caracterização 

O hotel ocupa um edifício antigo que data de 1937. O edifício sofreu uma remodelação 

que começou em 2009 e que foi sendo feita gradualmente, uma vez que o hotel nunca 

fechou. Tudo foi renovado desde mobiliário a instalações elétricas, canalizações, entre 

outros. O Diretor está em funções desde 2007. O hotel não dispõe de bar no lobby do 

hotel, este situa-se no primeiro andar conferindo uma maior privacidade aos hóspedes 

do hotel. O hotel também não dispõe de restaurante, uma vez que existe uma ampla 

oferta de restauração no centro da cidade. Também não dispõe de zona de 

estacionamento própria e o estacionamento no centro da cidade é pago, no entanto, 

fruto de uma parceria com um parque de estacionamento externo, disponibiliza aos 

seus hóspedes a possibilidade de estacionar no parque do mesmo mediante pagamento 

mas facilitando a estadia ao hóspede que não precisa de se preocupar em pagar os 

parquímetros. 

Segmentos de mercado 

O Hotel A trabalha essencialmente com o segmento de negócios no inverno, outono e 

primavera. Neste segmento o cliente é predominantemente nacional, no verão está 

mais direcionada para o segmento de lazer, e os clientes espanhóis são os mais 

numerosos, seguidos dos portugueses, franceses, italianos, alemãs e o mercado 

brasileiro que está em crescimento. 

Em relação à concorrência, foram identificadas três unidades hoteleiras com a mesma 

categoria no mesmo concelho. Um dos concorrentes está associado a uma marca 

hoteleira nacional e em relação à dimensão um deles apresenta a mesma dimensão, os 

restantes possuem maior capacidade. Quanto aos serviços o Hotel A é o único que não 
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possui salas de reunião em comparação com os restantes hotéis independentes 

identificados como concorrentes. Os hotéis concorrentes foram considerados parceiros 

do negócio, e apresentam, segundo o Diretor da Unidade uma clientela diferente. 

Política de comunicação  

Fazem alguma publicidade pontual em jornais, como o Público por exemplo. Estão 

também presentes, anualmente, na Feira Internacional de Turismo de Lisboa (BTL). Tem 

um sítio internet próprio criado e gerido por uma empresa especializada. Não possui 

perfil na rede social do Facebook (apenas existe informação resumida), por exigir um 

elevado acompanhamento e ainda não estar com condições para tal. Não trabalham 

com promoções ou pacotes. O Diretor acompanha os comentários deixados na 

Booking.com e considera que são benéficos mas que também podem ser prejudiciais, 

pelo facto de alguns comentários não corresponderem à realidade ou não terem razão 

de ser e prejudicarem a imagem da unidade. Não aplicam questionário de satisfação, a 

comunicação direta oral com o cliente é preferida. 

Política de distribuição e de preços 

Para chegar aos clientes, o hotel A dispõe de um sítio na internet que apresenta um 

botão de reserva e redireciona para motor de reserva próprio, apresenta ainda na 

página, o melhor preço garantido (BAR). O hotel trabalha com várias centrais de reservas 

e agências de viagens on-line (5 canais on-line no total), sendo que a principal é a 

Booking.com. Vários sítios terceiros, e centrais redirecionam também para a 

Booking.com as reservas. São utlizados, ainda, os tradicionais canais de distribuição 

(OT’s, AV’s com balcão), mas cada vez menos. Existe finalmente muito contacto direto 

feito pelo cliente passante ou pelo telefone e e-mail, neste caso o pessoal de contacto 

tem um papel muito importante. Os preços praticados pelo hotel diferem consoante a 

tipologia e a modalidade de ocupação (dupla ou individual essencialmente), mas são 

idênticos aos praticados na Booking.com com designações de quartos ligeiramente 

diferentes. A Booking.com representa o principal canal de distribuição e principal fonte 

de reservas. Os preços sofrem oscilações consoantes a ocupação no momento da 

reserva.  
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6.3.4.2 Hotel Estalagem do Convento 

Figura 24 - Logotipo do Hotel Estalagem do Convento 

 

Fonte: www.hotelestalagemdoconvento.com 

Ficha técnica 

Morada: Rua D. João de Ornelas, 2510-074 Óbidos 

Página internet: www.hotelestalagemdoconvento.com 

Classificação: Hotel 4 estrelas 

Capacidade: 31 quartos 

Restaurante a funcionar: não 

Diretor: Dr. Nuno Garcia 

História e caracterização 

O Hotel Estalagem do Convento está instalado no edifício de um antigo convento do 

século XIX, no qual a decoração em cada detalhe remete para outros tempos. O Hotel 

situa-se junto à muralha da cidade de Óbidos o que lhe confere uma localização 

privilegiada por se encontrar no coração da zona histórica.  

Os hóspedes são recebidos por um porteiro que presta auxílio, não só com as bagagens, 

como também com o estacionamento dos veículos dos hóspedes que encontram alguns 

constrangimentos devido às características do pavimento da estrada e pouca 

disponibilidade de lugares de estacionamento.  

Apesar do hotel enfrentar alguns constrangimentos em termos logísticos pelo edifício 

ser antigo e não ter sido construído para este fim, possui todas as comodidades 

necessárias e o conforto desejado. Junto à receção existe um bar confortavelmente 

mobilado, com lareira e um restaurante que é utilizado apenas para o serviço de 

http://www.hotelestalagemdoconvento.com/
http://www.hotelestalagemdoconvento.com/
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pequeno-almoço, e para outras refeições mediante marcação, uma vez que existe uma 

ampla oferta de restauração na cidade. 

Segmentos de mercado 

Segundo o diretor da unidade, não existe um público-alvo definido. Devido às 

características do hotel e à localização, o principal segmento de mercado é o do lazer, 

existindo uma procura residual por parte de clientes individuais de negócio. O cliente 

tipo é estrangeiro, na faixa etária dos 50 aos 70 anos, mas também são procurados por 

casais nacionais e famílias (entre os 25 e os 45 anos). Em termos de nacionalidades, estas 

variam desde o mercado português ao mercado oriental (japonês) mas também Norte-

americano, Sul-americano com os brasileiros, argentinos, chilenos, assim como o 

tradicional mercado europeu. A procura do hotel apresenta ainda uma forte 

componente de grupos, sobretudo nos meses de maio e setembro e maioritariamente 

provenientes de França, Itália e Alemanha. O principal motivo da estadia no mercado de 

lazer é visitar Óbidos. 

Tabela 21 - Concorrência direta da Estalagem do Convento  

 

Fonte: Elaboração própria com base na base de dados do RNET, consultado em 30/03/2015 

Segundo o diretor da unidade, Óbidos tem uma tipologia de hotéis muito específica, 

devido à antiguidade do destino mas de facto a concorrência aumentou de forma muito 

significativa nos últimos anos.  

Também apareceram outros hotéis nas zonas limítrofes com outras características, mas 

considere que o cliente que vem para Óbidos continua a querer ficar no centro histórico, 

esta é uma vantagem decisiva. A marca Óbidos é extremamente importante. 

Nome Capacidade
Número de 

UA

Localização 

(Concelho)

Número de 

Restaurantes

Salas de 

reunião
SPA

Piscinas 

Exteriores

Piscinas 

Interiores
Ginásio

Hotel Casa das Senhoras Rainhas 20 10 Óbidos 1 Não Não Não Não Não

Hotel Estalagem do Convento 45 31 Óbidos 2 Não Não Não Não Não

Hotel Real D'Óbidos 36 18 Óbidos 1 Sim Não Sim Não Não

UA - Unidades  de Alojamento
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Política de comunicação  

O hotel possui um sítio na internet (figura 25, copiada a 24/03/2015), está também 

presente na rede social do Facebook (figura 26, copiada a 24/03/2015), onde 

disponibiliza fotografias da unidade, assim como informações referentes aos eventos 

que decorrem na cidade. Em relação às feiras, o diretor da unidade considera 

importante na medida em que é uma oportunidade para manter o contacto com as 

empresas que já são clientes e pela troca de experiência entre parceiros que possibilita, 

mas em termos de vendas associadas perdeu muita importância. O hotel também possui 

folhetos que espalham a nível nacional através de parcerias com outras unidades. 

Política de distribuição e de preços 

O sítio internet apresenta um botão de reserva que redireciona para motor de reserva 

próprio, utilizam também os tradicionais canais com plataforma digital que assumem 

um papel preponderante nas vendas (no momento da entrevista trabalhavam com 4 

canais online). Existe ainda muito contacto direto, onde o papel do pessoal de contacto 

é determinante, sobretudo no verão, altura em que há mais passantes na cidade que 

não fizeram reserva. A grande maioria das vendas vem através da Booking.com e de 

outras plataformas online. O controlo dos preços e do inventário é feito numa base 

semanal e manualmente nas plataformas dos vários canais de distribuição online, no 

verão com maior antecedência. O preço praticado na Booking.com é mais baixo e não 

apresenta à data da consulta pacotes ou promoções. 

Figura 25 - Página internet da Estalagem do Convento  

 

Fonte: www.hotelestalagemdoconvento.com 
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Figura 26 - Página Facebook da Estalagem do Convento  

 

Fonte: https://pt-pt.facebook.com/HotelEstalagemDoConvento/timeline 
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6.3.4.3  Estalagem Lago Azul 

Figura 27 - Logotipo da Estalagem Lago Azul 

 

Fonte: www.estalagemlagoazul.com/homepage/pt 

Ficha técnica 

Morada: Ferreira do Zêzere, 2240 Ferreira do Zêzere 

Página internet: www.estalagemlagoazul.com/homepage/pt 

Classificação: Hotel 4 estrelas 

Capacidade: 20 quartos 

Restaurante a funcionar: sim 

Diretor: Dr. Vítor Pais 

História e caracterização 

O Hotel Estalagem Lago Azul está situado na maior albufeira do país, a Barragem Castelo 

de Bode, o que lhe confere uma localização única em termos de contacto com a natureza 

e tranquilidade assim como as características ideias para a prática de desportos 

náuticos. E é um hotel que data de 1974 e que já tem uma clientela muito fidelizada e 

sobretudo em certas épocas. 

Segmentos de mercado 

A unidade possui um público-alvo de lazer muito específico, caracterizado por um poder 

económico médio e médio-alto, com grande foco nos fins de semana, estadia média no 

verão de 3-4 noites em família sobretudo. No inverno é procurado por um segmento 

desportivo, em particular as equipas de remo, e equipas olímpicas e nestas alturas 

(fevereiro e março) pode acontecer que o hotel esteja a funcionar exclusivamente para 

este público sem que encerram as vendas para os restantes segmentos. Outro segmento 

http://www.estalagemlagoazul.com/homepage/pt
http://www.estalagemlagoazul.com/homepage/pt
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que conseguem atrair é o turismo de natureza, não só pela barragem como pela 

natureza envolvente. 

Concorrência direta (RNET, consulta a 22/05/2015) 

O hotel não tem concorrente com a mesma classificação no concelho onde se situa, 

sendo que os concelhos limítrofes apresentam segmentos de mercado muito distintos, 

em Ourem existe uma forte componente de turismo religioso com Fátima e em Tomar 

de turismo cultural e de negócios. 

Política de comunicação 

O diretor da unidade mencionou que fazem a própria publicidade e promoção, por 

exemplo nos media (rádio TSF), mas também trabalham a divulgação em conjunto com 

os organismos de turismo e parceiros locais. Estão presentes nas principais feiras 

internacionais de turismo e fazem roadshows particularmente em Espanha.  

Têm ainda o próprio sítio internet (ver figura 28, copiada a 30/03/2015), página no 

Facebook (ver figura 29, copiada a 30/03/2015) com ligação para a página internet do 

hotel, onde colocam fotografias, informação sobre os eventos, promoções e pacotes em 

vigor.  

Estão também presentes no Twitter. Existe ainda um esforço realizado na força de venda 

porta à porta junto dos principais operadores turísticos.  

Para os clientes que já fizeram uma estadia na unidade, é enviado regularmente a 

newsletter da unidade. 

Aplicam um questionário de satisfação para o qual obtém uma taxa de resposta muito 

elevada e que já permitiu corrigir vários aspetos do serviço. Acompanham também os 

comentários deixados nas redes sociais mas a fonte mais relevante de comentários é a 

Booking.com. 
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Aderem ao serviço pago disponibilizado pelo motor de busca Google.com que permite 

um posicionamento preferencial nos resultados das pesquisas efetuadas pelos 

consumidores pelo nome da região e pelo nome do hotel.  

Política de distribuição e preço 

Segundo o diretor da unidade, estão presentes em todos os canais de distribuição on-

line desde os anos 90, nessa altura não existiam muitos canais. Foi nos anos 2003-2004 

que se multiplicaram e o hotel aderiu a todos os que foram aparecendo. Neste momento 

já podem escolher os canais que mais vendem. O maior operador on-line é a 

Booking.com, mas estamos presentes em vários outros. O Hotel oferece na sua página 

internet a possibilidade de efetuar reservas, no entanto, o diretor refere que sendo uma 

fonte de informação primordial, a reserva no final efetiva-se através da Booking.com. e 

não da página do hotel. Na página do hotel é garantido o melhor preço (BAR) e, de facto, 

na Booking.com os preços são ligeiramente mais elevados com quartos cujas 

designações são ligeiramente diferentes daquelas que se encontram no sítio internet do 

hotel. A página de Facebook também disponibiliza um botão de reserva (ver figura 29) 

que redireciona para o sítio internet do hotel. 

As tarifas são estipuladas por segmento por mercado e acompanhadas diariamente. O 

Diretor mencionou que utilizam as orientações do revenue management, no entanto, 

explica que as forças do mercado ditam as regras, o que significa que não aplicam 

rigorosamente as indicações do revenue management adaptando os preços e controlo 

de inventário com base na procura nos respetivos segmentos. Oferecem também 

pacotes e promoções procurando criar experiências e prolongar as estadias e utilizam 

também um programa de fidelização. 
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Figura 28 - Página internet da Estalagem Lago Azul  

 

Fonte: www.estalagemlagoazul.com/homepage/pt 

 

Figura 29 - Página Facebook da Estalagem Lago Azul  

 

Fonte: https://pt-pt.facebook.com/EstalagemLagoAzul/timeline 

 

  

http://www.estalagemlagoazul.com/homepage/pt
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6.3.4.4  Hotel Lamego 

Figura 30 - Logotipo do Hotel Lamego 

 

Fonte: www.hotellamego.pt 

Ficha técnica 

Morada: Quinta da Vista Alegre, 5100-183 Lamego 

Página internet: www.hotellamego.pt 

Classificação: Hotel 4 estrelas 

Capacidade: 93 quartos 

Restaurante a funcionar: sim 

Diretora: Dra. Vanessa Reis 

História e caracterização 

O Hotel Lamego data de 1996 e já foi construído nessa altura para o uso que hoje lhe é 

conferido, melhorando ao longo dos anos as suas instalações e serviço para oferecer 

hoje todas as comodidades de uma unidade moderna. Este hotel possui uma localização 

privilegiada, por um lado, porque está inserido na Quinta da Vista Alegre onde também 

se encontra um edifício de interesse histórico, o Palacete Vista Alegre; por outro lado 

porque se situa na Região Demarcada do Douro. 

Segmentos de mercado 

Os segmentos de mercado trabalhados pelo Hotel Lamego são, por origem geográfica, 

o mercado interno, espanhol, francês e inglês. O principal segmento, por motivo da 

estadia, é o lazer, maioritariamente constituído por famílias e grupos. 
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Tabela 22 - Concorrência direta do Hotel Lamego 

 

Fonte: Elaboração própria com base na base de dados do RNET, consultado em 30/03/2015 

Para além do Delfim Douro Hotel, a Diretora da unidade mencionou como concorrente 

direto o Hotel Douro Scala. Classificado com 5 estrelas, situado em Viseu e não havendo 

mais nenhum hotel 4 ou 5 estrelas neste distrito. A diretora da unidade considera que o 

que distingue o Hotel Lamego da concorrência é a gestão de pessoas. 

Política de comunicação 

Segundo a diretora do Hotel Lamego, a forma de comunicação com mais expressão é o 

produto/serviço. Proporcionar ao cliente uma fantástica experiência, satisfazê-lo, 

fideliza-lo e promover a publicidade pelo passa-palavra é a melhor publicidade que um 

negócio pode ambicionar. Segue-se a força de vendas, o sítio internet (figura 31, copiada 

a 30/03/2015) e a página do Facebook (figura 32, copiada a 30/03/2015).  

Estão presentes nas redes sociais que são geridas pelo departamento comercial que tem 

como política responder a todos os comentários.  

Todos os comentários são monitorados no sentido de os transforem em informação útil 

para trabalhar constantemente o serviço. A página de Facebook tem informação 

atualizada, não tem botão reserva, tem informação relativa ao ginásio. 

Para já não têm posicionamento definido nos motores de busca porque aguardam a 

construção do novo sítio internet do hotel que considera fundamental por ser um 

importante cartão-de-visita.  

Não possuem programa de fidelização mas elaboram programas e não promoções que 

têm normalmente um impacto bastante positivo.  

Nome Capacidade Número de UA
Localização 

(Concelho)

Número de 

Restaurantes

Salas de 

reunião
SPA

Piscinas 

Exteriores

Piscinas 

Interiores
Ginásio

Delfim Douro Hotel 84 42 Lamego 0 Não Não Sim Não Não

Hotel Lamego 189 93 Lamego 2 Sim Sim Sim Sim Sim

UA - Unidades de Alojamento
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Política de distribuição e de preços 

O Revenue e o Yield Management são trabalhados no hotel pelo departamento 

comercial. Aplicam variáveis internas e externas para definir a política de preços, como 

por exemplo a disponibilidade, datas das reservas, eventos da região, número de noites, 

número de quartos, serviços extra contratados, entre outros. Os principais canais de 

distribuição são as agências de viagem on-line, operadores turísticos, agências de 

viagem tradicionais, centrais de reservas e a página internet do hotel. Os canais de 

distribuição on-line são geridos com o auxílio de um Chanel Manager. A principal fonte 

reservas são as agências de viagem on-line. 

Figura 31 - Página internet do Hotel Lamego  

 

Fonte: www.hotellamego.pt 

Figura 32 - Página Facebook do Hotel Lamego  

 

Fonte: https://www.facebook.com/HLHealthClubSpa.hotellamego?fref=ts  

http://www.hotellamego.pt/
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6.3.4.5  Hotel Moliceiro  

Figura 33 - Logotipo do Hotel Moliceiro 

 

Fonte: http://www.hotelmoliceiro.pt/ 

Ficha técnica 

Morada: Rua Doutor Barbosa de Magalhães, 15/17, 3800 - 154 Aveiro 

Página internet: http://www.hotelmoliceiro.pt/ 

Classificação: Hotel 4 estrelas 

Capacidade: 48 quartos 

Restaurante a funcionar: não 

Diretora: Dra. Cristina Durães 

História e caracterização 

O hotel abriu portas no dia 8 de outubro de 1998, inicialmente com 20 quartos que após 

obras de ampliação em 2006 passaram a 49. O negócio é da Dra. Cristina Durães que 

arrenda o edifico. Alguns quartos apresentam um estilo clássico e outros apresentam 

uma decoração mais moderna. Não é permitido fumar nos quartos, existem 

comodidades para pessoas com mobilidade condicionada, suite nupcial, elevador, 

aquecimento e ar condicionado. O hotel fornece serviço de quartos, lavandaria, limpeza 

a seco e serviço de engomadoria. Em termos de oferta de comidas e bebidas, o Hotel 

Moliceiro dispõe de um bar, serviço de pequeno-almoço em buffet ou servido no quarto 

e apresenta ainda a opção de menus especiais dietéticos (mediante pedido). Tem 

restaurante mas que funciona apenas consoante marcação. 

http://www.hotelmoliceiro.pt/
http://www.hotelmoliceiro.pt/
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A receção funciona 24 horas por dia, e oferece ainda jornais, cofre, balcão de Turismo, 

sala para as bagagens e parque infantil. Para o segmento de mercado dos negócios o 

hotel disponibiliza fax e fotocopiadora e de uma sala de reunião. 

O ambiente do hotel é elegante e é nítida a preocupação com o detalho, que se 

evidencia pela presença e dedicação da Dra. Cristina Durães que acompanha 

diariamente a operação. O acolhimento dos hóspedes é feito numa ambiente tranquilo 

e agradável.   

Tabela 23 - Concorrência direta do Hotel Moliceiro 

  

Fonte: Fonte: Elaboração própria com base na base de dados RNET, consultado em 30/03/2015 

A diretora da unidade não considera que existe uma concorrência direta, até porque o 

Moliceiro tem uma faceta muito diferenciada, mas a nível de preços a concorrência está 

a baixar muito o nível, o Moliceiro quer manter os seus preços para conseguir manter o 

padrão de qualidade que sempre o distinguiu e que foi e é reconhecida, mas fica difícil 

porque os clientes comparam preços. 

Segmentos de mercado 

O hotel Moliceiro possui características que permitem trabalhar tanto o mercado de 

lazer como de negócios, sendo que o principal segmento é o de negócios (individuais). 

O segmento de lazer é mais importante entre 15 de julho e 15 de setembro e neste 

segmento, os motivos da estadia são maioritariamente o sol e praia e conhecer a cidade. 

Quanto à origem geográfica, Espanha é o maior mercado estrangeiro, seguido do Brasil 

e da França que estão em crescimento. Em relação à França, não é recente, pois, 

segunda a diretora da unidade, os emigrantes sempre foram clientes que, quando 

Nome Capacidade
Número de 

UA

Localização 

(Concelho)

Número de 

Restaurantes

Salas de 

reunião
SPA

Piscinas 

Exteriores

Piscinas 

Interiores
Ginásio

As Américas Hotel Art Nouveau & Design 140 70 Aveiro 0 Sim Não Não Não Não

Aveiro Palace 90 48 Aveiro 1 Não Não Não Não Não

Hotel Moliceiro 98 49 Aveiro 1 Sim Não Não Não Não

Meliá Ria Hotel & Spa 258 128 Aveiro 1 Sim Sim Não Sim Sim

UA - Unidades  de Alojamento
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vinham de férias passavam no hotel algumas noites. Atualmente já não são os 

emigrantes, mas os franceses natos que procuram esta unidade. 

Política de comunicação 

O hotel tem a sua própria página internet (figura 34, copiada a 21/03/2015), no entanto, 

a diretora mencionou que os consumidores vão primeiro à Booking.com. Estão também 

presentes nas redes sociais, nomeadamente no Facebook (figura 35, copiada a 

21/03/2015) onde colocam os pacotes, com preço e com ligação para o sítio internet do 

hotel, a informação está atualizada, o acompanhamento é atualizado. Para reserva 

encaminham para o e-mail ou telefone do hotel. 

 Estão também presentes nas principais feiras internacionais, apesar do hotel ser de 

pequena dimensão, apostam muito nas feiras porque existe uma grande parte da 

procura que prefere hotéis independentes. Não têm um posicionamento pago no motor 

de busca Google.com porque já aparece numa posição bastante favorável.  

Política de distribuição e de preços 

A unidade está presente em muitos canais de distribuição on-line, a gestão dos mesmos 

é feita por uma colaboradora. A excelente classificação nos principais motores de 

reserva e de comentários, favorece a procura do hotel por parte dos canais de 

distribuição. A principal fonte de reservas é a Booking.com. O controlo de inventário e 

de preços é feito diariamente e não varia muito para não haver uma grande disparidade 

de preços.  

As reservas também estão disponíveis na página do hotel que a diretora considera como 

fundamental e importante fonte de informação para os clientes, como tal tem investido 

muito na melhoria do sítio internet do hotel.  

Existe muito contacto direto, sobretudo nos meses de verão com clientes passantes sem 

reserva, nesse caso o produto/serviço representa um elemento chave. É muito 

frequente mostrarem os quartos a potenciais clientes. 
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São criados pacotes especiais temáticos que têm como objetivo promover as vendas e 

aumentar a estadia dos hóspedes. Não existe no momento programa de fidelização mas 

já existiu. 

Figura 34 - Página internet do Hotel Moliceiro  

 

Fonte: http://www.hotelmoliceiro.pt/ 

Figura 35 - Página Facebook do Hotel Moliceiro  

 

Fonte: https://www.facebook.com/hotelmoliceiro?fref=ts 

  

http://www.hotelmoliceiro.pt/
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6.3.4.6 Hotel B 

Ficha técnica 

Classificação: Hotel 4 estrelas 

Capacidade: 101 quartos 

Restaurante a funcionar: sim 

História e caracterização 

O Hotel B surge da requalificação de antigas termas foram totalmente renovadas para 

reabrir portas em 2009, dando lugar a um resort onde se encontra o atual Hotel B que 

possui também salas de reunião, as termas e um spa. As suas características e 

localização fazem do resort um produto compósito e permite ao hotel receber hóspedes 

com diversos perfis. 

Segmentos de mercado 

A fatia do negócio é proveniente do mercado corporate, seja na organização de eventos 

comerciais, reuniões, congressos e eventos. Nesta área trabalham sobretudo com a 

indústria farmacêutica, e com a indústria automóvel e depois com outras empresas de 

expressão nacional. 

No segmento dos clientes diretos, grande parte dos clientes são termalistas, pelo facto 

de ser um hotel termal, depois existem os clientes de spa que, segundo a direção, são 

completamente distintos, apesar dos clientes poderem usufruir dos dois, apresentam 

necessidades e exigências distintas. Recebem ainda famílias com e sem filhos e casais. 

Os clientes são essencialmente provenientes dos grandes centros urbanos, têm entre 

25 e 40 anos (cliente de spa). 

Concorrência direta (RNET, consulta a 30/03/2015) 

O hotel não apresentava concorrentes no mesmo concelho com a mesma categoria à 

data da entrevista. Neste momento já existem duas unidades nestas condições em fase 

de projeto. O diretor da unidade mencionou, no entanto, como concorrentes os hotéis: 

Marriott, Campo Real, Villa Batalha, Templários, Vila Galé Coimbra, Quinta das Lágrimas, 

que são os hotéis que tem na região centro as mesmas valências para o mercado 
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corporate. São quase todos 4 estrelas, por força das regras que não permitem às 

empresas realizar eventos em hotéis 5 estrelas. E também hotéis no Algarve que no 

inverno adquirem capacidade para a realização de eventos corporate. 

Política de comunicação 

Têm um plano de comunicação anual, estão presentes nas principais feiras nacionais e 

internacionais, têm página internet e página de Facebook onde “o retorno financeiro é 

diminuto mas permite uma divulgação de conteúdos de uma forma muito menos 

dispendiosa com uma capacidade viral, nessa rede social divulgamos conteúdos daquilo 

que fazemos, da nossa história, mais do que dos serviços” segundo o diretor da unidade.  

Aplicam questionário de satisfação mas privilegiam a conversa direta com os clientes. 

Acompanham os comentários deixados nas redes sociais e centrais de reserva que 

consideram ser uma mais-valia para a melhoria do serviço apesar dos riscos associados 

aos comentários negativos. Trabalham com promoções e pacotes temáticos ou feitos à 

medida. Trabalham com um programa de fidelidade mas não é representativo. 

Política de distribuição e de preços 

Existe muito contacto direto, o que está muito relacionado com a maturidade do 

mercado, o cliente faz a sua pesquisa e depois contacta o hotel para negociar. A grande 

maioria dos individuais faz a reserva diretamente com o hotel, apesar de a pesquisa ser 

feita online. Mas continua a haver uma grande percentagem de vendas online. O hotel 

está presente em 17 canais de distribuição eletrónica, dos quais 13 são responsáveis 

pela maioria das reservas. Utilizam as políticas de Revenue Management fazendo os 

preços oscilar com base em variados fatores. Os preços são ligeiramente superiores no 

sítio do hotel. Estão também presentes juntos dos canais tradicionais mas é pouco 

representativo. Quanto à página internet do hotel apresenta motor de reserva e garante 

o melhor preço. 
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6.3.4.7 Santarém Hotel 

Figura 36 - Logotipo do Santarém Hotel 

 

Fonte: www.santaremhotel.net/ 

Ficha técnica 

Morada: Morada: Av. Madre Andaluz, 2000-210 Santarém 

Página internet: www.santaremhotel.net/ 

Classificação: Hotel 4 estrelas 

Capacidade: 105 quartos 

Restaurante a funcionar: sim 

Diretora: Dr. Daniel Mota 

História e caracterização 

O hotel abriu em 1998 e foi construído por um construtor local em sociedade com uma 

empresa Líbia, e assim funcionou como Grand Hotel de Santarém, durante dois anos, 

depois dos quais o construtor abandona o projeto na certeza que a empresa Líbia levaria 

o projeto em frente por já ter outras parcerias hoteleiras, nomeadamente em Malta, 

com o grupo Corinthia que passou a gerir o hotel, até 2006. Este grupo ainda é 

proprietário do hotel. O grupo cede a exploração a um alto funcionário da embaixada 

da Tunísia, de 2006 a 2011, que, por força de vários problemas deixou o hotel degradar-

se e todos os aspetos. O atual diretor manteve maior parte da equipa e agora com 

muitas dificuldades tem vindo a assegurar a gestão da unidade. O grupo poderá vir a 

assumir a gestão do hotel mas são necessários investimentos para além daqueles que já 

têm vindo a ser feitos, os próximos serão nos quartos, e na componente energética. 

Segmentos de Mercado 

O Hotel Santarém trabalha com o segmento de lazer e o segmento corporate. No 

segmento corporate o segmento MICE mas também ciente de negócios individuais. 

http://www.santaremhotel.net/
http://www.santaremhotel.net/
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Trabalham também com um segmento específico ligado ao desporto (estágio, jogos 

amigáveis, etc.) Recebem várias equipas desportivas ao longo do ano porque o hotel fica 

perto do Centro de Alto Rendimento de Rio Maior que tem várias modalidades. 

Concorrência 

Em Santarém, existe apenas outro hotel, classificado com 3 estrelas, (Hotel UMU) e 

várias ofertas de alojamento local. No entanto, o diretor da unidade considera 

concorrentes o Lezíria Parque Hotel em Vila Franca, os Templários em Tomar, Golfe Mar 

no Vimeiro porque também estão no centro do país. 

Política de comunicação 

O hotel dispõe de uma página internet (figura 37, copiada a 26/03/2015) que a direção 

considera como principal fonte de informação, uma vez que a internet ganhou uma 

importância fulcral na organização das viagens dos consumidores. O diretor menciona 

que mesmo que um consumidor consulte uma agência de viagem ele irá consultar a 

página do hotel na mesma. Estão presentes no Facebook (figura 38, copiada a 

26/03/2015), onde colocam informação atualizada, onde consta uma ligação para o sítio 

do hotel. Trabalham com pacotes e promoções, no sítio, e aparece mesmo antes de 

entrar no mesmo. 

Acompanham os comentários nas redes sociais, centrais de reserva e comunidades de 

viajantes e também aplicam um questionário de satisfação. No entanto, sabem que o 

hotel precisa de renovações e lamentam o facto de não ser possível responder aos 

comentários negativos que são por vezes infundados. Esta opção já foi disponibiliza e o 

hotel responde aos comentários. 

Pagam alguma publicidade mas fazem muitas permutas: expresso, público, diário 

económico, jornal de notícias (publicidade em troca de alojamento). Estamos presentes 

para manter presença enquanto se fazem as renovações. 

Elaboram muitos protocolos com entidades locais: Santa Casa da Misericórdia, Clube de 

Tennis de Santarém, Camara Municipal, hospitais privados, hospital, associações 

culturais, etc. e eles também nos colocam nas suas redes de comunicação. 
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Enviam ainda uma newsletter mensal aos clientes da base de dados. 

Política de distribuição e de preço 

Segundo a direção da unidade, estão presentes em todos os canais existentes. A 

Booking.com é imprescindível e impõe as regras pela dimensão que tem, os hoteleiros 

não têm poder negocial. Praticam mesmo preço na booking.com e na página do hotel. 

Figura 37 - Página internet do Santarém Hotel  

 

Fonte: www.santaremhotel.net/ 

Figura 38 - Página Facebook do Santarém Hotel  

 

Fonte: https://www.facebook.com/santaremhotel?fref=ts 

  

http://www.santaremhotel.net/
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6.3.4.8  Hotel Templários 

Figura 39 - Logotipo do Hotel dos Templários 

 

Fonte: www.hoteldostemplarios.pt/homepage/pt 

 

Ficha técnica 

Morada: Largo Cândido dos Reis, 1 – Apartado 91, 2304-909 Tomar 

Página internet: www.hoteldostemplarios.pt/homepage/pt 

Classificação: Hotel 4 estrelas 

Capacidade: 176 quartos 

Serviço de comidas e bebidas: sim 

Diretor: Dr. Vítor Pais 

História e caracterização 

O Hotel dos Templários é um hotel imponente pela sua dimensão e áreas amplas. Possui 

uma localização muito central e com o desenvolvimento das infraestruturas de 

transportes viu a sua procura aumentar. Apostam muito na qualidade, foi o primeiro 

hotel a ter certificação de qualidade (9001) e HACCP, apostam ainda bastante na 

formação dos seus colaboradores. 

Segmentos de mercado 

O Hotel dos Templários já é o hotel de referência a nível nacional e internacional pelos 

congressos e reuniões (MICE), representa 70% da faturação. Existe ainda um mix a partir 

do mês de abril até finais de setembro com os wholesaler (OT), grupos fechados e o 

turismo individual através dos vários canais de distribuição. 

http://www.hoteldostemplarios.pt/homepage/pt
http://www.hoteldostemplarios.pt/homepage/pt
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Concorrência 

No mesmo concelho, não existe outro hotel 4 estrelas.  

Política de comunicação 

O diretor da unidade mencionou que fazem a própria publicidade e promoção, por 

exemplo nos media (rádio TSF), mas também trabalham a divulgação em conjunto com 

os organismos de turismo e parceiros locais. Estão presentes nas principais feiras 

internacionais de turismo e fazem roadshows particularmente em Espanha. Têm ainda 

o próprio sítio internet (figura 40, copiada a 24/03/2015), página no Facebook (figura 

41, copiada a 24/03/2015) com ligação para a página internet do hotel, onde colocam 

fotografias, informação sobre os eventos, promoções e pacotes em vigor. Estão também 

presentes no Twitter. Existe ainda um esforço realizado na força de venda porta à porta 

junto dos principais operadores turísticos. Para os clientes que já fizeram uma estadia 

na unidade, é enviado regularmente a newsletter da unidade. 

Aplicam um questionário de satisfação para o qual obtém uma taxa de resposta muito 

elevada e que já permitiu corrigir vários aspetos do serviço. Acompanham também os 

comentários deixados nas redes sociais mas a fonte mais relevante de comentários é a 

Booking.com. 

Aderem ao serviço pago disponibilizado pelo motor de busca Google.com que permite 

um posicionamento preferencial nos resultados das pesquisas efetuadas pelos 

consumidores pelo nome da região e pelo nome do hotel.  

Política de distribuição e de preços 

Segundo o diretor da unidade, estão presentes em todos os canais de distribuição on-

line desde os anos 90, nessa altura não existiam muitos canais: Foi nos anos 2003-2004 

que se multiplicaram e o hotel aderiu a todos os que foram aparecendo. Neste momento 

já podem escolher os canais que mais vendem. O maior operador on-line é a 

Booking.com, mas estamos presentes em vários outros. O Hotel oferece na sua página 

internet a possibilidade de efetuar reservas, no entanto, o diretor refere que sendo uma 

fonte de informação primordial, a reserva no final efetiva-se através da Booking.com. e 
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não da página do hotel. Na página do hotel é garantido o melhor preço (BAR) e, de facto, 

na Booking.com os preços são ligeiramente mais elevados com quartos cujas 

designações são ligeiramente diferentes daquelas que se encontram no sítio internet do 

hotel. A página de Facebook também disponibiliza um botão de reserva (figura 41) que 

redireciona para o sítio internet do hotel. 

As tarifas são estipuladas por segmento por mercado e acompanhadas diariamente. O 

Diretor mencionou que utilizam as orientações do revenue management, no entanto, 

explica que as forças do mercado ditam as regras, o que significa que não aplicam 

rigorosamente as indicações do revenue management adaptando os preços e controlo 

de inventário com base na procura nos respetivos segmentos. Oferecem também 

pacotes e promoções procurando criar experiências e prolongar as estadias e utilizam 

também um programa de fidelização. 

Figura 40 - Página internet do Hotel dos Templários  

 

Fonte: www.hoteldostemplarios.pt/homepage/pt 

 

http://www.hoteldostemplarios.pt/homepage/pt
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Figura 41 - Página Facebook do Hotel dos Templários  

 

Fonte: https://www.facebook.com/HoteldosTemplarios?fref=ts  
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6.3.4.9 Hotel Villa Batalha 

Figura 42 - Logotipo do Hotel Villa Batalha 

 

Fonte: www.hotelvillabatalha.com/ 

Ficha técnica 

Morada: Rua D. João de Ornelas, 2510-074 Óbidos 

Página internet: www.hotelvillabatalha.com/ 

Classificação: Hotel 4 estrelas 

Capacidade: 93 quartos 

Restaurante a funcionar: sim 

Diretor: Pedro Santos 

História e caracterização 

O Hotel Villa Batalha está situado na região Centro de Portugal, na vila da Batalha o que 

lhe confere uma localização central. O hotel localiza-se no centro da vila, próximo do 

Mosteiro da Batalha, Património Mundial da UNESCO. O hotel está situado junto ao rio 

Lena e dispõe de uma paisagem de vales mas também de serra. O hotel representa um 

conceito moderno de hotelaria com todas as exigências de conforto e comodidade assim 

como variados serviços para o público nacional e internacional. 

Segmentos de mercado 

O hotel trabalha com os segmentos de lazer, muito diversificado com motivações muito 

diferentes, e corporate para realização de reuniões, eventos e congressos. As empresas 

da região também são clientes do hotel. 

No segmento de lazer destacam- se os estrangeiro durante o mês de agosto e uma 

segmento muito especifico ligado aos casamentos de emigrantes cujos convidados se 

http://www.hotelvillabatalha.com/
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hospedam no hotel. O cliente nacional vem maioritariamente durante os fins-de-

semana. 

Tabela 24 - Concorrência direta do Hotel Villa Batalha   

 

Fonte: Elaboração própria com base na base de dados RNET, consultado em 30/03/2015 

No mesmo concelho apenas existe um hotel com a mesma categoria de menor 

dimensão e que não possui salas de reunião. 

Política de comunicação 

Utilizam todos os canais de comunicação existentes e tem página internet (figura 43, 

copiada a 30/03/2015). Estão presentes na rede social Facebook (figura 44, copiada a 

30/03/2015) que apresenta um botão de reserva que redireciona para motor de reserva 

do sítio do hotel. Têm ainda um posicionamento específico no motor de busca da 

Google.com. 

Não tem programa de fidelização mas trabalham com programas e não com pacotes 

promocionais. Têm cinco permanentes. Teve uma excelente aceitação e vendia-se 

imenso mas com a crise as vendas baixaram. 

Política de distribuição e de preços 

Estão presentes em todos os canais tradicionais e eletrónicos. O diretor mencionou que 

por vezes recebem reclamações ou pedidos de ajuda para fazer reservas em sítios 

terceiro a pensar que é responsabilidade do hotel. O hotel possui motor próprio de 

reserva na sua página internet que apresenta o melhor preço garantido. Os preços 

praticados são idênticos em todos os canais utilizados.  

 

 

Nome
Capacida

de

Número 

de UA

Localização 

(concelho)

Número de 

Restaurantes

Salas de 

reunião
SPA

Piscinas 

Exteriores

Piscinas 

Interiores
Ginásio

Hotel Mestre Afonso Domingues 44 22 Batalha 2 Não Não Não Não Não

Hotel Villa Batalha 186 93 Batalha 2 Sim Sim Não Sim Sim

UA - Unidades  de Alojamento
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Figura 43 - Página internet do Hotel Villa Batalha  

 

Fonte: www.hotelvillabatalha.com/ 

Figura 44 - Página Facebook do Hotel Villa Batalha  

 

Fonte: https://www.facebook.com/hotelvillabatalha?fref=ts 

 

  

http://www.hotelvillabatalha.com/
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6.3.4.10 Your Hotel and Spa  

Figura 45 - Logotipo do Your Hotel & Spa 

 

Fonte: www.yourhotelspa.com/ 

Ficha técnica 

Morada: Rua Manuel Rodrigues Serrazina, Fervença, 2460 – 743, Vestiaria, Alcobaça 

Página internet: www.yourhotelspa.com/ 

Classificação: Hotel 4 estrelas 

Capacidade: 62 quartos 

Restaurante a funcionar: sim 

Diretor: Dr. Ricardo Santos 

História e caracterização 

Localizado nas imediações da cidade histórica de Alcobaça, o Your Hotel & Spa é um 

local de refúgio e tranquilidade, que combina o equilíbrio da Natureza envolvente com 

o conforto de uma unidade renovada. Num ambiente que respira harmonia, o Your 

Hotel & Spa faz renascer o conceito de puro repouso e equilíbrio do antigo Hotel Termas 

da Piedade (Fonte: manual de qualidade da empresa). 

Segmentos de mercado 

O cliente do hotel é sobretudo nacional na faixa etária dos 25-40 anos normalmente dos 

grandes centros que procura hotel sobretudo pelo Spa e pela região, procura a 

“escapadinha”, em que o conceito passa pelo relaxamento com visita à região. Durante 

http://www.yourhotelspa.com/
http://www.yourhotelspa.com/
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os meses de julho e agosto, o perfil é um pouco diferente e maioritariamente 

proveniente do estrangeiro: francês, espanhol e também mercado português.  

O segmento de negócio, ainda não tem a expressão que a direção pretende mas é uma 

aposta uma vez que permite aumentar a procura durante a semana e juntar a isso a um 

conjunto de serviço que normalmente está associado: sala de reuniões, coffee breaks, 

refeições, alojamento. 

Tabela 25 - Concorrência direta do Your Hotel & Spa 

 

Fonte: Elaboração própria com base na base de dados do RNET, consultado em 30/03/2015 

Política de comunicação 

Nos últimos dois três anos têm apostado bastante na comunicação. Através de um 

projeto de investimento estiveram presentes em 8 feiras no exterior, sobretudo 

Espanha, Inglaterra e França. Participam ainda em algumas feiras a nível nacional, BTL, 

por exemplo, e uma outra em Aveiro. 

Estão também presentes em algumas brochuras de operadores turísticos, e trabalham 

ainda com alguns meios de comunicação social, sobretudo na base da permuta de 

serviços, de forma a estar presentes, quer com jornais regionais, zona de Caldas e Leiria, 

quer com alguns um pouco mais abrangentes (revista Sábado e do Diário de Notícias, 

por exemplo). 

Oferecem pacotes e promoções, e procuram com isso aumentar a duração da estadia 

para duas noites, principalmente nas alturas em que a ocupação é menor. O diretor 

considera que tem um bom retorno. 

Nome Capacidade
Número de 

UA

Localização 

(Concelho)

Número de 

Restaurantes

Salas de 

reunião
SPA

Piscinas 

Exteriores

Piscinas 

Interiores
Ginásio

REAL ABADIA CONGRESS & SPA HOTEL 128 32 Alcobaça 2 Sim Sim Sim Sim Não

Your Hotel & Spa Alcobaça 87 62 Alcobaça 0 Sim Sim Sim Sim Sim

UA - unidades  de a lojamento
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O hotel disponibiliza uma página Internet (figura 46, copiada a 24/03/2015) e na página 

de Facebook (figura 47, copiada a 24/03/2015) são também colocados os pacotes, com 

preço e com ligação para o sítio internet. A i informação está atualizada, o 

acompanhamento é atualizado. 

Política de distribuição e de preços 

A principal fonte de reserva é o contacto direto (telefone, e-mail), logo a seguir é a 

Booking.com. O sítio internet tem uma expressão muito pequena em relação aos 

restantes canais todos. 

A página foi entretanto renovada, apresenta um botão de reserva é fácil de utilizar e 

dispõe a informação de forma clara e completa, apresentando as várias opções de 

alojamento, pacotes promocionais, entre outros, o que não acontece na Booking.com. 

Apresenta ainda o melhor preço garantido. 

Figura 46 - Página internet do Your Hotel & Spa  

 

Fonte: www.yourhotelspa.com/ 

Figura 47 - Página Facebook do Your Hotel & Spa  

 

Fonte: https://www.facebook.com/yourhotelspa?fref=ts 

http://www.yourhotelspa.com/
https://www.facebook.com/yourhotelspa?fref=ts
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6.4 Discussão e interpretação dos resultados da análise qualitativa 

Para cada unidade em estudo (ver quadro resumo na tabela 26), a entrevista decorreu 

com o/a diretor(a) do hotel, foi gravada e integralmente transcrita (ver anexo 2). Não 

foram colocadas no anexo as entrevistas dos dois diretores que solicitaram 

confidencialidade, contudo a informação é utilizada na mesma medida das restantes. 

Tabela 26 - Quadro resumo das unidades hoteleiras participantes no estudo 

Estabelecimento Localização 
N.º 

quartos 

Estalagem Lago Azul Ferreira do Zêzere 20 

Estalagem do Convento Óbidos 31 

Hotel A Confidencial 48 

Hotel Moliceiro Aveiro 48 

Your Hotel & Spa Alcobaça 62 

Hotel Villa Batalha Batalha 93 

Hotel Lamego Lamego 93 

Hotel B Confidencial 101 

Santarém Hotel Santarém 105 

Hotel dos Templários Tomar 176 

Fonte: Elaboração própria 

Foi possível verificar que os hoteleiros têm consciência da importância que a internet 

tem, com os canais de distribuição eletrónicos, redes sociais e ainda comunidades 

virtuais de viajantes. Para o diretor do Santarém Hotel: “hoje ninguém viaja sem 

consultar as unidades de alojamento na internet”. Todos os entrevistados consideram 

que são fundamentais e que têm um papel preponderante no processo de seleção das 

unidades hoteleiras. Em relação às fontes de informação por exemplo, segundo o diretor 

do Hotel A “a internet é claramente a fonte de informação mais importante para o 

cliente, a página internet do hotel mas sobretudo outros motores de reservas, como a 

Booking.com”. 

De facto, verificou-se que todas as unidades dispõem de uma página internet que 

permite realizar reservas, estão praticamente todas presentes na rede social do 

Facebook e todos os diretores mencionaram que o principal canal de venda para clientes 

individuais é a Booking.com. Por exemplo, segundo o diretor do hotel Estalagem do 
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Convento: “Com as tecnologias existentes não fugimos aos avanços das tecnologias 

existentes nos sistemas de reservas, temos o sítio, temos os tradicionais canais com 

plataforma digital e isso assumiu um papel preponderante naquilo que são as nossas 

reservas”. O peso da Booking.com foi também motivo de preocupação para a maioria 

dos hoteleiros, para o diretor do Santarém Hotel, por exemplo: “A Booking é 

imprescindível, infelizmente, porque têm uma dimensão tal, que fazem o que querem, 

os hoteleiros não têm poder negocial”. 

A importância atribuída ao Facebook é variável de unidade para unidade, mas para 

alguns é já um canal de comunicação privilegiado e menos um canal de distribuição por 

enquanto como menciona o diretor do Santarém Hotel: “É uma grande aposta deste 

hotel e tem trazido bons resultados. O Facebook como canal de comunicação apenas 

para já, teremos de avaliar para decidir se pode ser um canal de distribuição”. O diretor 

do Hotel dos Templários foi o único a mencionar estar presente no Twitter. 

Os hoteleiros que não estão presentes na rede social Facebook justificam a “necessidade 

do exigente acompanhamento que acarreta”, demonstrando assim consciência do 

impacto que esta plataforma pode ter, nomeadamente na criação da imagem e 

reputação através do passa-palavra que possa surgir. Quatro dos dez hotéis oferece a 

possibilidade de reservar nesta plataforma, apresentando um botão de reserva mas que 

redireciona para a página internet do hotel. 

Em termos de política de comunicação foi mencionada publicidade nos media, as feiras, 

os folhetos, a página internet, o Facebook, as promoções, o próprio produto. Apenas 

três hotéis não utiliza os folhetos publicitários e apenas dois não investem nas feiras. 

Dos dez hoteleiros entrevistados, metade paga para aparecer em lugar de destaque no 

momento da pesquisa no motor de busca Google. Os hoteleiros demonstraram todos 

ter consciência de que os canais de comunicação tradicionais (feiras principalmente) 

estavam a perder importância nas vendas mas que era importante para alguns manter 

a presença no mercado, como é o caso do diretor do Hotel dos Templários.  
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Em relação ao posicionamento nos motores de busca como a Google.com, os diretores 

do Hotel dos Templários, do Your Hotel & Spa e do Hotel B considera muito importante 

e são os únicos que aparecem em primeiro lugar na pesquisa pelo nome do hotel neste 

motor de busca, antes mesmo da entrada da Booking.com. 

A maioria dos hotéis trabalha com pacotes considerando que os mesmos são uma mais-

valia para o cliente e para o hotel, como refere a diretora do Hotel Moliceiro:” Sim, 

trabalhamos com pacotes e promoções, procuramos sempre que seja para duas noites, 

principalmente nas alturas em que temos menos ocupação. Considero que tem um bom 

retorno”. Apenas dois não utilizam essa estratégia de promoção de vendas. Em relação 

aos programas de fidelização, a maioria não utiliza esta estratégia de promoção de 

venda, o que já era de esperar dado que os hotéis em estudo são hotéis de marca 

independente. 

No que refere à política de distribuição, todas as unidades estão presentes nos canais 

eletrónicos, é, de facto, notória a preponderâncias da OTA’s nas reservas dos hotéis 

participantes no estudo, com destaque evidente para a Booking.com. O número de 

canais onde estão presentes variam sensivelmente de hotel para hotel, sendo que o 

mínimo de canais mencionados foi de quatro, podendo ir para mais de 17. Ainda assim 

os hoteleiros continuam presentes nos canais de distribuição tradicionais. Por outro 

lado, vários diretores mencionaram a importância, em alguns casos até crescente do 

contacto direto, como refere o diretor do Hotel B: “Temos muito contacto direto, o que 

está muito relacionado com a maturidade do mercado, o cliente faz a sua pesquisa e 

depois contacta o hotel para negociar. A grande maioria dos individuais faz a reserva 

diretamente com o hotel, apesar de a pesquisa ser feita on-line”.  

Quanto à política de preço, a maioria dos hotéis aplica os mesmos preços no sítio 

internet e na Booking.com, fruto da paridade de preços frequentemente exigida pelas 

OTA’s apesar de não estar sempre identificado essa informação (melhor preço garantido 

ou BAR). Foi possível, no entanto, verificar que alguns hotéis já utilizam várias 

estratégias para contornar esta situação utilizando, por exemplo, os pacotes apenas 

disponíveis na página internet dos hotéis. 
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Todos os hoteleiros demonstraram grande preocupação em relação aos comentários 

veiculados através dos vários canais virtuais (TripAdvisor, Booking.com nomeadamente) 

e também pessoal através do passa-palavra, considerando-os determinante na escolha 

do hotel. A diretora do Hotel Lamego refere, por exemplo, que procuram “satisfazer e 

fidelizar o cliente e promover publicidade boca a boca que é a melhor publicidade que 

um negócio pode ambicionar”. 

Salientaram que a satisfação dos hóspedes é assim indiretamente determinante o que 

se revela na preocupação em estudar a satisfação, por um lado, através dos próprios 

questionários de satisfação aplicados na maioria dos hotéis ou enviados para os mesmos 

depois da estadia por e-mail como referido pela diretora do Hotel Moliceiro: “Estamos 

neste momento a desenvolver outro questionário mais específico que é enviado por e-

mail para tentar identificar os nossos pontos fracos”. Por outro lado, pelo 

acompanhamento dos comentários deixados nas várias plataformas virtuais ou ainda 

pessoalmente, de facto segundo o diretor da Estalagem do Convento: “(…) essa medição 

é feita pessoalmente com o cliente, já tivemos um formulários mas estes são extensos 

e as pessoas não têm paciência”. 

Todos os hoteleiros admitem que os comentários deixados nas plataformas on-line são 

úteis para identificar aspetos a melhorar, é nomeadamente o caso do diretor da 

Estalagem do Convento que mencionou que “Assumo que os comentários podem 

revelar pormenores que nós que andamos aqui todos os dias atarefados não vemos. 

Portanto podemos aproveitar isto de uma forma positiva”. 

Contudo, vários hoteleiros demonstram alguma preocupação em relação a comentários 

falsos, feitos com o intuito de denigrir a imagem do hotel, por um lado, e por outro pela 

forte exposição que provoca. De facto segundo o diretor do Hotel A: “É útil mas também 

é prejudicial, as vezes os clientes não leem os formulários quando fazem a reserva e 

depois vão reclamar de algo não tendo razão (por exemplo, o hotel não tem restaurante, 

quando essa informação já está disponível) ou fazem reclamações que não são 

verdadeiras. Não me parece que seja fundamental responder a esses comentários, 
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convivemos com eles”. No entanto, todos mencionaram o poder dessas plataformas e 

dos comentários quando positivos na influência da decisão de escolha do consumidor. 

Aquando a observação direta, foi possível, observar que todos os hotéis que obtinham 

boas pontuações ou prémios e certificados da Booking.com ou da TripAdvisor os 

colocavam em destaque quer na receção do hotel quer na página internet do hotel. 

Metade dos hotéis apresentam certificação de qualidade e os que a possuem não 

acreditam que tenha uma grande influência na decisão de compra do consumidor 

exceto para o mercado estrangeiro, como refere o diretor do Your Hotel & Spa “na 

celebração que contratos com OT’s alemãs a certificação é um requisito obrigatório”. 

De facto atribuem importância à certificação na satisfação do ciente e não na seleção 

como refere o diretor do Hotel dos Templários: “Tem na satisfação, não na escolha. A 

certificação obriga a maior rigor logo melhor serviço”. 

Em relação à utilização de equipamentos móveis para consulta e reserva, a maioria dos 

entrevistados considerou que ainda é pouco relevante, denotaram no entanto o seu 

crescimento, segundo o diretor do Hotel A “Temos aplicação para smartphone mas 

ainda não consigo ter uma noção muito concreta da utilização desses equipamentos 

para consulta”. 

Em relação ao fator mais determinante na escolha do hotel por parte dos clientes, os 

hoteleiros apresentaram respostas diversificadas, no entanto, 5 mencionaram o serviço, 

apenas um mencionou o passa-palavra, e o Spa, a dimensão dos quartos e as piscinas e 

área fitness foram outros fatores referidos como determinantes na escolha. 

É apresentado na tabela 27 um resumo da informação recolhida durante as entrevistas. 

Após o entendimento da perspetiva dos hoteleiros, no capítulo 7 efetua-se a análise da 

perspetiva dos clientes, usando a metodologia quantitativa, a qual permitirá validar a 

proposta de modelo.
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Tabela 27 - Síntese das respostas das entrevistas 

 Estalagem 
Lago Azul 

Estalagem do 
Convento 

Hotel A Hotel Moliceiro Your Hotel & 
Spa 

Hotel Villa 
Batalha 

Hotel Lamego Hotel B Santarém 
Hotel 

Hotel dos 
Templários 

Publicidade Sim Não Sim Não Sim Sim Força de 
vendas 

Sim Sim Sim 

Feiras Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim 

Facebook Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Página internet Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Promoções e programas Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Newsletter Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Sim 

Folheto Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Não Sim 

Posicionamento internet Sim Não Sim Não Sim Sim Não Não Não Sim 

Programa de fidelidade Sim Não Não Não Não Não Não Sim Não Sim 

Questionário de satisfação Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Acompanhamento reviews Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Presença OTA Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Principal fonte de reserva Booking.com 

Fatores determinantes 

na escolha do cliente 

Serviço Localização 

Edifico 
Relação 
qualidade 
preço Serviço 

Nome 
Localização 

Passa-palavra 
positivo 

Spa Dimensão 
quartos 

Serviços 
adicionais 

Serviço Piscinas e 
área fitness 

Serviço 

Vantagem competitiva Paisagem Localização Localização Qualidade Spa Sem 
concorrência 

Qualidade 
quartos 

Gestão de 
pessoas 

Flexibilidade 

Dimensão spa 

Único hotel 4 
estrelas 

Localização 
Qualidade 

BAR Sim - Sim Sim Sim Sim Não indica Sim Não indica Sim 

Certificação Sim Não Não Sim Sim Não Não Sim Não Sim 

Reputação Tranquilidade 
e natureza 

Hotel de 
charme 

Localização 
Serviço 

Hotel elegante 
Serviço 

Spa Comentários 
Positivos 

Boa Hotel renovado 

 Simpatia staff 

Paisagem 
Simpatia RH 

Localização 

Qualidade 

Fonte: Elaboração própria 
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O capítulo 6 permitiu obter através da metodologia qualitativa a perspetiva dos 

diretores das unidades hoteleiras que participaram no estudo acerca dos atributos que 

julgam ser os mais valorizados pelos seus clientes, assim como das fontes de informação 

preferenciais. No presente capítulo efetua-se o tratamento dos dados obtidos através 

da metodologia quantitativa e com o uso dos questionários aos clientes desses mesmos 

hotéis, com o objetivo de obter a perspetiva dos mesmos e, consequentemente, de 

validar a proposta de modelo. 

Por conseguinte, os objetivos deste capítulo passam por: 

 Caracterizar a amostra e proceder à descrição dos resultados através da análise 

descritiva com utilização das seguintes ferramentas: frequências, médias, medianas, 

máximos e mínimos, modas e desvio padrão. 

 Verificar as relações entre as variáveis em estudo, utilizando ferramentas da 

estatística inferencial nomeadamente o coeficiente de Ró de Spearman e dos testes 

do Qui-quadrado, Mann-Whitney e Friedman. 

 Proceder à análise fatorial exploratória e confirmatória para avaliar os modelos de 

medida da qualidade e da comunicação. 

 Com o método das equações estruturais, proceder à avaliação do modelo de medida 

conjuntamente com o modelo causal.  

Este capítulo apresenta a explicação do método de recolha e tratamento dos dados 

quantitativos obtidos através dos questionários, de modo a retratar a perspetiva dos 

clientes dos hotéis envolvidos no estudo e surge no seguimento do capítulo anterior que 

forneceu a visão dos diretores dos hotéis. Foi utlizado um questionário com perguntas 

maioritariamente fechadas cujos resultados obtidos foram tratados com os programas 

SPSS (versão 22) e AMOS (20). 

O trabalho de campo foi realizado de março 2013 a setembro 2013. Todos os 

questionários foram aplicados pessoalmente pela investigadora, com exceção dos 

aplicados no Hotel Villa Batalha, que optou por propor a aplicação dos questionários 

(anexo 5) pelos seus rececionistas, justificando que eles saberiam melhor identificar os 
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clientes com disposição para responder. Esta solicitação foi evidentemente respeitada, 

contudo, foi elaborado um documento com algumas recomendações acerca da 

aplicação dos questionários e alguns esclarecimentos acerca das perguntas e de dúvidas 

que podiam surgir, uma vez que já tinha sido realizado um questionário piloto. 

7.1 Metodologia de recolha de dados 

Para proceder à recolha de dados foi aplicado um questionário aos clientes dos hotéis 

participantes no estudo. A base do questionário foi desenvolvida a partir de um 

questionário já aplicado (Callan e Bowman, 2000) ao qual foi acrescentado questões 

elaboradas com base na revisão da literatura realizada, para definir as questões e as 

escalas de medida. 

7.1.1 Definição do universo e da amostra 

O universo deste estudo é composto por todos os clientes que escolhem um hotel 

quatros estrelas em Portugal. Uma vez que não é possível aplicar o estudo a todos os 

elementos deste universo, definiu-se uma amostra que corresponde a um subconjunto 

de dados que pertencem ao universo (Guimarães e Cabral, 2007). 

Para o cálculo da dimensão da amostra considerou-se a seguinte fórmula matemática, 

onde: n representa a dimensão da amostra; N o universo; p a proporção de indivíduos 

na amostra com o atributo; q o nível de precisão; Zα/2 o valor da distribuição normal 

para um dado nível de confiança igual a = 1; E- marquem de erro. 

 

Uma vez que o questionário ia ser aplicado aos clientes dos hotéis 4 estrelas 

independentes, o universo considerado foi de 3 817 139 hóspedes nos hotéis 4 estrelas 

segundo a estatísticas do INE disponibilizadas no site do Turismo de Portugal (2010) 

anualmente para o ano 2009. 
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Para definir uma dimensão da amostra adequada, torna-se necessário conhecer a fatia 

da população que apresenta determinada característica (p) ou uma estimativa dessa 

proporção. 

Na maior parte dos estudos estatísticos das áreas socias não é possível conhecer esse 

valor e de acordo com Vicente et al. (2001), na falta dessa informação pode tomar-se p 

= 0,5 pois este valor maximiza a variância da população, conduzindo a um n maior do 

que o necessário, garantindo assim o cumprimento da precisão fixada.  

Utilizando um índice de confiança de 95% e uma margem de erro de 5%, seria necessária 

uma amostra de 384 hóspedes, tendo sido realizados 461 questionários. 

7.1.2 Questionário 

O questionário foi construído a partir de um questionário existente (Callan e Bowman, 

op. cit.) completado com base nos elementos que foram evidenciados na revisão da 

literatura.  

É composto maioritariamente por perguntas fechadas e algumas abertas de modo a 

caracterizar o perfil dos inquiridos, nomeadamente, a experiência passada no que que 

diz respeito às dormidas na hotelaria, o motivo da viagem a utilização de motores de 

busca, a utilização de equipamentos móveis durante a pesquisa, o grau de envolvimento 

dos inquiridos na pesquisa do alojamento, as fontes de informação utilizadas, os 

atributos mais valorizados no momento de escolher o hotel, benefícios procurados e por 

fim e os aspetos sociodemográficos. 

As perguntas n.º 1 a n.º 4 destinam-se a caracterizar a experiência do inquirido na 

hotelaria, enquanto a pergunta n.º 5 destina-se a identificar o motivo da viagem (lazer 

ou negócios).  

As perguntas n.º 6 a n.º 10 permitem caracterizar a pesquisa de informação para a 

seleção do hotel a saber: utilização de motores de busca, equipamentos móveis, tempo 

dedicado à pesquisa, alternativas analisadas antes de escolher aquela unidade 

(envolvimento). 



 

EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN HOTEL 
Propuesta de modelo aplicable a los hoteles independientes de 4 estrellas en Portugal 

182 

7.1.3 Escalas de medidas 

As variáveis presentes nas perguntas n.º 11, n.º 12 e n.º 14 foram operacionalizadas em 

variáveis quantitativas e medidas numa escala de Likert de 1 a 7 uma vez que avaliam o 

grau de importância dos fatores envolvidos no processo de decisão de compra (Vagias, 

2006; Bruner, 2005; Sujan e Bettman, 1989 citados em Bruner, 2005).  

A pergunta n.º 11, acerca das fontes de informação, foi estabelecida com base no 

questionário que serviu de base de trabalho (Callan e Bowman, op. cit.) assim como na 

organização proposta por Kotler et al. (1996). 

A pergunta n.º 12 refere-se aos atributos que foram agrupados por grupos com base na 

revisão da literatura efetuada e com base nas entrevistas realizadas durante o estudo 

de caso piloto com diretores hoteleiros, como poderemos ver nos subpontos seguintes. 

A pergunta n.º14 prende-se com os benefícios procurados e foram utilizados os 

benefícios propostos por Dubé e Renaghan (1999). 

A última parte do questionário destina-se a identificar o canal de compra utilizado assim 

como compilar informação sociodemográfica sobre os inquiridos: género, idade, 

nacionalidade, nível de formação, e nível de rendimento. 

7.1.3.1 Para os aspetos tangíveis, intangíveis e localização 

Os aspetos tangíveis e intangíveis foram agrupados com base nas dimensões da 

qualidade propostas por Zeithaml et al. (1990) e escolhidos através dos estudos 

realizados por 1990 Knutson (1988), Atkinson (1988), Wilensky e Buttle (1988), Ananth 

et al. (1992), Mccleary et al. (1993), Choi e Chu (2001), Callan e Bowman (2000), Saleh e 

Ryan (1992), Wearver e Oh (1993), Yavas e Babakus (2005), Dolnicar (2002), Dubé e 

Renaghan (1999).  

Elementos tangíveis: 

 Qualt1 Decoração e ambiente do hotel 
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 Qualt2 Dimensão do quarto 

 Qualt3 Equipamentos no quarto (ar condicionado, internet, etc.) 

 Qualt4 Conforto da cama 

 Qualt5 Estado de manutenção do hotel 

 Qualt6 Variedade/qualidade de serviços de restauração 

 Qualt7 Qualidade do pequeno-almoço 

 Qualt8 Apresentação dos colaboradores 

Elementos intangíveis: 

 Quali1 Rapidez do serviço 

 Quali2 Promessa de cumprimento do serviço 

 Quali3 Eficiência dos serviços (check-in, etc.) 

 Quali4 Facilidade em fazer reservas 

 Quali5 Serviço personalizado 

 Quali6 Existência de serviços complementares 

 Quali7 Simpatia dos colaboradores 

 Quali8 Competência dos colaboradores 

 Quali9 Segurança 

 Quali10 Limpeza 

Apesar dos atributos da localização estar incorporados na qualidade do produto, a 

revisão da literatura revelou em alguns estudos um comportamento diferente, assim 

ficaram agrupados os seus elementos (Dubé e Renhagan, 2000; Knutson, 1988; 

Atkinson, 1988; Barsky e Labagh, 1992, Mccleary et al., 1993; Chou et al., 2008). 

 Local1 Localização do hotel 

 Local2 Acessibilidade do hotel 

7.1.3.2 Para o preço 

O preço é também um elemento apresentado como componente da qualidade, no 

entanto, vários autores mencionaram um comportamento distinto em relação aos 
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restantes atributos da qualidade, desta forma, agruparam-se os seus componentes o 

preço (Lockyer, 2005; Clow et al., 1995; Dolnicar, 2002 e Knutson, 1988) e a relação 

qualidade/preço (Atkinson, 1988; Wilensky e Buttle (1988); Ananth et al. (1992); Callan 

e Bowman (2000); Choi e Chu (2001), Dubé e Renaghan, 1999). 

 Pre1 Preço 

 Pre2 Relação qualidade-preço 

7.1.3.3 Para os atributos relacionados com a reputação 

Escala definida com base em Dubé e Renaghan (1999); Kwun e Oh (2007); Nguyen e 

Leblanc (2001), Chun (2005), Dolnicar (2002), Claver et al. (2006), Tarí et al. (2010), Han 

e Kim (2010); Han et al. (2010), Leaniz e Rodríguez (2015), Wilensky e Buttle (1988) e 

Clow et al. (1995). 

 Rep1 Classificação (n.º de estrelas) 

 Rep2 Certificação de qualidade 

 Rep3 Certificação ambiental do hotel 

 Rep4 Outro tipo de certificado (ex: tripadvisor) 

 Rep5 Responsabilidade social do hotel 

 Rep6 Logotipo da unidade/nome/marca 

7.1.3.4 Para os atributos da promoção de vendas e aspeto da página Internet 

Para uma melhor operacionalização dos resultados os aspeto associados aos 

determinantes da comunicação foram agrupados, por um lado os aspetos relacionados 

com a promoção de vendas (Mccleary et al., 1993; Clow et al., 1995; Ananth et al. (1992); 

Wilensky e Buttle, 1988; Ong, 2015; Aday e Phelan, 2015). 

 Promo1 Existência de promoções/pacotes 

 Promo2 Existência de cartão de fidelidade 

 Promo3 Existência de vendas de última hora (flash sales) 
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E ainda, os aspetos relacionados com o aspeto da página Internet, com base em Schmidt, 

et al., 2008; Briggs et al., 2008; Wong e Law, 2005, para o aspeto da página internet. 

 Site1 Organização e qualidade da informação no site 

 Site2 Línguas/linguagem 

 Site3 Qualidade das fotografias no site 

 Site4 Existência de melhor preço garantido (Best Available Rate) 

7.2 Metodologia de análise de dados 

Para tratar os dados recolhidos através do questionário foram utilizadas, por um lado, 

várias análises estatísticas cujos métodos são descritos nos pontos seguintes, por outro 

lado, foram também utilizados dois programas informáticos de tratamento de dados 

estatísticos SPSS (versão 22) e AMOS (versão 20).   

7.2.1 Análise descritiva 

A primeira análise dos resultados é uma análise descritiva na qual serão usados as 

médias, as medianas, as modas, as frequências e o desvio padrão. 

A análise descritiva “consiste na recolha, apresentação, análise e interpretação de dados 

numéricos através da criação de instrumentos adequados: quadros, gráficos e 

indicadores numéricos” (Reis, 1996: 15). 

A média aritmética “resulta da soma ponderada dos valores observados pelas respetivas 

frequências absolutas, dividindo-se o total pelo número de observações” (Pestana e 

Gageiro, 2003: 80), esta medida é influenciada por todos os valores da distribuição, 

principalmente pelos valores extremos, assim a mediana é também utilizada e 

representa o valor central de medidas ordenadas que já não é influenciada por valores 

extremos (Barbosa e Milone, 2004: 34). Por sua vez a moda, que também é uma medida 

de tendência central, é o valor que mais observações apresenta no conjunto de dados 

(Zar, 2010); já o desvio padrão é uma medida que permite aferir a dispersão das 

observações em relação à média (Reis, op. cit.: 82 e 85). 
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7.2.2 Estatística inferencial 

Coeficiente de correlação Ró de Spearman 

“O coeficiente de Ró de Spearman mede a intensidade da relação entre variáveis 

ordinais, utilizando em vez do valor nele observado, apenas a ordem das observações. 

[…] Os valores do coeficiente variam entre -1 e 1. Quanto mais próximo estiver destes 

extremos, maior será a associação entre as variáveis. O sinal negativo da correlação 

significa que as variáveis variam em sentido contrário, isto é, as categorias mais elevadas 

de uma variável estão associadas a categorias mais baixas da outra variável" (Pestana e 

Gageiro, 2003: 185-186). 

Teste Mann-Whitney 

O teste Mann-Whitney é um teste não paramétrico, para amostras independentes, 

numa escala ordinal, sendo utilizado para comparar o centro de localização das duas 

amostras, de forma a detetar diferenças ente as duas populações correspondentes.  

Este teste possibilita verificar a igualdade de comportamentos de dois grupos de casos 

ou a existência de diferenças entre duas condições experimentais (Pestana e Gageiro, 

2003: 414).  

Teste do Qui-quadrado 

O teste do Qui-Quadrado é utilizado para testar se dois ou mais populações 

independentes diferem relativamente a uma determinada característica. Através deste 

teste é possível testar se a distribuição dos N elementos da amostra global das classes 

de uma variável é ou não aleatória. As contagens dos elementos das amostras em cada 

uma das classes da variável qualitativa são geralmente organizadas em tabelas de 

contingência, com indicação das frequências absolutas. (Marôco, 2014: 99) 

O teste do Qui-quadrado apenas pode ser aplicado se se verificarem alguns 

pressupostos relativamente às frequências teóricas esperadas para as variáveis cuja 

relação se pretende estudar (Pestana e Gageiro, op. cit.: 138). Em termos práticos, estes 

pressupostos falham quando há um certo número de categorias de uma ou de ambas as 

variáveis com reduzido número de ocorrências. Neste trabalho, sempre que não se 
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cumpriram esses pressupostos, as categorias das variáveis foram agrupadas para que o 

teste pudesse ser interpretado. Sempre que este procedimento foi aplicado, essa 

indicação foi devidamente indicada. 

Teste de Friedman 

O teste de Friedman é um teste não paramétrico, que compara os valores de uma 

variável ordinal ou de nível superior em três ou mais condições de emparelhamento, 

onde cada variável é classificada numa escala de nível, pelo menos, ordinal. Deste modo, 

as resposta dos sujeitos em todas as variáveis são comparadas para detetar, por 

exemplo, diferenças nas preferências das pessoas (Pestana e Gageiro, 2003: 441). 

7.2.3 Análise fatorial exploratória (AFE) 

“A análise fatorial compreende um conjunto de técnicas estatísticas que procura 

explicar a correlação entre as variáveis observáveis, simplificando os dados através da 

redução do número de variáveis necessárias para os descrever. Pressupõe a existência 

de um número menor de variáveis não observáveis subjacentes aos dados (fatores), que 

representam o que existe em comum nas variáveis originais” (Pestana e Gageiro, 2003: 

501). Dito de outro forma, “representa uma técnica de modelação linear geral, cujo 

objetivo é identificar um conjunto reduzido de varáveis latentes (fatores ou constructos) 

que expliquem a estrutura correlacional observada entre um conjunto de variáveis 

manifestas (itens)” (Marôco, 2014:179). Além disso, é possível saber o quanto cada fator 

está associado a cada variável e o quanto o conjunto de fatores explica da variabilidade 

geral dos dados originais. Isto é, através da análise fatorial é possível identificar novas 

variáveis, em número menor que o conjunto inicial, sem que haja perda significativa da 

informação contida no conjunto das variáveis iniciais (Pestana e Gageiro, op. cit.). 

Segundo Marôco (op. cit., 180), a análise fatorial pode ser dividida em dois tipos: 

 Análise Fatorial Exploratória (AFE) que representa um método exploratório e deve 

ser usada quando existe informação prévia sobre estrutura fatorial que pode 

explicar as correlações entre as varáveis manifestas. Neste método, os fatores 
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latentes explicam as correlações entre variáveis manifestas. Possibilita a exploração 

de padrões estruturais com a utilização da rotação de fatores. 

 Análise Fatorial Confirmatória (AFC) representa um método confirmatório utilizado 

quando existe informação prévia acerca da estrutura fatorial que se pretende 

confirmar. 

Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) 

O Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) é uma estatística que permite aferir a qualidade das 

correlações entre as variáveis de forma a prosseguir com a análise fatorial. Esta 

estatística varia entre zero e um, quanto mais próximo de 1 (unidade) mais adequada é 

a amostra à aplicação da análise fatorial. Este teste indica a proporção da variância dos 

dados que pode ser considerada comum a todas as variáveis, ou seja, que pode ser 

atribuída a um fator comum (Pestana e Gageiro, op. cit.: 505). A interpretação dos 

valores de Kaiser estão representados na tabela 28. 

Tabela 28 - Interpretação dos valores do teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Valores KMO Análise fatorial 

0,9 a 1 Muito boa 

0,8 a 0,9 Boa 

0,7 a 0,8 Média 

0,6 a 0,7 Razoável 

0,5 a 0,6 Má 

<0,5 Inaceitável 

Fonte: Adaptado de Pestana e Gageiro (2003: 505) 

Esfericidade de Bartlett 

Tal como o KMO, o teste de Esfericidade de Bartlett é uma estatística que permite aferir 

a qualidade das correlações entre as variáveis de forma a prosseguir com a análise 

fatorial. Este permite testar se a matriz das correlações é a matriz de identidade, cujo 

determinante é igual a 1. É essencial que haja correlação entre as variáveis, se as 

correlações forem pequenas é pouco presumível que partilhem fatores comuns, assim 
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utilizamos este teste para aferir a qualidade das correlações entre variáveis (Pestana e 

Gageiro, op. cit.: 505). 

Este teste é baseado na distribuição estatística de “Qui-quadrado” e testa a hipótese 

(nula H0) de que a matriz de correlação é uma matriz identidade (cuja diagonal é 1,0 e 

todas as outras iguais a zero), isto é, que não há correlação entre as variáveis (Pestana 

e Gageiro, op. cit.). Os valores de significância maiores que 0,1, indicam que os dados 

não são adequados para o tratamento com o método em questão, que a hipótese nula 

não pode ser rejeitada.  

Matriz anti-imagem  

“As matrizes de anti-imagem para as variâncias-covariâncias e para as correlações 

apresentam os valores negativos das covariâncias e correlações parciais entre as 

variáveis. Estes valores estimam as correlações entre as variáveis que não são devidas 

aos fatores comuns. Valores baixos destas correlações parciais indicam que as variáveis 

partilham um ou mais fatores comuns, enquanto valores altos sugerem que as variáveis 

são mais ou menos independentes. Os valores da diagonal principal são outra medida 

de adequação dos dados à AFE. […] Os valores inferiores a 0,5 indicam que a variável 

não se ajusta à estrutura definida pelas outras variáveis e, neste caso, devem considerar-

se a sua eliminação da AFE.” (Marôco, op. cit.: 502). Assim, os itens para os quais os 

valores da diagonal (MSA) da matriz anti-imagem inferiores a 0,5 foram removidos. 

Método de extração de fatores 

O método de extração de fatores utilizado foi o do eixo principal. Este método assume 

que cada variável é constituída por uma parte comum à estrutura fatorial e por uma 

parte específica da variável. Um dos métodos de extração mais utilizado é o método das 

componentes principais. Saliente-se que, apesar de serem conceptualmente diferentes, 

geralmente a extração de componentes principais e o método da factorização do eixo 

principal conduzem à mesma estrutura fatorial (Marôco, 2014: 480).  

Para selecionar o número de fatores a reter aplicaram-se os seguintes critérios: critério 

de Kaiser (reter fatores que expliquem mais informação do que a informação 
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estandardizada de uma variável original, o que se traduz em terem valores próprios 

superiores a 1), análise do Scree plot (análise de representação gráfica, de forma a reter 

apenas os fatores para os quais o ganho da variância total explicada seja considerável) 

e análise da variância extraída por cada fator (reter os fatores que extraiam pelo menos 

5% da variância total) (Marôco, op. cit.: 482). 

Método de rotação de fatores  

Para a análise fatorial exploratória, empregou-se a rotação da matriz dos fatores, 

através do método ortogonal Varimax, que tem por objetivo obter uma solução na qual 

cada componente principal se aproxima de 1, no caso de associação entre ambas, ou de 

zéro, no caso de ausência de associação. Consideram-se, em regra, significativos os 

laodings maiores ou iguais a 0,5, por serem pelo menos responsáveis por 25% da 

variância. (Pestana e Gageiro, op. cit.: 504). Foi seguido este procedimento neste 

trabalho. 

“A proporção da variância de cada variável explicada pelos fatores designa-se por 

comunalidades, as quais exibem o valor antes e após a extração do número desejado de 

fatores. Os valores estimados das comunalidades após a extração das componentes 

variam entre 0 e 1, sendo 0 quando os fatores comuns não explicam nenhuma variância 

da variável e 1 quando explicam toda a sua variância” (Pestana e Gageiro, 2003: 506). 

Neste trabalho apenas foram interpretados os itens para os quais a comunalidade era 

superior a 0,4. 

Alpha de Cronbach 

Segundo Pestana e Gageiro (2003: 542), o alpha de Cronbach (α) é uma medida muito 

utilizada para medir a consistência interna de um conjunto de variáveis e representa a 

correlação que se espera obter entre a escala usada e outras escalas hipotéticas do 

mesmo universo. A fiabilidade interna dos fatores representa a proporção da 

variabilidade nas respostas resultante da diversidade de respostas dos inquiridos. O 

valor do alpha de Cronbach varia entre 0 a 1, considerando-se a consistência interna, 

como podemos observar na tabela 29, com a respetiva interpretação: 
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Tabela 29 - Interpretação dos valores do alfa de Cronbach 

Consistência do Alpha de Cronbach Grau de ajuste à análise fatorial 

α superior a 0,9 Muito boa 

α entre 0,8 e 0,9 Boa 

α entre 0,7 e 0,8 Razoável 

α entre 0,6 e 0,7 Fraca 

α inferior a 0,6 Inaceitável 

Fonte: Adaptado de Pestana e Gageiro (2003: 543) 

7.2.4 Análise fatorial confirmatória 

Quando utilizada no âmbito das equações estruturais, a Análise Fatorial Confirmatória 

(AFC) é, em regra, utilizada para avaliar a qualidade de ajustamento de um modelo de 

medida teórico à estrutura correlacional observada entre as variáveis. Neste estudo, 

utilizou-se a AFC como uma primeira etapa na avaliação de um modelo de equações 

estruturais (modelo de medida + modelo causal). Na especificação da AFC, o 

investigador, com base na revisão de literatura, estabelece inicialmente o número de 

fatores. A medição destes fatores tem que ser especificada para identificar o modelo: 

  fixando a trajetória do fator para um dos itens num valor definido; e ou 

  estandardizando o fator, fixando a sua variância em 1.  

Os fatores comuns são refletidos em itens específicos, mesmo que um item possa ser 

reflexo de mais do que um fator comum. A variabilidade do item não explicada pelo 

fator comum é explicada por outros fatores latentes, específicos de cada item, não 

considerados no modelo, designados por erros ou resíduos. Estes fatores não 

considerados podem explicar o comportamento dos itens não explicados pelos fatores 

presentes no modelo; ou podem indicar erros de formulação ou de interpretação dos 

itens (Marôco, 2014: 180-181). 

De um ponto de vista formal, o modelo geral da AFC é simplesmente o modelo de 

medida do modelo de equações estruturais.  
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7.2.5  Equações estruturais 

Segundo Marôco (2014: 3) a Análise de Equações Estruturais (AEE) representa uma 

técnica de modelação generalizada que pode ser utlizada para validar modelos teóricos 

que estabelecem relações causais hipotéticas entre variáveis. Outros autores 

demonstram a utilidade e procedimentos associados à AEE (Anderson et al., 1988; 

Bollen e Lennox, 1991 e Chin, 1998). Já para (Kline, 2011: 7), o termo modelação de 

equações estruturais (Structural Equation Modeling) não designa uma única técnica, 

mas sim um conjunto de procedimentos. Outros termos como análise de covariância 

estrutural, modelo estrutural de covariância ou análise de estruturas de covariância, são 

também, usados na literatura para classificar as várias técnicas numa única 

denominação (Kline, 2011:7). 

Marôco (2014: 3) explica ainda e de outra forma que a AEE pode ser descrita como uma 

combinação de duas técnicas:  

 Análise Fatorial: que define um modelo de medida que operacionaliza variáveis 

latentes ou constructos e  

 Regressão Linear: que define no modelo estrutural, a relação entre as diferentes 

variáveis a analisar.  

Para agilizar a utilização das equações estruturais têm sido desenvolvimento, em 

simultâneo, software específico que permitiu tornar mais rápido o ajustamento de 

modelos complexos e aumentar a utilização desta técnica. Os principais softwares para 

a AEE são: LisRel, EQS, Mplus, Lavaan e AMOS (Marôco, 2014: 79; Byrne, 2010). O 

modelo proposto neste estudo foi testado pelo modelo de equações estruturais 

baseado nas covariâncias, através do software AMOS (20). 

A medição da qualidade do ajustamento do modelo, cujo objetivo passa por avaliar a 

capacidade do modelo em reproduzir a estrutura correlacional das variáveis manifestas 

na amostra que está a ser estudada, tem suscitado alguma controvérsia (Marôco, 2014: 

43). Na tabela seguinte, apresentam-se estatísticas e índices de qualidade, e respetivos 
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valores de referência, utilizadas na maioria das aplicações de AEE, que serão utilizadas 

neste estudo para medir a qualidade de ajustamento do modelo.  

Tabela 30 - Estatísticas e índices de qualidade de ajustamento   

Estatística Valores de Referência 

X2/gl <5 
]2;5] 
]1;2] 
~ 1 

Ajustamento mau 
Ajustamento sofrível  
Ajustamento bom 
Ajustamento muito bom 

CFI 
GFI 
TLI 

<0,8 
[0,8 ; 0,9] 
[0,9 ; 0,95[ 
≥0,95 

Ajustamento mau 
Ajustamento sofrível  
Ajustamento bom 
Ajustamento muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 
e 
p-value (H0: rmsea≤0,05) 

>0,10 
]0,05 ; 0,10] 
≤0,05 

Ajustamento inaceitável 
Ajustamento aceitável  
Ajustamento muito bom 
p-value≥0,05 

Fonte: Adaptado de Marôco (2014: 55) 

7.3 Análise de resultados 

Para analisar os dados, foram realizados vários tratamentos estatísticos. A primeira 

análise é uma análise descritiva que permitiu caracterizar a amostra e analisar as 

respostas dadas pelos inquiridos por hotel para cada pergunta. Seguiram-se a análise de 

estatística inferencial e as análises fatoriais. As análises fatoriais dividem-se em dois 

tipos, a análise exploratória, para verificação da consistência interna das escalas de 

medidas utilizadas; a análise fatorial confirmatória, como ponto de ligação para o 

método das equações estruturais para validação do modelo estrutural e confirmação de 

algumas das hipóteses deste trabalho de investigação.  

7.3.1 Análise descritiva 

A amostra é constituída por 461 inquiridos, no entanto, cada variável é analisada com 

base no número de respostas válidas. Em primeiro lugar é traçado o perfil 

sociodemográfico dos inquiridos, de seguida são descritos os resultados obtido para a 

experiência passada em hotelaria dos inquiridos, grau de envolvimento, fontes de 

informação mais valorizadas e atributos mais valorizados.  
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7.3.1.1 Perfil sociodemográfico dos inquiridos 

O perfil sociodemográfico (apresentado na tabela 31) tem grande utilidade, 

nomeadamente na segmentação dos clientes das unidades hoteleiras envolvidas no 

estudo. De facto, podemos observar que, dos inquiridos que responderam, 56,9% são 

do género feminino e 43,1% do género masculino e que a faixa etária mais presente 

situa-se entre os 26 e 35 anos com 28,9%. Os escalões de idade que seguem com 

percentagens inferiores são, no entanto, muito próximos em termos de distribuição com 

27,1% dos inquiridos com idade compreendida entre os 36 e os 45 anos e 25,6% entre 

os 46 e 60 anos. Em relação à formação académica 54,2% dos inquiridos são licenciados, 

17,8% têm o ensino secundário completo e 14,9% têm mestrado ou doutoramento. 

No que diz respeito ao rendimento do mensal líquido do agregado familiar, 5% dos 

inquiridos não quiseram responder à pergunta e dos que responderam 28,5% ganham 

entre 1501 e 2500 euros, 21,9% entre 2501 e 3500 e 14,4% entre 3501 e 5000 euros. 

Tabela 31 - Dados sociodemográficos dos inquiridos 

Características demográficas Frequência Percentagem válida (%) 
Género 

Masculino 
Feminino 
Total respostas 
N/A 

 
197 
260 
457 
4 

 
43,1 
56,9 
100 
 

Idade 
18-25 
26-35 
36-45 
46-60 
> 60 
Total respostas 
N/A 

 
30 
132 
124 
117 
54 
457 
4 

 
6,6 
28,9 
27,1 
25,6 
11,8 
100 
 

Formação Académica 
Ensino primário 
Ensino Básico 
Ensino Secundário 
Nível 4 
Licenciatura 
Pós graduação 
Mestrado 
Doutoramento 
Total respostas 
N/A 

 
19 
22 
80 
6 
244 
12 
51 
16 
450 
11 

 
4,2 
4,9 
17,8 
1,3 
54,2 
2,7 
11,3 
3,6 
100,0 



 

7. DESCRIÇÃO E RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO QUANTITATIVA 

195 

Nacionalidade 
Portuguesa 
Espanhola 
Francesa 
Inglesa 
Brasileira 
Belga 
Alemã 
Outros 
Total resposta 
N/A 

 
273 
15 
57 
57 
10 
14 
32 
21 
458 
3 

 
59,6 
12,4 
12,4 
3,3 
3,1 
2,4 
2,2 
4,6 
100 

 
Rendimento Mensal (€) 

<500 
501-750 
751-1000 
1001-1500 
1501-2500 
2501-3500 
3501-5000 
>5001 
Total respostas 
N/A 

 
5 
16 
16 
59 
125 
96 
63 
58 
438 
23 

 
1,1 
3,7 
3,7 
13,5 
28,5 
21,9 
14,4 
13,2 
100,0 

Fonte: Elaboração própria 

A segmentação por nacionalidade é particularmente importante para os hotéis que 

competem à escala global. Como se pode verificar no gráfico 6, dos inquiridos que 

responderam, 59,6% eram portugueses, sendo que as nacionalidades mais 

representadas nos estrangeiros foram por ordem decrescente: a espanhola e a francesa 

com 12,4% cada, a inglesa (3,3%), a brasileira (3,1%), a belga (2,4%) e a alemã (2,2%). As 

restantes nacionalidades não têm individualmente uma expressão significativa, mas 

representam ao todo cerca de 5%. 

 

 

 

 

Ver gráfico 6 na página seguinte 
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Gráfico 6 - Nacionalidades dos inquiridos 

  

Fonte: Elaboração própria 

No que diz respeito ao canal utilizado para reservar a estadia, é possível verificar no 

gráfico seguinte que as agências de viagem on-line (OTA’s) representam o canal 

privilegiado, seguido do telefone. O canal menos utilizado pelos inquiridos foi o das 

agências de viagens e os outros sites. 

Gráfico 7 - Canal de reserva utilizado 

 

Fonte: Elaboração própria 

Portuguesa
59,6%

Espanhola
12,4%

Francesa
12,4%

Inglesa
3,3%

Brasileira
3,1%

Belga
2,4%

Alemã
2,2%

Holandesa

Italiana

Argentina

Dinamarquesa

Polaca

Russa

Americana
Canadiana

Eslovaca
Irlandesa

Suiça

Outro
4,6%

11%
9%

20%

9%
6%

44%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Balcão Site do
hotel

Telefone E-mail AV OTA Outro site



 

7. DESCRIÇÃO E RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO QUANTITATIVA 

197 

Os resultados por estabelecimento (gráfico 8) mostram que cada unidade hoteleira 

apresenta uma situação distinta. Podemos, no entanto, salientar que o canal de reserva 

mais utilizado na análise global, as OTA’s não o é em todos os estabelecimentos. De 

facto, para o Hotel B o canal de reserva mais utlizado foi o telefone e para o Hotel Villa 

Batalha foi o e-mail. 

Gráfico 8 - Canal de reserva utilizado por estabelecimento hoteleiro 

  

Fonte: Elaboração própria 

7.3.1.2 Experiência passada dos inquiridos na hotelaria 

Em relação à experiência dos inquiridos foi possível apurar que em média ficam alojados 

num hotel 7,3 vezes por ano. No entanto, a média é influenciada por valores extremos 

e neste caso há uma grande amplitude nas observações (variaram entre 1 e 50 estadias 

por ano). É possível ainda verificar que metade dos inquiridos que responderam não 

ficam mais do que 4 vezes num hotel por ano, mas por outro lado pelo menos 25% ficam 

mais de 10 vezes (tabela 32). 
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Tabela 32 - Experiência passada dos inquiridos: n.º estadias 

 N Min. Max. Mean St. Dev. Quartil 

1 

Quartil 

2 

Quartil 

3 

N.º estadias/ano 459 1 50 7.33 8.52 2.5 4 10 

Duração estadia 

(n.º noites) 

460 1 30 3.76 2.65 2 3 4.5 

Fonte: Elaboração própria 

Por outro lado, a duração média da estadia é de 3,76 noites, sendo que variou de uma 

até 30 noites. Para permitir uma melhor leitura desta informação, a variável número de 

noites foi reagrupada a desta forma podemos observar no gráfico 9 que cerca de 29,7% 

dos inquiridos pernoita 2 noites em média nas estadias realizadas nos hotéis, 21,3% 3 

noites e 16,9% 4 noites. 

Gráfico 9 - Experiência passada dos inquiridos: duração média das estadias 

  

Fonte: Elaboração própria 

Ainda relativamente à experiência passada, os inquiridos foram questionados acerca da 

classificação dos hotéis nos quais tinham pernoitado nas últimas quatro estadias. Como 

podemos observar no gráfico 10, existe uma grande concentração na classificação dos 

hotéis 4 estrelas, o que significa que os inquiridos nas unidades em estudo classificadas 

com 4 estrelas escolheram maioritariamente, nas últimas 4 estadias, hotéis com a 

mesma classificação. 
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Gráfico 10 - Experiência passada dos inquiridos: classificação 

 

Fonte: Elaboração própria 

Para estudar a fidelidade dos hóspedes, os inquiridos foram também questionados 

sobre a experiência anterior e para 84,8% aquela era a primeira estadia naquela unidade 

hoteleira. Para os restantes 15,2% que já tinham pernoitado na unidade, 52,2% repetiam 

a experiência pela segunda vez, 16,4% pela terceira vez e 14,9% pela quarta vez. 

Quanto aos métodos de pesquisa de informação, observou-se que 74,9% dos inquiridos 

utilizaram um motor de busca para pesquisar informação acerca da unidade hoteleira 

mas apenas 36,5% utilizaram um equipamento móvel para fazer pesquisa. 

7.3.1.3 Grau de envolvimento 

O grau de envolvimento é composto por dois elementos, por uma lado, o tempo 

dedicado à pesquisa de informação e, por outro lado, pela quantidade de alternativas 

analisadas durante esta etapa. Foi possível verificar durante a revisão da literatura que 
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Uma vez que a pergunta acerca do tempo dedicado à pesquisa de alojamento foi 

formulada de forma aberta, as respostas foram diversificadas e por esta razão foram 

organizadas e numeradas dentro de categorias: menos de 15 minutos; entre 15 minutos 

e 1 hora; algumas horas; dias; semanas; meses; não sabe/não responde. 

O gráfico 11 evidencia que cerca de 43% dos inquiridos dedicaram menos de 15 minutos 

ao processo de pesquisa para a seleção do hotel e que 19% dedicaram entre 15 minutos 

e uma hora. É possível verificar que o tempo dedicado à etapa do processo de decisão 

de compra que consiste na pesquisa de informação é relativamente curto uma vez que 

cerca de 62% dos inquiridos lhe dedicaram menos de uma hora. 

Para além da frequência, é também importante analisar a moda que nos indica que a 

opção mais vezes escolhida é a opção “1 - Menos de 15 min”.  

Gráfico 11 - Tempo dedicado à pesquisa do alojamento  

 

Fonte: Elaboração própria 
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resultados por hotéis, uma vez que este aspeto é particularmente interessante no que 

diz respeito à análise da concorrência. A tabela 33 permite verificar quais as alternativas 

consideradas durante o processo de pesquisa de informação pelos clientes de cada 

hotel. Apenas não foram apresentados os concorrentes dos hotéis que solicitaram 

confidencialidade. 

Tabela 33 - Alternativas consideradas pelos clientes durante a pesquisa  

  Alternativas analisadas durante a pesquisa de alojamento 
para esta estadia 

Your Hotel & Spa Campo Real, Vila Galé, H2otel, Miramar Sul, Quinta do 
Pinheiro, Real Abadia, Villa Batalha, Alojamento rural. 

Hotel Lamego Douro Scala, Aquapura, Eurostar, Delfim, Hotéis da Régua, 
Hotéis Douro, Lusitania, Aquahotel, Pinhão, Senhora das 
neves; residencial. 

Villa Batalha Hotel Rural, Hostel. 

Estalagem do Convento Hotel Real, Casa das Senhoras Rainhas, Pousada do castelo, 
Josefa de Óbidos, Hotel Rainha Santa Isabel. 

Santarém Hotel Bungalows, Hotel Umu, Dom João Hotel, Motel, Residencial, 
Turismo de habitação, Turismo Rural. 

Hotel Moliceiro Hotel Aveiro Palace, Hotel As Américas, Hotel Aveiro Veneza, 
Wake in Aveiro House, Meliá Ria, Hotel das Salinas, Pousada 
Ria. 

Hotel dos Templários Estalagem Santa Iria, Quinta do Troviscal, Pousada, Convento, 
Villa Batalha. 

Estalagem Lago Azul Casa da Inveja, Nossa Senhora do Pranto, Hotel da Montanha, 
Hotel Vale Manso, Templários, Turismo rural, Bungalows, 
Apartamentos. 

Fonte: Elaboração própria 

Importa referir que os inquiridos nunca mencionaram mais do que 3 alternativas de que 

se lembrassem e que cerca de 71,1% dos inquiridos não mencionaram qualquer 

alternativa e a razão apontada frequentemente era o facto de não se lembrarem dos 

nomes dos hotéis ou não ter vista mais nenhuma alternativa. Por outro lado 2,6% dos 

inquiridos mencionaram 3 alternativas.  

7.3.1.4 Fontes de informação 

Ainda relativamente à pesquisa, os inquiridos foram questionados acerca das fontes de 

informação que consideravam mais importantes aquando a escolha de um hotel. 
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Podemos ver na tabela 34 os resultados obtidos (média, moda e desvio padrão) para 

cada fonte de informação. 

Tabela 34 - Importância atribuídas às fontes de informação 

  

Fonte: Elaboração própria 

Podemos verificar na tabela 34 que a fonte de informação que obteve a maior média foi 

a página internet do hotel. Depois da página internet do hotel, os inquiridos atribuíram 

maior importância às comunidades virtuais e aos conselhos ou sugestões de amigos, 

familiares ou colegas. Estas três fontes de informação também apresentam os 

resultados mais elevados do desvio padrão. No sentido oposto, a publicidade foi a fonte 

de informação que obteve menor média, seguida de muito perto pelo posto de turismo, 

revista especializada e folheto. 

A análise da moda permite verificar a existência de uma grande discrepância entre a 

página do hotel e as restantes fontes de informação. De facto, a moda obtida para o site 

do hotel foi 7, ou seja o valor mais elevado na importância atribuída. No sentido oposto 

as restantes fontes obtiveram 1, valor mais baixo na importância atribuída.  

Importa agora analisar os resultados referentes às fontes de informação por hotel e por 

tipo de fonte de informação. Na revisão da literatura foi possível separar as fontes de 

informação em três categorias: as pessoais, as comerciais e as públicas. Em relação às 

fontes de informação comerciais podemos verificar no gráfico 12 que o site do hotel se 

destaca claramente para todas as unidades hoteleiras em análise, exceto para os 

inquiridos do Hotel Villa Batalha para os quais todas as fontes de informação comerciais 

apresentam uma elevada importância.  
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Gráfico 12 - Importância das fontes de informação comerciais 

  

Fonte: Elaboração própria 

Apesar do destaque visível do site do hotel, podemos distinguir três tipos de situações 
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o Hotel B, por ordem crescente de média, que atribuíram maior importância ao site do 

hotel como fonte de informação. 

Em relação às fontes de informação pessoais, podemos ver no gráfico 13 que não existe 

uma forte discrepância nos resultados obtidos para as médias das comunidades virtuais 

e do conselho ou sugestão de familiares e amigos, segundo os inquiridos. Apenas nos 
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casos do Hotel B, do Hotel A e ligeiramente no caso do Your Hotel & Spa se verifica que 

a importância atribuída às comunidades virtuais foi maior. No caso do Santarém Hotel 

acontece o contrário e o conselho ou sugestão de familiares foi considerado uma fonte 

de informação mais importante. Nos restantes hotéis os resultados obtidos nas duas 

fontes de informação pessoais são muito próximos. 

Gráfico 13 - Importância das fontes de informação pessoais 

  

Fonte: Elaboração própria 

A representação gráfica seguinte (gráfico 14) traduz uma média menos elevada o que 

indica uma menor importância atribuída pelos inquiridos dos hotéis às fontes de 

informação públicas em comparação com os dois outros tipos de informação. 

É ainda possível observar que as três fontes de informação públicas obtiveram médias 

muito semelhantes. 

O maior destaque vai para o hotel Villa Batalha no qual os inquiridos atribuíram uma 

elevada importância a todas as fontes públicas de informação. 
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Gráfico 14 - Importância das fontes de informação públicas 

  

Fonte: Elaboração própria 

O gráfico 15 permite verificar o que já ficou evidenciado com a análise dos gráficos 

anteriores e que diz respeito ao destaque do Hotel Villa Batalha, cujos inquiridos 

atribuíram maior importância a todas as fontes de informação, seguindo-se a estalagem 

Lago Azul mas já com um nível de importância inferior ao manifestado pelos clientes do 

hotel Villa Batalha. 

Gráfico 15 - Importância das fontes de informação por hotel 

  

Fonte: Elaboração própria 
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7.3.1.5 Atributos determinantes no processo de escolha do hotel 

A importância dada a cada atributo é analisada, em primeiro lugar, independentemente 

da unidade hoteleira para demonstrar uma eventual tendência no grupo dos hotéis 

classificados com quatro estrelas independentes e depois por unidade hoteleira caso 

haja comportamentos diferentes. 

Os atributos serão analisados por grupos de acordo com o modelo conceptual, assim 

serão analisados: os aspetos tangíveis, os aspetos intangíveis, a reputação, o preço, a 

promoção de vendas, o aspeto da página Internet e a localização. 

O primeiro grupo de atributos são os aspetos tangíveis do serviço hoteleiro. Podemos 

observar no gráfico 16 que, segundo os inquiridos, o atributo que obteve a média mais 

baixa foi a “variedade dos serviços de restauração” e o atributo que obteve a maior 

média foi a “apresentação dos colaboradores”. Os atributos “decoração e ambiente”, 

“equipamentos no quarto” e “qualidade do pequeno-almoço” obtiveram médias 

superiores a 5 e os atributos “conforto da cama”, “manutenção do hotel” e “dimensão 

do quarto” obtiveram médias superiores a 4. De maneira geral, pode-se verificar que 

apenas o atributo “variedade dos serviços de restauração” não foi considerado 

importante para a seleção das unidades hoteleiras.  

Gráfico 16 - Médias dos atributos tangíveis  

  

Fonte: Elaboração própria 
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em análise. Será interessante comparar com a perspetiva dos diretores de cada 

estabelecimento. Procurou-se, no entanto, sempre que possível juntar os hotéis que 

apresentavam resultados semelhantes. 

Os casos do Your Hotel & Spa e do Hotel Santarém (gráfico 17) são semelhantes, na 

medida em que os três atributos tangíveis mais importantes para a seleção foram a 

“qualidade do pequeno-almoço”, “apresentação dos colaboradores” e o “conforto da 

cama”, apresentando contudo uma ordem diferente entre eles. De facto o atributo mais 

importante para os respondentes, no caso do Your Hotel & Spa é a “qualidade do 

pequeno-almoço” e no caso do Santarém Hotel é o “conforto da cama”. As médias 

obtidas nos restantes atributos são também próximas, sendo de notar que o fator 

menos importante para os inquiridos deste dois hotéis foi a “variedade dos serviços de 

restauração”.  

Gráfico 17 - Médias dos atributos tangíveis - Your Hotel & Spa e do Santarém Hotel 

Fonte: Elaboração própria 

 Foi possível ainda agrupar os hotéis Lamego e Hotel Palace Monte Real (gráfico 18) pelo 

facto dos inquiridos nestas unidades valorizarem os mesmos primeiros quatros atributos 

como muito importantes para a escolha, sendo estes: “apresentação dos 

colaboradores”, a “qualidade do pequeno-almoço”, a “decoração e ambiente do hotel” 

e os “equipamentos no quarto”. Existe, contudo, uma diferença no atributo que obteve 

menor média, que no caso do Hotel Lamego foi o a “variedade dos serviços de 

restauração”, e no caso do Hotel Palace Monte Real foi o “conforto da cama”.  
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Gráfico 18 - Médias dos atributos tangíveis - Hotel Lamego e Hotel B 

  

Fonte: Elaboração própria 

Os resultados obtidos para os hotéis Estalagem do Convento, do Hotel A e Hotel 

Moliceiro (gráfico 19) foram agrupados por apresentarem também uma mesma 

tendência. Nestes casos, os atributos mais importantes na seleção foram a 

“apresentação dos colaboradores”, a “decoração e ambiente do hotel” e os 

“equipamentos no quarto”. Apresentam ainda uma média muito baixa em relação ao 
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Gráfico 19 - Média dos atributos tangíveis - Estalagem do Convento, Hotel A e Moliceiro 

 

Fonte: Elaboração própria 

Os resultados obtidos no Hotel dos Templários e na Estalagem Lago Azul (gráfico 20) são 

distintos em termos dos três atributos mais valorizados para a seleção, no entanto, 

apresentam médias próximas de quatro (medida central ou neutra) nesses atributos: 

“dimensão do quarto” e “variedade dos serviços de restauração” e próxima de cinco nos 

restantes atributos. 

Gráfico 20 - Médias dos atributos tangíveis - Hotel dos Templários e Estalagem Lago Azul 

  

Fonte: Elaboração própria 
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Os inquiridos no Hotel Villa Batalha valorizaram em primeiro lugar o “conforto da cama”, 

seguido dos “equipamentos no quarto” e da “apresentação dos colaboradores”. Importa 

ainda mencionar que no caso deste hotel as médias são todas elevadas, sendo que 

nenhum atributo tangível obteve menos de 5,39, o que significa que todos os atributos 

tangíveis são considerados importantes pelos inquiridos neste hotel. 

No que concerne aos aspetos intangíveis do serviço, podemos observar no gráfico 21 

que os três atributos considerados mais importantes (com médias próximas de 6) para 

a escolha da unidade foram por ordem decrescente de importância: “limpeza”, a 

“competência dos colaboradores” e a “simpatia dos colaboradores”. A “facilidade em 

fazer reservas” foi um outro atributo intangível considerado importante para a seleção 

no conjunto dos hotéis a seguir aos três já mencionados. Com médias próximas de 

quatro (valor neutro) encontram-se a “segurança”, os “serviços complementares”, os 

“serviços personalizados”, a “eficiência dos serviços check-in e check-out” e a “promessa 

de cumprimento do serviço”. O único atributo que não foi considerado importante para 

a seleção foi a “rapidez do serviço”.  

De uma forma geral, os atributos intangíveis alcançaram médias superiores aos 

atributos tangíveis que não ultrapassaram a média de 5,95. 

Gráfico 21 - Médias dos atributos intangíveis  

  

Fonte: Elaboração própria 

3,99
4,42

6,25

4,00 4,11

5,22

4,22 4,28

6,07 6,10

1

2

3

4

5

6

7



 

7. DESCRIÇÃO E RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO QUANTITATIVA 

211 

Em relação aos atributos intangíveis, os resultados obtidos para os hotéis 

individualmente são muito próximos dos resultados para o conjunto dos hotéis, sendo 

que os atributos mais importantes para a seleção mencionado pelos inquiridos de todos 

os hotéis foram a “limpeza”, a “competência dos colaboradores”, a “simpatia dos 

colaboradores” e a “facilidade em fazer reservas”.  

As maiores diferenças em relação aos resultados obtidos para o conjunto vão para o 

atributo “segurança” mais valorizados pelos inquiridos dos hotéis Estalagem Lago Azul 

e Santarém Hotel, assim como os “serviços complementares” no caso do Hotel Lamego. 

No que diz respeito à reputação, o atributo considerado mais determinante para a 

seleção do hotel, no conjunto dos hotéis, foi claramente a classificação por estrelas com 

uma média muito superior aos restantes atributos da reputação. De facto, os inquiridos 

consideraram os restantes atributos pouco importantes para a seleção das unidades 

hoteleiras, como se pode verificar no gráfico 22. 

Gráfico 22 - Médias dos atributos da reputação  

  

Fonte: Elaboração própria 
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Já no caso dos hoteis Estalagem Lago Azul e Santarém Hotel (gráfico 23), os inquiridos 

não consideraram importante nenhum dos atributos da reputação uma vez que 

nenhuma média alcança o valor 5, contudo a classificação por estrelas continua a 

apresentar a média mais elevada nos dois casos. 

Gráfico 23 - Médias dos atributos da reputação - Estalagem Lago Azul e Hotel Santarém 

 Fonte: Elaboração própria 

Quando questionados acerca da importância da localização e acessibilidade do hotel 

como fator determinante na escolha do mesmo, os inquiridos (gráfico 24) atribuíram 

importância à localização. A acessibilidade obteve uma média próxima de 4 sendo que 

se situa numa posição neutra relativamente à importância para a seleção. 

Gráfico 24 - Médias dos atributos da localização 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Exceto no caso do Hotel Villa Batalha, para o qual se obtém a mesma média para a 

localização e para a acessibilidade; e nos casos dos hotéis Estalagem Lago Azul e 

Santarém Hotel para os quais a acessibilidade obtém uma média de 5. 

Os inquiridos no Hotel Villa Batalha, na Estalagem Lago Azul e no Santarém Hotel 

atribuíram importância aos dois elementos da localização. 

O gráfico 25 mostra que os inquiridos consideram muito importante o “preço” e a 

relação “qualidade preço”, sendo que a relação qualidade preço obtém uma média 

claramente superior. 

Gráfico 25 - Médias dos atributos do preço 

  

Fonte: Elaboração própria 

Os resultados para cada hotel foram semelhantes aos resultados para o conjunto dos 

hotéis, exceto para o Hotel Villa Batalha, no qual os inquiridos atribuíram maior 

importância ao preço.  

Em relação à promoção de vendas, os inquiridos do conjunto dos hotéis (gráfico 26) 

atribuíram pouca importância aos “programas de fidelidade” e “vendas de última hora” 

o as “promoções e pacotes” obteve uma média muito próxima de 5. 
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Gráfico 26 - Médias dos atributos da promoção de vendas 

 

Fonte: Elaboração própria 

Para a maioria dos hotéis, os inquiridos atribuíram importância às “promoções e 

pacotes” para a escolha da unidade, com médias próximas de 5, enquanto os outros 

atributos da promoção de vendas não foram considerados determinantes para a 

decisão, com exceção para os inquiridos do Hotel Villa Batalha, no qual os inquiridos 

atribuíram importância aos três atributos da promoção de vendas com médias próximas 

de 5. 

No sentido oposto, os inquiridos da Estalagem do Convento e do Hotel A não atribuíram 

importância aos atributos da promoção de vendas (gráfico 27). 

Gráfico 27 - Média dos atributos da promoção de vendas - Hotel A e Estalagem Convento 

  

Fonte: Elaboração própria 
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Os atributos do aspeto do site foram todos considerados importantes pelos inquiridos 

na escolha do hotel (gráfico 28) com médias superiores a 5, sendo que a “qualidade das 

fotos” foi o atributo que obteve a maior média, seguido da “qualidade da informação”. 

Gráfico 28 - Média dos atributos do site 

 

Fonte: Elaboração própria 

Os inquiridos de todos os hotéis atribuíram a mesma ordem de importância, exceto no 

caso da Estalagem lago Azul e do Hotel Villa Batalha, os quais atribuíram mais 

importância ao “melhor preço garantido” (gráfico 29). 

Gráfico 29 - Média dos atributos do site - Estalagem Lago Azul e Villa Batalha 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

5,62
5,35

5,87

5,06

1

2

3

4

5

6

7

Org. info Linguagem Fotos BAR

5,04
4,74 5,00 5,22

1

2

3

4

5

6

7

Org. info Linguagem Fotos BAR

Estalagem Lago Azul

5,57 5,65
5,96 6,04

1

2

3

4

5

6

7

Org. info Linguagem Fotos BAR

Villa Batalha



 

EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN HOTEL 
Propuesta de modelo aplicable a los hoteles independientes de 4 estrellas en Portugal 

216 

7.3.1.6  Motivo e benefícios procurados durante a estadia 

O principal motivo da estadia é o lazer para cerca de 98,2% dos inquiridos que 

responderam, ficando o restante para o motivo de negócios. 

Quanto aos benefícios procurados durante a estadia, podemos observar no gráfico 30 

que os inquiridos atribuíram importância aos benefícios “estadia confortável”, “estadia 

despreocupada” e “descanso”, o que pode estar diretamente relacionado com o facto 

da maioria dos inquiridos serem clientes que viajam por motivos de lazer. 

Gráfico 30 - Importância atribuída aos benefícios procurados  

  

Fonte: Elaboração própria 

Quando analisados separadamente, verifica-se que os inquiridos do Hotel Villa Batalha 

atribuíram importância a todos os benefícios (médias superiores a 5) e que no caso dos 

inquiridos da Estalagem do Convento, os benefícios “nova experiência” obteve uma 

média superior a 5. 

7.3.2 Estatística inferencial 

Foram cruzados os benefícios procurados, as fontes de informação, os fatores 

demográficos, o envolvimento e a experiência passada com os atributos ligados à 

perceção da qualidade para perceber se existia relação eles. 
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7.3.2.1 Experiência passada e perceção de atributos determinantes 

Para estudar a hipótese 1 de a experiência passada influenciar a perceção dos atributos 

determinantes na escolha da unidade hoteleira testou-se a existência de diferença de 

comportamento entre clientes com experiência dos clientes que não têm experiência. A 

experiência foi analisada considerando quatro parâmetros: o número de estadias em 

média por ano (viajante frequente, para mais de 10 estadias, e não frequente, para até 

10 estadias), a permanência média (até 3 noites e mais de 3 noites), as tipologias 

privilegiada (preferência por 4 estrelas e os que não tem preferência exclusiva por esta 

categoria) e a experiência na mesma unidade (cliente habitual e cliente não habitual). 

Aplicou-se o teste de Mann-Whitney tendo-se concluído que não houve diferenças 

estatisticamente significativas na importância atribuída aos atributos de acordo com a 

permanência média e a experiência na mesma unidade, o que, no caso da experiência 

na mesma unidade, pode estar relacionado com o facto de existir uma pequena 

percentagem de clientes habituais na amostra. 

Serão descritas as diferenças estatisticamente significativas na avaliação da importância 

dos atributos entre os viajantes frequentes (mais de 10 estadias por ano) e não 

frequentes e os que apresentam preferência pelos hotéis classificados com 4 estrelas. 

Para perceber se existia alguma diferença na importância atribuída aos atributos do 

serviço hoteleiro entre os viajantes frequentes e os viajantes não frequentes utilizou-se 

o teste de Mann-Whitney que permite comparar duas variáveis independentes. Com 

este teste foi possível verificar que existe uma diferença estatisticamente significativa 

na importância atribuída ao “preço”, à “rapidez do serviço”, à “segurança”, ao “conforto 

da cama”, à “eficiência dos serviços”, à “qualidade do pequeno-almoço”, aos “outros 

certificados” e às “promoções e pacotes” (tabela 35).  
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Tabela 35 - Teste Mann-Whitney – atributos/frequência das viagens 

  

Fonte: Elaboração própria 

Foi possível verificar que para os 332 viajantes não frequentes e para os 132 viajantes 

frequentes a resposta mediana foi 6, no entanto, a distribuição das respostas 

demonstrou que os viajantes não frequentes atribuem maior importância ao “preço” do 

que os viajantes frequentes (médias de 5,68 e 6,06). 

No caso da “rapidez do serviço” o comportamento foi semelhante, uma vez que para os 

dois tipos de viajantes e mediana foi 4 mas a distribuição das respostas demonstrou que 

os viajantes não frequentes atribuem maior importância à “rapidez do serviço” do que 

os viajantes frequentes (médias de 3,66 e 4,11). 

Em relação à “segurança”, para os 332 viajantes não frequentes a resposta mediana foi 

5 mas para os viajantes frequentes a respostas mediana foi 4, o que significa que os 

viajantes não frequentes atribuem maior importância à segurança. 

Em relação à “conforto da cama”, para os 332 viajantes não frequentes a resposta 

mediana foi 5 mas para os viajantes frequentes a respostas mediana foi 4, o que significa 

que os viajantes não frequentes atribuem maior importância ao “conforto da cama”. 

No caso da “eficiência dos serviços” o comportamento foi semelhante, uma vez que para 

os dois tipos de viajantes e mediana foi 4 mas a distribuição das respostas demonstrou 

que os viajantes não frequentes atribuem maior importância à “eficiência dos serviços” 

do que os viajantes frequentes (médias de 3,81 e 4,22). 

Preço

Rapidez 

serviço Segurança

Conforto 

da cama

Eficiência 

check-in e 

check-out

Qualidade 

do PA

Outros 

certificados

Promoções 

e pacotes

U 16289,500 17199,500 16056,000 17020,000 17354,500 16640,000 16648,500 15359,000

Z -3,493 -2,640 -3,556 -2,780 -2,541 -3,038 -2,062 -3,712

p ,000 ,008 ,000 ,005 ,011 ,002 ,039 ,000

a. Variável de Agrupamento: Frequência de viagens
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Relativamente a “qualidade do pequeno-almoço, para os 332 viajantes não frequentes 

a resposta mediana foi 6 mas para os viajantes frequentes a respostas mediana foi 5, o 

que significa que os viajantes não frequentes atribuem maior importância ao “qualidade 

do pequeno-almoço”. 

A resposta mediana atribuída ao atributo “outros certificados” foi 4 para os dois tipos 

de viajantes, no entanto, a distribuição das respostas demonstrou que os viajantes não 

frequentes atribuem maior importância aos “outros certificados” do que os viajantes 

frequentes (médias de 4,03 e 3,51). 

Por fim o atributo “promoções e pacotes”, para os 332 viajantes não frequentes a 

resposta mediana foi 6 mas para os viajantes frequentes a respostas mediana foi 5, o 

que significa que os viajantes não frequentes atribuem maior importância à existência 

de “promoções e pacotes”. 

Foram testadas ainda as relações entre as fontes de informação e a frequência da 

viagem através do teste de Mann-Whitney e foi possível verificar apenas uma relação 

estatisticamente significativa com os “conselho ou sugestão de amigos, familiares e 

colegas” (U= 17534; z= -2,098; p<0,036). Verificou-se que a resposta mediana atribuída 

pelos viajantes frequentes e não frequentes foi 1, mas a distribuição das respostas 

demonstrou que os viajantes não frequentes atribuem maior importância ao “conselho 

ou sugestão de amigos, familiares e colegas” (médias 2,47 e 3,03). 

Ainda relativamente à experiência de viagem, foram testadas as diferenças de 

comportamento entre os benefícios procurados e a frequência da viagem através do 

teste de Mann-Whitney (tabela 36) e foi possível verificar relações estatisticamente 

significativas na importância atribuída ao “descanso”, “poupar tempo”, “viagem 

produtiva” e “ser mimado”. 
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Tabela 36 - Teste Mann-Whitney – benéficos/frequência das viagens 

 

Fonte: Elaboração própria 

De facto, os viajantes frequentes (120 e 120) atribuíram maior importância aos 

benefícios “poupar tempo” e “viagem produtiva” do que os viajantes não frequentes 

(326 e 327) apresentando respostas medianas de 3,5 e 1 respetivamente para o 

benefício “poupar tempo” e 5 e 4 para o benefício “viagem produtiva”. 

Quanto aos benefícios “descanso” e “ser mimado” o comportamento foi inverso, os 

viajantes frequentes atribuíram-lhes menos importância do que os viajantes não 

frequentes com resposta mediana de 6 para ambos no caso do “descanso” mas com 

uma distribuição das respostas que evidencia mais importância atribuída pelos viajantes 

não frequentes; e uma resposta mediana de 3 e 4 para o benefício “ser mimado”. 

Para perceber se existia alguma diferença na importância atribuída aos atributos do 

serviço hoteleiro entre os clientes que preferem hotéis classificados com 4 estrelas e os 

outros que não têm preferência, utilizou-se também o teste de Mann-Whitney que 

permite comparar duas variáveis independentes. Com este teste foi possível verificar 

que existe uma diferença estatisticamente significativa na importância atribuída à 

“simpatia dos colaboradores” (U= 20770; z=-2,234; p <0,025), às “promoções e pacotes” 

(U= 17360,5; z=-4,705; p <0,000) e à “classificação” (U= 20164,5; z=-2,141; p <0,032). 

Para perceber a diferença de comportamento na perceção dos três atributos 

mencionados entre os clientes que optaram por ficar alojados num hotel classificado 

com 4 estrelas nas últimas 4 estadias e os que não optaram, analisaram-se as medianas 

e concluiu-se que os clientes que preferem ficar alojados em hotéis 4 estrelas atribuíram 

maior importância (as respostas medianas foram sempre superiores nos três itens: 7, 6 

Descanso

Poupar 

Tempo

Viagem 

produtiva Mimado

U 17153,000 17078,000 16337,500 16729,500

Z -2,300 -2,192 -2,752 -2,582

p ,021 ,028 ,006 ,010

a. Variável de Agrupamento: Frequência de viagens
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e 6) do que os que não têm preferência (medianas respetivas foram 6, 5 e 5) à “simpatia 

dos colaboradores”, “promoções e pacotes” e “classificação”. 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os clientes com 

preferência por hotéis classificados com 4 estrelas e os clientes que não têm preferência 

na importância atribuída às fontes de informação, nem na importância atribuída aos 

benefícios. 

7.3.2.2 Experiência passada e envolvimento  

Para averiguar a existência de relação entre o envolvimento na pesquisa e a experiência 

passada foi utilizado o teste Qui-Quadrado. Apenas foram testados os grupos dos 

viajantes frequentes/não frequentes e os clientes com preferência por unidade 

classificadas com 4 estrelas e ou que não têm preferência, por terem sido os grupos que 

demonstraram ter diferenças na perceção dos atributos. 

O teste do qui-quadrado permitiu verificar a existência de relação estatisticamente 

significativa entre a experiência (frequência das viagens) e o envolvimento (tempo 

dedicado à pesquisa) (2(1)=6,157 p<0,013). O gráfico 31 permite verificar que existe 

uma maior percentagem de viajantes frequentes que pesquisam menos tempo, o que 

pode significar que os viajantes não frequentes dedicam mais tempo à pesquisa. 

Gráfico 31 - Teste qui-quadrado -Tempo de pesquisa/experiência de viagem 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Através do teste do qui-quadrado, concluiu-se também que não existe relação 

estatisticamente significativa entre a experiência (frequência das viagens) e o 

envolvimento (preferência por hotéis classificados com 4 estrelas), nem entre a 

experiência (frequência das viagens) e o envolvimento (alternativas analisadas). 

O teste do qui-quadrado permitiu ainda verificar que existe relação estatisticamente 

significativa entre a experiência (preferência por hotéis classificados com 4 estrelas) e o 

envolvimento (alternativas analisadas) (2(1)=8,764, p<0,003). No grupo dos clientes 

que ficou sempre alojado em hotéis 4 estrelas existe uma maior percentagem de clientes 

que analisa alternativas durante a pesquisa do que no grupo dos clientes que não ficou 

sempre alojado em hotéis com essa categoria. 

Deste modo, a experiência passada influencia a perceção de alguns atributos na seleção 

e a importância atribuída a algumas fontes de informação, assim como está relacionada 

com o envolvimento confirmando-se parcialmente as hipóteses 2, 3 e 4. 

 Hipóteses Confirmação da 

hipótese 

H1 A experiência passada influencia a perceção dos atributos 

determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H1a A experiência passada (viajante frequente/viajante não frequente) 

influencia a perceção dos atributos determinantes na seleção da unidade 

hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H1b A experiência passada (permanência média) influencia a perceção dos 

atributos determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

Não confirmada 

H1c A experiência passada (experiência em 4 estrelas) influencia a perceção dos 

atributos determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H1d A experiência passada (cliente habitual) influencia a perceção dos atributos 

determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

Não confirmada 

H2 A experiência passada tem um efeito na importância atribuída às 

fontes de informação na seleção da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H2a A experiência passada (viajante frequente/viajante não frequente) 

influencia a perceção dos atributos determinantes na seleção da unidade 

hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H2c A experiência passada (experiência em 4 estrelas) influencia a perceção dos 

atributos determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

Não confirmada 

H3 A experiência passada influencia o grau de envolvimento na 

pesquisa de informação durante a seleção da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 
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H3a A experiência passada (experiência em 4 estrelas) influencia o grau de 

envolvimento (alternativas analisadas) na pesquisa de informação durante 

a seleção da unidade hoteleira. 

Confirmada 

H3b A experiência passada (experiência em 4 estrelas) influencia o grau de 

envolvimento (tempo dedicado à pesquisa) na pesquisa de informação 

durante a seleção da unidade hoteleira. 

Não confirmada 

H3c A experiência passada (viajante frequente/viajante não frequente) 

influencia o grau de envolvimento (alternativas analisadas) na pesquisa de 

informação durante a seleção da unidade hoteleira. 

Não confirmada 

H3d A experiência passada (viajante frequente/viajante não frequente) 

influencia o grau de envolvimento (tempo dedicado à pesquisa) na 

pesquisa de informação durante a seleção da unidade hoteleira. 

Confirmada 

H4 A experiência passada influencia a importância atribuída aos 

benefícios procurados na seleção da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

7.3.2.3 Envolvimento e perceção de atributos determinantes 

Com a aplicação do teste qui-quadrado verificou-se que apenas existe relação 

estatisticamente significativa entre o envolvimento (tempo dedicado à pesquisa) e a 

importância atribuída ao “preço” (2(4)= 15,647, p<0,004) e entre o envolvimento 

(tempo dedicado à pesquisa) e a importância atribuída à “rapidez do serviço” 

(2(6)=12,627, p<0,049).  

O gráfico 32 evidencia que existe uma maior percentagem de clientes que pesquisa mais 

do que uma hora a atribuir grande importância ao “preço”. O mesmo verifica-se no 

gráfico 33 em relação à “rapidez do serviço”, pois os clientes que pesquisa mais do que 

uma hora tendem a atribuir mais importância à “rapidez do serviço”. 

 

Ver gráfico 32 na página seguinte 
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Gráfico 32 - Teste de qui-quadrado - Tempo de pesquisa/preço 

 

Fonte: Elaboração própria 

Importa ainda referir que no caso do “preço”, dado o reduzido número de respostas nas 

opções 1,2 e 3 na escala de importância, estes dados foram agrupados numa única 

categoria (gráfico 32).  

Gráfico 33 - Teste de qui-quadrado - Tempo de pesquisa/rapidez serviço 

 

Fonte: Elaboração própria 
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O teste de Mann-Whitney permitiu ainda identificar relações entre o tempo dedicado à 

pesquisa e a importância atribuída às promoções e pacote” (U= 18578.5; z= -2,055; p 

<0,04) e “estado de manutenção do hotel” (U= 18730,5; z= -2,196; p<0,028). Com este 

teste foi possível verificar que existe uma diferença estatisticamente significativa na 

importância atribuída a estes dois atributos consoante o tempo de pesquisa.  

A resposta mediana dos clientes que pesquisaram mais de uma hora foi 6 enquanto a 

resposta mediana dos que pesquisaram menos de uma hora foi 5, sugerindo que os 

clientes que pesquisam mais tempo atribuem maior importância às promoções e 

pacotes. O mesmo comportamento verificou-se para o estado de manutenção do hotel. 

Quanto à relação existente entre a análise de alternativas e a perceção dos atributos, 

apenas foi identificado através do qui-quadrado uma relação estatisticamente 

significativa com a importância dada à “existência de serviços complementares ” (2(6)= 

16,835, p<0,010).  

 O gráfico 34 permite observar que entre os clientes que não analisam alternativas existe 

uma maior percentagem que atribui mais importância aos serviços complementares.  

Gráfico 34 - Teste de qui-quadrado - Análise de alternativas/serviços complementares 

 

Fonte: Elaboração própria 
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O teste de Mann-Whitney permitiu ainda identificar diferenças estatisticamente 

significativas na importância atribuída a alguns atributos por parte dos clientes que 

analisam alternativas e os que não analisam alternativas (tabela 37).  

Tabela 37 - Perceção dos atributos/análise de alternativas  

  

Fonte: Elaboração própria 

O estudo do comportamento de cada atributos através da sua mediana, quartis e média 

permite concluir que: 

 Os clientes que analisam alternativas atribuem maior importância à “decoração e 

ambiente” cuja resposta mediana foi 6 (enquanto a mediana dos que não analisaram 

alternativas foi 5) e 25% dos mesmos atribui o valor 7 na escala de importância. 

 No mesmo sentido, os clientes que analisam alternativas atribuem maior 

importância à ”localização”, “estado de manutenção do hotel” e à “relação 

qualidade/preço”. Pois em todos estes casos, o comportamento foi semelhante, 

uma vez que para os dois grupos e mediana foi igual (6, 5 e 7 respetivamente) mas 

a distribuição das respostas demonstrou que os clientes que pesquisam alternativas 

atribuem maior importância a estes atributos. 

 Os clientes que não analisam alternativas, por sua vez, atribuem maior importância 

à variedade dos serviços de restauração”, uma vez que a resposta mediana foi 4 

(enquanto a mediana dos que analisaram alternativas foi 3). 

 No caso da “rapidez do serviço”, “serviço personalizado” e “serviços 

complementares”, são também os clientes que não pesquisam alternativas que lhes 

atribuíram maior importância. 

 

Decoração 

e ambiente 

do hotel

Rapidez 

serviço

Estado de 

manutenção 

hotel

Relação 

qualidade-

preço

Localização

Variedades 

dos 

serviços 

restauração

Serviço 

personalizado

Serviços 

complementares

U 18583,000 18316,000 18453,500 19200,000 18502,500 17887,000 18269,000 16271,500

Z -2,343 -2,527 -2,321 -2,382 -2,314 -2,686 -2,381 -3,563

p ,019 ,012 ,020 ,017 ,021 ,007 ,017 ,000



 

7. DESCRIÇÃO E RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO QUANTITATIVA 

227 

 Hipóteses Confirmação da 

hipótese 

H5 O envolvimento influencia a perceção dos atributos determinantes 

na seleção da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H5a O envolvimento (tempo dedicado à pesquisa) influencia a perceção dos 

atributos determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H5b O envolvimento (alternativas analisadas) influencia a perceção dos 

atributos determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

 

7.3.2.4 Benefícios procurados e perceção de atributos determinantes 

Numa primeira fase aplicou-se o teste Friedman para perceber se há diferenças quanto 

aos benefícios mais valorizados pelos clientes dos hotéis 4 estrelas. Verificou-se que 

existem diferenças estatisticamente significativas na importância atribuída aos 

benefícios procurados (2(8)=1397,813 p<0,01). Analisando a distribuição das respostas 

a estes itens, foi possível verificar que os benefícios procurados considerados mais 

importantes pelos clientes foram a “estadia confortável”, a “estadia despreocupada”, o 

“descanso” e a “nova experiência”.  

Tabela 38 - Estatísticas das variáveis ligadas aos benefícios procurados 

  

Fonte: Elaboração própria 

A tabela 38 permite observar que as medianas mais elevadas são as dos benefícios 

considerados mais importantes, assim no caso do benefício “estadia confortável” é 

possível observar que 75% dos inquiridos atribuiu importância superior a 6, em relação 

à “estadia despreocupada” e “descanso” 75% atribuiu importância superior a 5 e no caso 

da “nova experiência” 50% atribuiu importância superior a 5. 

Recorreu-se ao coeficiente ró de Spearman para averiguar a existência de correlação 

entre os benefícios procurados e a importância dada aos atributos de serviço. Apesar de 

Estadia 

despreocupada

Estadia 

confortável

Nova 

Experiência
Divertimento Descanso

Poupar 

Tempo

Poupar 

dinheiro

Viagem 

produtiva
Mimado

N 453 454 450 451 451 447 448 448 450

6,00 7,00 5,00 4,00 6,00 2,00 1,00 4,00 4,00

25 5,00 6,00 4,00 3,00 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00

50 6,00 7,00 5,00 4,00 6,00 2,00 1,00 4,00 4,00

75 7,00 7,00 6,00 5,00 7,00 5,00 4,00 5,00 5,00

Percentis

Mediana
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todos os benefícios procurados apresentarem correlações estatisticamente 

significativas com a importância atribuída aos atributos do serviço, apenas serão 

apresentadas as correlações existentes entre a importância atribuída aos atributos e os 

benefícios que mais se destacaram. 

Tabela 39 - Correlações entre os benefícios procurados e a perceção dos atributos 

Fonte: Elaboração própria 

A tabela 39 apresenta todas as relações existentes entre os benefícios procurados que 

mais se destacaram e os atributos, testados através do coeficiente de Spearman. É 

possível verificar que o benefício “estadia confortável” (2) apresenta correlações 

estatisticamente significativas positivas com os atributos “dimensão do quarto”, 

“conforto da cama”, “facilidade em fazer reserva”, “acessibilidade”, com todos os 

aspetos relacionados com os recursos humanos (apresentação, simpatia e competência 

dos colaboradores), com alguns aspetos relacionados com o site (organização da 

informação, linguagem e fotos) e com o preço e relação qualidade/preço. Estes 

resultados significam que os clientes que mais valorizam a procura de uma estadia 

confortável tendem a valorizar mais as características mencionadas. Podemos salientar 

o facto de os aspetos relacionados com o conforto do quarto estarem presentes assim 

como os aspetos diretamente associados aos colaboradores. 

Benefícios Deco
Dim. 

Quarto

Conf. 

Cama
Manut. Rest. PA

Aprsent. 

RH
Rapid. Cump. Efic. Res. Simp. Comp. Seg. Limp.

Estadia 

despreocupada
,033 ,053 -,003 -,032 -,112

* ,013 ,162
** -,035 -,058 -,051 ,035 ,107

*
,153

** -,036 ,033

Estadia confortável ,065 ,127
**

,122
** ,088 ,050 ,077 ,178

** ,069 ,054 ,082 ,121
*

,169
**

,195
** ,068 ,053

Estadia 

descansada
,147

** ,081 -,020 ,016 -,016 ,049 ,189
** ,031 -,021 -,023 ,053 ,113

*
,132

** -,005 ,031

Nova Experiância ,028 ,082 ,168
**

,161
**

,172
**

,243
**

,139
**

,132
**

,139
**

,132
**

,155
** ,092 ,118

*
,109

*
,101

*

Benefícios Acess.
Pacotes

/promo.

Prog. 

fid.

Vendas 

ult. 

hora

Info. Ling. Fotos BAR Preço
Preço/

qual.
Class.

Cert. 

Qual.

Cert. 

Amb.

Outros 

cert.

Resp

. Soc.

Nome/

marca

Estadia 

despreocupada
-,028 ,097

*
-,239

**
-,220

**
,218

**
,138

**
,187

** -,028 ,126
**

,265
** ,031 -,166

**
-,188

**
-,120

*
-,221

**
-,230

**

Estadia confortável ,105
*

,183
** -,054 -,028 ,211

**
,136

**
,193

** ,006 ,184
**

,236
** ,086 -,006 -,021 -,015 -,057 -,064

Estadia 

descansada
,060 ,063 -,071 -,015 ,093 ,136

**
,123

**
,152

** ,039 ,089 ,179
** ,042 ,033 ,262

** -,026 ,065

Nova Experiância ,068 ,316
** ,015 ,029 ,117

* ,076 ,175
** ,037 ,209

**
,101

* ,081 -,001 ,007 -,073 -,032 ,063

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
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O benefício “estadia despreocupada” (1) apresenta correlações negativas 

estatisticamente significativas com todos os elementos da reputação (exceto a 

classificação por estrelas), com a variedade da restauração, programas de fidelidade e 

vendas de última hora. Apresenta também correlações positivas estatisticamente 

significativas com os aspetos relacionados com os recursos humanos (apresentação, 

simpatia e competência), as promoções e pacotes e os aspetos do site, exceto com o 

BAR (correlação forte com informação). Mais uma vez os aspetos associados aos 

colaboradores ganham importância quanto mais os clientes valorizam a 

despreocupação. Importa também referir que os aspetos associados às certificações, 

variedade dos serviços de restauração ainda programas de fidelidade e vendas de última 

hora perdem importância à medida que os cientes valorizam a despreocupação. 

O benefício “descanso” (4) apresenta exclusivamente correlações positivas 

estatisticamente significativas com o conforto da cama, estado de manutenção do hotel, 

variedade dos serviços de restauração, qualidade do pequeno-almoço (correlação 

forte), apresentação dos recursos humanos, serviço: rapidez, cumprimento, eficiência, 

facilidade em fazer reserva, competência, segurança, limpeza, promoções e pacotes 

(correlação forte), organização da informação no site, fotos, preço e relação 

qualidade/preço. Podemos aqui salientar a qualidade do pequeno-almoço e a existência 

de promoções e pacotes que apresentam uma correlação positiva forte para os clientes 

que valorizam o descanso, assim como os aspetos associados ao serviço. 

O benefício “nova experiência” (3) apresenta correlações positivas estatisticamente 

significativas com a decoração e ambiente, apresentação, simpatia e competência dos 

recursos humanos, classificação por estrelas, outros certificados, site, linguagem, fotos 

e BAR. Podemos salientar o facto dos aspetos associados aos recursos humanos estarem 

aqui presentes e o facto também de ser o benefício que apresentou, no conjunto dos 

benefícios, menos correlações estatisticamente significativas com os atributos. Dos 

quatro benefícios mais importantes é o único que não apresenta correlação positiva 

estatisticamente significativas com o preço e é o único a apresentar correlação positiva 

estatisticamente significativa com a decoração e ambiente. 
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 Hipóteses Confirmação da 
hipótese 

H6 O motivo da viagem influencia a perceção dos atributos 
determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

Não foi testada 

H7 A importância dada aos benefícios procurados influencia a 
perceção dos atributos determinantes na seleção da unidade 
hoteleira. 

Parcialmente 
confirmada 

7.3.2.5 Fontes de informação e perceção de atributos determinantes 

O coeficiente Ró de Spearman permitiu identificar a existência de relações 

estatisticamente significativas entre a importância atribuída às fontes de informação e 

a importância atribuída aos vários atributos do serviço hoteleiro. 

As análises irão focar as fontes de informação consideradas mais importantes, sendo 

que através do teste de Friedman (2(9)=1261,361 p<0,00), foi possível verificar que há 

diferenças estatisticamente significativas na importância dada às várias fontes de 

informação. Verificou-se em análise posterior que o site do hotel, as comunidades 

virtuais e os conselhos ou sugestões de amigos, familiares e colegas são as fontes de 

informação mais importantes para os clientes dos hotéis. 

A tabela 40 permite verificar que o teste de Ró de Spearman identificou correlações 

estatisticamente significativas entre as fontes de informação consideradas mais 

importantes e a importância dada a alguns atributos. 

De facto, os clientes que mais valorizam o site como fonte de informação, tendem a 

valorizar mais, os “equipamentos no quarto”, a “facilidade em fazer reservas”, a 

“eficiência dos serviços”, a “qualidade do pequeno-almoço”, a “acessibilidade”, a 

“existência de promoções e pacotes”, a “organização do site”, a “linguagem utilizada no 

site”, a “qualidade das fotos” com os quais se observa uma correlação forte. Observa 

ainda correlações positivas estatisticamente significativas com a “decoração e ambiente 

do hotel”, a “rapidez do serviço”, o “conforto da cama”, o “estado de manutenção do 

hotel”, os “serviços complementares”, a “simpatia dos colaboradores” e a existência de 

“melhor preço garantido”. 
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Tabela 40 - Correlações entre as fontes de informação e os atributos 

  

Fonte: Elaboração própria 

A tabela 40 permite ainda observar que os clientes que mais valorizam os conselhos ou 

sugestão de amigos (WOM), familiares ou colegas tendem a valorizar mais a “decoração 

e ambiente do hotel”, a “dimensão do quarto”, a “rapidez do serviço”, a “segurança”, o 

“conforto da cama”, o “promessa de cumprimento do serviço”, o “estado de 

manutenção do hotel”, a “variedade dos serviços de restauração”, a “eficiência dos 

serviços”, a “acessibilidade”, o “serviço personalizado”, os “serviços complementares”, 

a “responsabilidade social”, a “certificação de qualidade”, a “certificação ambiental”, os 

Atributos Site do 

hotel

Comunida

des 

virtuais

Conselho 

amigos, 

familiares

Decoração e ambiente do hotel ,106
* ,081 ,150

**

Dimensão quarto ,089 ,092 ,171
**

Equipamentos quarto ,137
** ,044 ,015

Rapidez serviço ,116
*

,193
**

,189
**

Segurança ,011 ,144
**

,175
**

Conforto da cama ,100
*

,133
**

,209
**

Promessa cumprimento serviços ,085 ,258
**

,277
**

Estado de manutenção hotel ,114
*

,206
**

,200
**

Relação qualidade-preço ,042 -,143
**

-,166
**

Variedades dos serviços restauração ,092 ,232
**

,238
**

Eficiência check-in e check-out ,124
**

,216
**

,245
**

Facilidade em fazer reserva ,131
**

,193
** ,070

Qualidade do PA ,188
** ,092 ,050

Acessibilidade ,171
**

,275
**

,247
**

Serviço personalizado ,036 ,140
**

,342
**

Serviços complementares ,114
*

,161
**

,318
**

Simpatia dos colaboradores ,095
* ,001 ,022

Responsabilidade Social ,006 ,314
**

,328
**

Certificação ambiental ,029 ,270
**

,315
**

Certificação de qualidade ,030 ,308
**

,281
**

Outros certificados ,015 ,339
**

,156
**

Promoções e pacotes ,161
** ,006 ,074

Programa de fidelidade -,034 ,203
**

,295
**

Vendas última hora ,006 ,295
**

,366
**

Logotipo da unidade ,112
*

,347
**

,266
**

Organização da info no site ,293
** ,051 -,109

*

Lingua ou linguagem site ,209
**

,119
* -,065

Qualidade das fotos no site ,284
** ,059 -,113

*

Melhor preço garantido ,102
*

,190
** ,032

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
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“outros certificados”, os “programa s de fidelidade”, as “vendas de última hora”, as 

“promoções e pacotes”, a “marca/nome”, sendo de salientar que todas estas 

correlações são fortes. No sentido oposto existe uma correlação negativa 

estatisticamente significativa com a “relação qualidade/preço” (forte), com a 

“organização da informação no site” e com a “qualidade das fotos no site”. 

As correlações entre os atributos e a fonte de informação “comunidade de viajantes 

virtuais” (e-WOM) são semelhantes com as do WOM tradicional com exceção da 

“decoração e ambiente do hotel”, “dimensão do quarto”, “organização da informação 

no site” e “qualidade das fotos”, e acrescentando a “facilidade em fazer reserva”, a 

“linguagem no site” e a indicação de “melhor preço garantido”. 

 Hipóteses Confirmação da 
hipótese 

H8 A importância dada às fontes de informação influencia a perceção 
dos atributos determinantes na seleção da unidade hoteleira. 

Parcialmente 
confirmada 

7.3.2.6 Fatores demográficos e perceção de atributos determinantes 

Aplicou-se o teste do qui-quadrado e o coeficiente Ró de Spearman para identificar a 

existência de relação entre a idade e a perceção dos atributos do hotel. 

O coeficiente Ró de Spearman permitiu identificar a existência de relações 

estatisticamente significativas entre a idade o a importância atribuída aos atributos 

“estado de manutenção do hotel”, a “localização”, o “preço”, a “existência de 

promoções e pacotes”, a “linguagem/línguas no site”, a “qualidade das fotos” e a 

indicação do “melhor preço garantido”. 

Na tabela 41 apenas são apresentados os resultados para os quais se verificou uma 

correlação estatisticamente significativas e, como é possível observar, existe correlação 

negativa estatisticamente significativa entre a idade e todos atributos mencionados, 

expecto a “localização”, o que significa que existe uma relação de grandezas inversas. 

Assim, tendencialmente, quanto maior é a idade do inquirido, menor é o grau de 

importância dada ao “estado de manutenção do hotel”, ao “preço”, à “existência de 
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promoções e pacotes”, à “linguagem/línguas no site”, à “qualidade das fotos” e à 

indicação do “melhor preço garantido”.  

No caso da localização existe uma correlação positiva estatisticamente significativa, ou 

seja, à medida que aumenta a idade aumenta tendencialmente também a importância 

dada à “localização”. 

Tabela 41 - Correlações entre a idade e a perceção dos atributos  

 

Fonte: Elaboração própria 

O teste do qui-quadrado permitiu ainda verificar a existência de relação 

estatisticamente significativa entre a idade e a importância dada ao “serviço 

personalizado” (2(16)=33,342 p<0,007) e a idade e a “organização e qualidade da 

informação no site” (2(16)= 59,340 p<0,000). Dado o reduzido número de respostas às 

opções 1, 2 e 3 da escala de Likert, estes dados foram agrupados numa única categoria.  

O gráfico 35 representa a forma como se distribuíram as respostas relativamente ao 

“serviço personalizado” nas faixas etárias consideradas. Dado o reduzido número de 

respostas nas opções 1,2 e 3 na escala de importância, estes dados foram agrupados 

numa única categoria. É possível verificar, na amostra estudada, uma posição 

frequentemente neutra (4 na escala) dos hóspedes em relação a este atributo intangível, 

comportamento já verificado com a análise descritiva, contudo permite também 

verificar que na faixa etária mais alta, “mais de 60 anos”, existe maior percentagem de 

clientes a atribuir grande importância ao serviço personalizado. 

Pre1 Qualt5 Loca1 Promo1 Site2 Site3 Site4

Correlatio

n 

Coefficient
-,178

**
-,120

*
,095

*
-,151

**
-,193

**
-,320

**
-,184

**

Sig. (2-

tailed)
,000 ,011 ,043 ,001 ,000 ,000 ,000

N 453 451 452 447 444 451 449

Idade

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Gráfico 35 - Relação da idade com o serviço personalizado 

  

Fonte: Elaboração própria 

O gráfico 36 representa a forma como se distribuíram as respostas relativamente à 

“organização e qualidade da informação no site” nas faixas etárias consideradas. Dado 

o reduzido número de respostas nas opções 1,2 e 3 na escala de importância, estes 

dados foram agrupados numa única categoria. É possível verificar, na amostra estudada, 

que nas faixas etárias mais novas (dos 18 aos 45 anos) existe maior percentagem de 

inquiridos a atribuir muita importância a este item. Já nas faixas etárias mais velhas (dos 

46 aos mais de 60 anos) existe maior percentagem a atribuir pouca importância à 

“organização e qualidade da informação no site”.  

Gráfico 36 - Relação da idade com organização e qualidade da informação no site 

  

Fonte: Elaboração própria 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18-25

26-35

36-45

46-60

Mais de 60

1 a 3 4 5 6 7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18-25

26-35

36-45

46-60

Mais de 60

1 a 3 4 5 6 7



 

7. DESCRIÇÃO E RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO QUANTITATIVA 

235 

O coeficiente Ró de Spearman permitiu identificar a existência de relações 

estatisticamente significativas entre o nível de formação o a importância atribuída aos 

atributos “preço”, “dimensão do quarto”, “limpeza”, “qualidade do pequeno-almoço”, 

“simpatia dos colaboradores”, “competência dos colaboradores”, “apresentação dos 

colaboradores” e “vendas de última hora”.  

Na tabela 42 apenas são apresentados os resultados para os quais se verificou uma 

correlação estatisticamente significativa e, como é possível observar, existe correlação 

negativa estatisticamente significativa entre o nível de formação e todos os atributos 

acima mencionados, exceto para as “vendas de última hora”, o que significa que existe 

uma relação de grandezas inversas. Assim, tendencialmente, quanto maior é o nível de 

formação do inquirido, menor é o grau de importância dada ao “preço”, à “dimensão do 

quarto”, à “limpeza”, à “qualidade do pequeno-almoço”, à “simpatia dos 

colaboradores”, à “competência dos colaboradores” e à “apresentação dos 

colaboradores”. 

Já no caso das “vendas de última hora” existe uma correlação positiva estatisticamente 

significativa com o nível de formação, o que significa que quanto maior é o nível de 

formação do inquirido, maior é o grau de importância dado às “vendas de última hora”. 

Tabela 42 - Ró de Spearman para os atributos e o nível de formação 

 

Fonte: Elaboração própria 

O coeficiente Ró de Spearman permitiu identificar a existência de relações 

estatisticamente significativas entre o nível de rendimento o a importância atribuída aos 

atributos “preço”, “rapidez do serviço”, “segurança” “conforto da cama”, “promessa de 

cumprimento do serviço”, “estado de manutenção do hotel”, “relação qualidade-

Pre1 Qualt2 Quali10 Qualt7 Quali7 Quali8 Qualt8 Promo3

Correlatio

n 

Coefficient
-,124

**
-,099

*
-,129

**
-,122

*
-,123

**
-,152

**
-,151

**
,097

*

Sig. (2-

tailed)
,009 ,036 ,006 ,010 ,009 ,001 ,001 ,043

N 446 447 446 444 445 444 445 440

Formação

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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preço”, “localização”, “variedade dos serviços de restauração”, “eficiência dos serviços”, 

“qualidade do pequeno-almoço”, “serviços complementares”, “simpatia dos 

colaboradores”, “outros certificados”, “promoções e pacotes”, “programa de 

fidelidade”, “nome/marca” e “qualidade das fotos no site”.  

Na tabela 43 apenas são apresentados os resultados para os quais se verificou uma 

correlação estatisticamente significativas e, como é possível observar, existe correlação 

negativa estatisticamente significativa entre o nível de formação e todos os atributos 

acima mencionados, exceto para as “relação qualidade-preço”, “localização” e “outros 

certificados”, o que significa que existe uma relação de grandezas inversas. Assim, 

tendencialmente, quanto maior é o nível de rendimento do inquirido, menor é o grau 

de importância dada ao “preço”, “rapidez do serviço”, “segurança” “conforto da cama”, 

“promessa de cumprimento do serviço”, “estado de manutenção do hotel”, “variedade 

dos serviços de restauração”, “eficiência dos serviços”, “qualidade do pequeno-

almoço”, “serviços complementares”, “simpatia dos colaboradores”, “promoções e 

pacotes”, “programa de fidelidade”, “nome/marca” e “qualidade das fotos no site”. 

Já no caso das “relação qualidade-preço”, “localização” e “outros certificados” existe 

uma correlação positiva estatisticamente significativa com o nível de rendimento, o que 

significa que quanto maior é o nível de rendimento do inquirido, maior é o grau de 

importância dado a estes atributos. 

 

Ver tabela 43 na página seguinte 
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Tabela 43 - Correlações entre os atributos e o nível de rendimento 

  

Fonte: Elaboração própria 

O teste do qui-quadrado permitiu ainda verificar a existência de relação entre o género 

e a importância dada à “decoração” (2(4)= 44,749 p<0,000), ao “estado de manutenção 

do hotel” (2(6)= 12,432 p<0,053), à “apresentação dos colaboradores” (2(4)= 14,558 

p<0,006), à “simpatia dos colaboradores” (2(4)= 22,449 p<0,000), à “competência dos 

colaboradores” (2(4)= 11,121 p<0,025), à “certificação de qualidade” (2(6)= 15,857 

p<0,015), e ao “programa de fidelidade” (2(6)= 15,068 p<0,020). 

Dado o reduzido número de respostas às opções 1, 2 e 3 da escala de Likert, estes dados 

foram agrupados numa única categoria para os atributos “decoração”, “simpatia dos 

colaboradores”, “competência dos colaboradores” e “apresentação dos colaboradores”. 

Com este teste foi possível verificar que existe maior percentagem de inquiridos do 

género feminino a atribuir grande importância (classificações entre 6 e 7 na escala) aos 

atributos acima mencionados, exceto no caso do “programa de fidelidade” em que são 

os inquiridos do género masculino em maior percentagem a atribuíram maior 

importância. Estes resultados sugerem que as mulheres valorizam mais do que os 

homens os aspetos associados ao aspeto do hotel como a “decoração” e “estado de 

manutenção”, assim como aspetos associados aos recursos humanos: “apresentação 

Pre1 Quali1 Quali9 Qualt4 Quali2 Qualt5 Pre2 Loca1 Qualt6

Correlatio

n 

Coefficient
-,198

**
-,110

*
-,120

*
-,124

**
-,103

*
-,193

**
,097

*
,133

**
-,142

**

Sig. (2-

tailed)
,000 ,022 ,013 ,009 ,033 ,000 ,043 ,005 ,003

N 435 435 435 435 432 434 435 435 434

Quali3 Qualt7 Quali6 Quali7 Rep4 Promo1 Promo2 Rep6 Site3

-,103
*

-,182
**

-,114
*

-,095
*

,107
*

-,192
**

-,138
**

-,106
*

-,108
*

,032 ,000 ,019 ,048 ,029 ,000 ,004 ,027 ,025

435 434 428 434 421 430 432 432 433

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Rendimen

to mensal 
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dos colaboradores”, “simpatia dos colaboradores” e “competência dos colaboradores” 

e finalmente o facto de o hotel possuir certificação de qualidade. Por sua vez, os homens 

valorizam mais do que as mulheres a existência de programas de fidelidade. 

7.3.2.7 Fatores demográficos e importância atribuída às fontes de informação 

Verificou-se ainda a existência de relação entre a idade e a importância atribuída às 

fontes de informação. A tabela 44 mostra os resultados do teste de Ró de Spearman 

para a idade com as fontes de informação. É possível verificar que existe correlação 

negativa estatisticamente significativa entre a idade e a importância atribuída ao “site 

do hotel” e às “redes sociais”, o que significa que à medida que aumenta a idade do 

inquirido, diminui a importância que este atribui as estas duas fontes de informação. 

Tabela 44 - Correlações entre a idade e as fontes de informação 

 

Fonte: Elaboração própria 

Verificou-se ainda a existência de relação entre a formação e a importância atribuída às 

fontes de informação. A tabela 45 mostra os resultados do teste de Ró de Spearman 

para o nível de formação com as fontes de informação. É possível verificar que existe 

correlação positiva estatisticamente significativa entre a formação e a importância 

atribuída às “comunidades virtuais”, significando que os clientes com mais formação 

tendem a atribuir maior importância a esta fonte de informação. 

Site do 

hotel

Comunida

des 

virtuais Publicidade Folheto

Redes 

sociais

Coeficient

e de 

Correlaçã

o

-,149
** -,042 -,064 -,050 -,107

*

Sig. (2 

extremida

des)

,002 ,377 ,181 ,296 ,025

N 448 440 439 440 440

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

Idade_n
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Tabela 45 - Correlações entre o nível de formação e as fontes de informação 

 

Fonte: Elaboração própria 

Verificou-se ainda a existência de relação entre o rendimento e a importância atribuída 

às fontes de informação. A tabela 46 mostra os resultados do teste de Ró de Spearman 

para o rendimento com as fontes de informação. É possível verificar que existe 

correlação positiva estatisticamente significativa entre o rendimento e a importância 

atribuída às “comunidades virtuais” e uma correlação positiva estatisticamente 

significativa entre o nível de rendimento e “publicidade”, “folheto” e redes sociais”. 

Estes resultados sugerem que os inquiridos com níveis de rendimento mais elevados 

tendem a atribuir maior importância às comunidades virtuais como fonte de 

informação, e por outro lado, tendem a valorizar menos publicidade, o folheto e as redes 

sociais como fontes de informação no momento de escolher um hotel. É ainda possível 

verificar que o rendimento foi o fator demográfico para o que há maior número de 

correlações significativas com fontes de informação. 

Tabela 46 - Correlações entre o nível de rendimento e as fontes de informação 

 

Fonte: Elaboração própria 

Site do 

hotel

Comunida

des 

virtuais Publicidade Folheto

Redes 

sociais

Coeficient

e de 

Correlaçã

o

,091 ,136
** -,058 -,040 -,018

Sig. (2 

extremida

des)

,055 ,004 ,231 ,406 ,709

N 442 434 433 434 434

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

Formação

_n

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

Site do 

hotel

Comunida

des 

virtuais Publicidade Folheto

Redes 

sociais

Coeficient

e de 

Correlaçã

o

,012 ,140
**

-,163
**

-,103
*

-,155
**

Sig. (2 

extremida

des)

,811 ,004 ,001 ,034 ,001

N 431 425 424 425 425

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

Rendimen

to mensal 

líquido do 

agregado

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
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O teste do qui-quadrado permitiu verificar que não existe associação entre o género e a 

importância atribuída às fontes de informação. 

7.3.2.8 Fatores demográficos e importância atribuída aos benefícios procurados 

Foi ainda possível identificar a existência de relação entre alguns benefícios procurados 

e a idade mais concretamente com a procura de “descanso”, “nova experiência”, 

“divertimento” e “ser mimado”. 

Na tabela 47 apenas são apresentados os resultados para os quais se verificou uma 

correlação estatisticamente significativa e, como é possível observar, existe correlação 

negativa estatisticamente significativa entre a idade e todos os benefícios acima 

mencionados, o que significa que existe uma relação de grandezas inversas. Assim, 

tendencialmente, os inquiridos mais velhos atribuem menor é o grau de importância 

dada ao “descanso”, “nova experiência”, “divertimento” e “ser mimado”. 

Tabela 47 - Correlações entre a idade e os benefícios 

 

Fonte: Elaboração própria 

O coeficiente Ró de Spearman permitiu ainda identificar a existência de relações 

estatisticamente significativas entre o nível de formação o a importância atribuída aos 

benefícios “estadia confortável” e “descanso”.  

Na tabela 48 são apresentados os resultados do teste que permitiu verificar uma 

correlação negativa estatisticamente significativa entre o nível de formação e todos os 

benefícios acima mencionados, o que significa que os inquiridos com maior nível de 

Nova Exp Divert Descanso Mimado

Correlatio

n 

Coefficient
-,108

*
-,187

**
-,105

*
-,093

*

Sig. (2-

tailed)
,023 ,000 ,026 ,050

N 447 448 448 447

Idade

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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formação tendem a dar menos importância aos benefícios “estadia confortável” e 

“descanso”. 

Tabela 48 - Correlações entre os benefícios e o nível de formação 

  

Fonte: Elaboração própria 

O coeficiente Ró de Spearman permitiu identificar a existência de relações 

estatisticamente significativas entre o nível de rendimento o a importância atribuída aos 

benefícios “descanso” e “viagem produtiva”.  

Na tabela 49 são apresentados os resultados do teste que permitiu verificar a existência 

de uma correlação negativa estatisticamente significativa entre o nível de rendimento e 

o “descanso” e uma correlação positiva estatisticamente significativa entre o nível de 

rendimento e uma “viagem produtiva”, o que significa que os clientes com rendimento 

mais elevados tendem a dar menos importância ao “descanso” e mais importância à 

“viagem produtiva”. 

Tabela 49 - Correlações entre os benefícios e o nível de rendimento 

 

Fonte: Elaboração própria 

O teste do qui-quadrado permitiu ainda verificar a existência de relação 

estatisticamente significativa entre o género e a importância dada ao benefício 

Despreocup Conforto Nova Exp. Diverti. Descanso

Poupar 

Tempo

Poupar 

dinheiro

Viagem 

produtiva Mimado

Correlatio

n 

Coefficient
-,036 -,117

* ,049 ,002 -,107
* ,071 ,083 ,023 -,067

Sig. (2-

tailed)
,445 ,013 ,309 ,964 ,024 ,138 ,083 ,627 ,160

N 443 444 441 442 441 439 439 439 441

Formação

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Despreocup Conforto Nova Exp. Diverti. Descanso

Poupar 

Tempo

Poupar 

dinheiro

Viagem 

produtiva Mimado

Correlatio

n 

Coefficient
,011 -,066 ,059 -,063 -,235

** ,064 -,014 ,101
* -,089

Sig. (2-

tailed)
,815 ,169 ,225 ,194 ,000 ,184 ,765 ,037 ,065

N 432 432 429 430 430 428 428 428 429

Rendimen

to mensal 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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procurado “ser mimado” (2(6)= 12,204 p<0,058), sugerindo que os inquiridos do 

género feminino valorizam mais este benefícios do que os homens (gráfico 37). 

Gráfico 37 - Relação entre o género e o benefício “ser mimado” 

 

Fonte: Elaboração própria 

 Hipóteses Confirmação da 

hipótese 

H9 Os fatores demográficos influenciam a perceção dos atributos 

determinantes na escolha da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H9a A idade influencia a perceção dos atributos determinantes na escolha da 

unidade hoteleira. 

Parcialmente 

Confirmada 

H9b A formação influencia a perceção dos atributos determinantes na escolha 

da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H9c O rendimento influencia a perceção dos atributos determinantes na 

escolha da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H9d O género influencia a perceção dos atributos determinantes na escolha 

da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H10 Os fatores demográficos influenciam a importância atribuída às 

fontes de informação na escolha da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H10a A idade influencia a importância atribuída às fontes de informação na 

escolha da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H10b A formação influencia a importância atribuída às fontes de informação na 

escolha da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H10c O rendimento influencia a importância atribuída às fontes de informação 

na escolha da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H10d O género influencia a importância atribuída às fontes de informação na 

escolha da unidade hoteleira. 

Não confirmada 

H11 Os fatores demográficos influenciam a importância atribuída aos 

benefícios procurados na escolha da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H11a A idade influencia a importância atribuída aos benefícios procurados na 

escolha da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 
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H11b A formação influencia a importância atribuída aos benefícios procurados 

na escolha da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H11c O rendimento influencia a importância atribuída aos benefícios 

procurados na escolha da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

H11d O género influencia importância atribuída aos benefícios procurados na 

escolha da unidade hoteleira. 

Parcialmente 

confirmada 

 

7.3.3 Análise fatorial exploratória 

Neste subcapítulo pretende-se avaliar os modelos de medida relativos à perceção da 

qualidade e à importância dada à comunicação, com vista a testar algumas das hipóteses 

colocadas aquando a elaboração do modelo conceptual. 

A distribuição dos itens das escalas iniciais ligados à perceção da qualidade, e perceção 

de fatores ligados à comunicação foram avaliados pelos coeficientes de assimetria, Sk, 

e de curtose, Ku. Em nenhum dos itens Sk teve valor absoluto superior a 3 e em nenhum 

dos itens Ku tem valor absoluto superior a 10, indicando que não houve desvios severos 

da distribuição normal, o que colocaria em causa a aplicação de análise fatorial e 

modelos de equações estruturais (Marôco, 2014). 

Para a definição dos fatores foi elaborada, para cada uma das dimensões, uma análise 

fatorial pelo método do eixo principal à respetiva escala, com rotação varimax. No caso 

da perceção da qualidade, a escala inicial era composta por 22 itens. A escala associada 

à perceção dos aspetos ligados à comunicação e certificação era composta por 13 itens.  

Analisou-se a matriz anti-imagem e removeram-se os itens para os quais a medida de 

adequação de amostragem era superior a 0,5 (Marôco, 2014). Aplicou-se o critério de 

Kaiser (valor próprio superior a 1), a análise do screeplot e a percentagem de variância 

retida para determinar o número de fatores a reter (Marôco 2014, Pestana e Gageiro 

2003). Apesar de não terem sido removidos, apenas foram interpretados os itens para 

os quais a respetiva comunalidade era superior a 0,4 (Hair et al., 2011 e Henseler et al., 

2009) e o peso fatorial na matriz de rotação era superior a 0,5. Foram também excluídos 

da interpretação os itens que saturavam em mais de um fator. 
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No caso da perceção da qualidade, depois de removido o item “Localização”, observou-

se um KMO=0,867 e o teste de esfericidade de Bartlett significativo, indicadores de que 

a análise fatorial é adequada (Pestana e Gageiro, 2003). Para a perceção da qualidade 

foram extraídos 4 fatores. No entanto, de acordo com os critérios referidos 

anteriormente, nenhum item associado ao quarto fator será interpretado, pelo que este 

fator não foi considerado na análise posterior.  

Na tabela 50 apresentam-se os pesos fatoriais de cada item nos 4 fatores, os seus valores 

próprios, comunalidade de cada item e a percentagem de variância explicada pelo fator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver tabela 50 na página seguinte 
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Tabela 50 - Perceção da qualidade, pesos fatoriais dos itens interpretados (fatores retidos) 

Item 

Fator  

1 2 3 4 Comunalidade 

Produto/ 

Serviço 

Recursos 

Humanos 
Personalização Quarto 

Decoração e ambiente do hotel ,035 ,261 ,105 ,136 ,099 

Dimensão quarto ,367 ,170 ,019 ,177 ,195 

Equipamentos quarto ,228 ,112 ,015 ,278 ,142 

Preço ,065 ,010 ,039 ,516 ,272 

Rapidez serviço ,738 ,071 ,186 ,051 ,587 

Segurança ,651 ,121 ,174 ,069 ,473 

Limpeza ,326 ,264 -,104 ,460 ,398 

Conforto da cama ,846 ,094 ,054 ,080 ,733 

Promessa cumprimento serviços ,782 -,003 ,222 ,052 ,664 

Estado de manutenção hotel ,628 ,051 ,158 ,222 ,471 

Relação qualidade-preço -,116 ,129 ,000 ,502 ,282 

Variedades dos serviços 

restauração 
,461 ,034 ,412 ,042 ,385 

Eficiência check-in e check-out ,797 ,048 ,252 ,075 ,706 

Facilidade em fazer reserva ,266 ,099 ,224 ,294 ,217 

Qualidade do PA ,398 ,208 ,150 ,433 ,412 

Acessibilidade ,568 ,034 ,325 ,032 ,430 

Serviço personalizado ,320 ,136 ,777 ,048 ,726 

Serviços complementares ,272 ,034 ,722 ,031 ,598 

Simpatia dos colaboradores ,105 ,922 ,090 ,049 ,871 

Competência dos colaboradores ,099 ,842 ,001 ,191 ,755 

Apresentação dos colaboradores ,085 ,904 -,005 ,114 ,837 

% variância 30,733 13,165 7,164 6,205  

% var. acumulada 30,733 43,897 51,061 57,266  

*Valores próprios e % de variância explicada, após uma AFE com extração de fatores pelo método da factorização do 

eixo principal, seguida de uma rotação Varimax. 

**A sombreado apresentam-se os itens com pesos fatoriais superiores a 0,5 em valor absoluto e com comunalidade 

superior a 0,4. 

Fonte: Elaboração própria 

O primeiro fator apresenta comunalidades e pesos fatoriais elevados dos itens 

relacionados com a perceção da qualidade do produto e do serviço. Este fator explica 

30,7% da variância total e será portanto designado como “Produto e serviço”.  
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Tabela 51 - Composição do fator “produto e serviço” 

Indicador  

Rapidez serviço ,587 

Segurança ,473 

Conforto da cama ,733 

Promessa cumprimento serviços ,664 

Estado de manutenção hotel ,471 

Eficiência check-in e check-out ,706 

Acessibilidade ,430 

Fonte: Elaboração própria 

O segundo fator tem comunalidades e pesos elevados nos itens relacionados com o 

desempenho dos recursos humanos, sendo por isso designado como “Recursos 

Humanos”, e explica 13,2% da variância total.  

Tabela 52 - Composição do fator “recursos humanos” 

Indicador  

Simpatia dos colaboradores ,871 

Competência dos colaboradores ,755 

Apresentação dos colaboradores ,837 

Fonte: Elaboração própria 

O terceiro fator apresenta comunalidades e pesos fatoriais elevados dos itens 

associados à existência de serviços complementares e personalizados, pelo que será 

designado como “Personalização”, explicando 7,2% da variância total.  

Tabela 53 - Composição do fator “personalização” 

Indicador  

Serviço personalizado ,726 

Serviços complementares ,598 

Fonte: Elaboração própria 

Como se pode verificar na figura 53 para todos os fatores, o Alfa de Cronbach é superior 

a 0,8, considerando-se, portanto, de acordo com Pestana e Gageiro (2003), que a 

consistência interna do grupo de itens associado a cada um dos fatores retidos é boa.  
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Tabela 54 - Alfa de Cronbach para cada um dos fatores retidos 

Fator Produto/Serviço Recursos Humanos Personalização 

N.º de itens 7 3 2 

Alfa de Cronbach 0,898 0,932 0,808 

Fonte: Elaboração própria 

No caso da perceção da comunicação foram considerados os itens associados à 

reputação e ao site. Depois de removido o item “Classificação em estrelas”, observou-

se um KMO=0,841 e o teste de esfericidade de Bartlett significativo, indicadores de que 

a análise fatorial é adequada (Pestana e Gageiro 2003). Para a perceção da comunicação 

foram extraídos 2 fatores.  

Na tabela 55 apresentam-se os pesos fatoriais de cada item nos 2 fatores, os seus valores 

próprios, comunalidade de cada item e a percentagem de variância explicada pelo fator. 

Tal como descrito anteriormente, apenas são interpretados os itens para os quais a 

respetiva comunalidade era superior a 0,4 e o peso fatorial na matriz de rotação era 

superior a 0,5. 

Tabela 55 - Pesos fatoriais de cada item nos 2 fatores retidos 

Item 

Fator 

Comunalidade 1 2 

Reconhecimento Site 

Responsabilidade Social ,891 -,007 ,794 

Certificação ambiental ,880 -,005 ,775 

Certificação de qualidade ,834 ,015 ,696 

Outros certificados ,373 ,200 ,179 

Promoções e pacotes ,197 ,183 ,072 

Programa de fidelidade ,756 -,001 ,572 

Vendas última hora ,759 -,009 ,577 

Logotipo da unidade ,523 ,152 ,297 

Organização da info no site -,042 ,932 ,871 

Língua ou linguagem site ,014 ,859 ,738 

Qualidade das fotos no site -,057 ,870 ,759 

Melhor preço garantido ,258 ,627 ,459 

% variância 36,505 25,432  

% var. acumulada 36,505 61,937  

Fonte: Elaboração própria 
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O primeiro fator apresenta comunalidades e pesos fatoriais elevados dos itens 

relacionados com a importância dada à certificação. Explica 36,5% da variância total e 

será designado como “Reconhecimento”.  

Tabela 56 - Composição do fator “reconhecimento” 

 Indicador   

Responsabilidade Social ,794 

Certificação ambiental  ,775 

Certificação de qualidade ,696 

Programa de fidelidade ,572 

Vendas última hora ,577 

Fonte: Elaboração própria 

O segundo fator tem comunalidades e pesos elevados nos itens relacionados com o site, 

sendo por isso designado como “Site”, e explica 25,4% da variância total.  

Tabela 57 - Composição do fator “site” 

Indicador  

Organização da informação no site ,871 

Língua ou linguagem site ,738 

Qualidade das fotos no site ,759 

Melhor preço garantido ,459 

Fonte: Elaboração própria 

Para ambos os fatores o Alfa de Cronbach é superior a 0,85, considerando-se, portanto, 

de acordo com Pestana e Gageiro (2003), que a consistência interna do grupo de itens 

associado a cada um dos fatores retidos é boa.  

Tabela 58 - Alfa de Cronbach para cada um dos fatores retidos 

Fator Certifiação Site 

N.º de itens 5 4 

Alfa de Cronbach 0,916 0,888 

Fonte: Elaboração própria 
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7.3.4 Análise fatorial confirmatória 

Tendo em conta os resultados da análise fatorial exploratória, foram adaptados os 

modelos propostos para a perceção da qualidade e da comunicação. 

No caso da qualidade, considerando o modelo resultante da análise fatorial exploratória, 

procedeu-se a uma análise fatorial confirmatória do modelo de medida desta dimensão. 

Desta análise resultaram os seguintes valores relativos à qualidade do ajustamento: 

2(41)=160.751, 2/df=3.921, CFI=0.96, GFI=0.937 e RMSEA=0.082, 

P[rmsea0.05)<0.001. De acordo com os critérios referidos em Marôco (2014), concluiu-

se que o ajustamento era sofrível. Tendo em conta os índices de modificação do modelo 

estimado, foram consideradas no modelo de medida correlações entre erros de itens, 

como está representado na figura 48. 

Figura 48 - Modelo de medida correlações entre os atributos da qualidade 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Considerando no modelo de medida as correlações assinaladas, a análise fatorial 

confirmatória revelou um bom ajustamento: 2(39)=74.116, 2/df=1.9, CFI=0.988, 

GFI=0.971, RMSEA=0.045, P[rmsea0.05)=0 

Refira-se que, seguindo o procedimento descrito em Marôco (2014), procedeu-se ao 

teste do qui-quadrado, tendo-se concluído que a qualidade do ajustamento dos dois 

modelos difere significativamente (2=86.635, df=2, p<0.05). Assim, pode concluir-se 

que o modelo proposto na figura 48 se ajusta melhor à estrutura correlacional 

observada entre os itens na amostra em estudo do que o modelo inicial. 

A figura apresenta os valores dos pesos fatoriais estandardizados, a fiabilidade individual 

de cada um dos itens e as correlações entre fatores e entre erros correlacionados no 

modelo final considerado, de acordo com a descrição feita anteriormente. De destacar 

que todos os itens apresentam pesos fatoriais elevados (>0.6). 

No caso da comunicação, considerando o modelo resultante da análise fatorial 

exploratória, procedeu-se a uma análise fatorial confirmatória do modelo de medida 

desta dimensão. Desta análise resultaram os seguintes valores relativos à qualidade do 

ajustamento: 2(13)=64.938, 2/df=4.995, CFI=0.978, GFI=0.961 e RMSEA=0.096, 

P[rmsea0.05)<0.01. De acordo com os critérios referidos em Marôco (2014), concluiu-

se que o ajustamento era sofrível. Tendo em conta os índices de modificação do modelo 

estimado, foram consideradas no modelo de medida correlações entre erros de itens, 

como está representado na figura 49. 
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Figura 49 - Modelo de medida correlações entre reconhecimento e site 

 

Fonte: Elaboração própria 

Considerando no modelo de medida as correlações assinaladas, a análise fatorial 

confirmatória revelou um bom ajustamento: 2(11)=15.847, 2/df=1.441, CFI=0.998, 

GFI=0.99, RMSEA=0.032, P[rmsea0.05)=0.799. 

Refira-se que, seguindo o procedimento descrito em Marôco (2010), procedeu-se ao 

teste do qui-quadrado, tendo-se concluído que a qualidade do ajustamento dos dois 

modelos difere significativamente (2=49.091, df=2, p<0.05). Assim, pode concluir-se 

que o modelo proposto na figura 49 se ajusta melhor à estrutura correlacional 

observada entre os itens na amostra em estudo do que o modelo inicial. 

A figura apresenta os valores dos pesos fatoriais estandardizados, a fiabilidade individual 

de cada um dos itens e as correlações entre fatores e entre erros correlacionados no 

modelo final considerado, de acordo com a descrição feita anteriormente. De destacar 

que todos os itens apresentam pesos fatoriais elevados (>0.6). 

7.3.5 Análise estrutural 

Validados os modelos de medida representados nas figuras 48 e 49, analisou-se a 

possibilidade de considerar a perceção da qualidade como um fator hierárquico de 2.ª 

ordem. Assim, propusemos e avaliámos se a perceção global da qualidade é 

adequadamente refletida nos três fatores considerados ligados à perceção da 
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qualidade: produto/serviço, recursos humanos e personalização do serviço. Considerou-

se ainda no modelo e relação causal que se conjeturou existir entre a importância dada 

à comunicação e a perceção da qualidade. 

Figura 50 - Modelo causal da comunicação e da perceção da qualidade 

 
Fonte: Elaboração própria 

Os índices de ajustamento revelaram boa validade fatorial para esta estrutura que inclui 

a estrutura fatorial de 2.ª ordem: 2(124)=243.581, 2/df=1.964, CFI=0.978, GFI=0.943, 

RMSEA=0.048, P[rmsea0.05)=0.647 (ver figura 7.3). Os pesos estruturais do fator de 

2.ª ordem da imagem percebida são estatisticamente significativos, validando o 

constructo de 2.ª ordem perceção da qualidade e confirmando as hipóteses 12 a 15.  
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 Hipóteses Confirmação da 

hipótese 

H12 A perceção das dimensões tangíveis é explicada pela perceção da 

qualidade. 

Parcialmente 

confirmada 

H13 A perceção da qualidade reflete-se na perceção dos aspetos 

intangíveis. 

Confirmada 

H14 A perceção da qualidade reflete-se na perceção da localização. Parcialmente 

confirmada 

H15 A perceção da qualidade influencia a perceção do preço. Não 

Confirmada 

 

A estimativa estandardizada da trajetória causal de “Reconhecimento” para “Perceção 

da qualidade” foi 0.61 e foi estatisticamente significativo, para um nível de significância 

de 1%, confirmando uma parte da hipótese 16. A estimativa estandardizada da trajetória 

causal de “Site” para “Perceção da qualidade” não foi estatisticamente significativo pelo 

que não se confirma totalmente a hipótese 16. 

 Hipóteses Confirmação da 

hipótese 

H16 A importância dada aos atributos de comunicação influencie a 

perceção da qualidade. 

Parcialmente 

confirmada 

 

Para estudar a relação significativa existente entre o reconhecimento e a perceção da 

qualidade analisaram-se os coeficientes de Spearman dos itens que compõem cada uma 

destas dimensões. Na figura seguinte são apresentados os coeficientes de Spearman 

correspondentes a correlações estatisticamente significativas.  
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Tabela 59 - Correlações entre os atributos da qualidade e do reconhecimento 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

É possível verificar que existe correlação positiva estatisticamente significativa entre 

todos os itens do reconhecimento e todos os itens da personalização e do 

produto/serviço. O facto de o coeficiente ser positivo significa que a importância dada 

aos 2 itens analisados varia no mesmo sentido. Por exemplo, os clientes que mais 

relevância dão à eficiência dos serviços tendem a dar também mais importância à 

certificação de qualidade. 

Verifica-se ainda que existe correlação negativa estatisticamente significativa entre os 

itens do reconhecimento e todos os itens dos recursos humanos e alguns itens do 

reconhecimento (ver tabela 59). 

O facto de o coeficiente ser negativo significa que a importância dada aos 2 itens 

analisados varia em sentido inverso. Por exemplo, os clientes que mais relevância dão à 

certificação ambiental tendem a dar menos importância à apresentação dos recursos 

humanos. 
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Foram ainda testados os atributos que ficaram excluídos da estrutura fatorial mas que 

estão associados à qualidade e à comunicação (exceto o site por se ter verificado que 

não existe relação estatisticamente significativa). O facto de terem sido excluídos do 

modelo estrutural não significa que estes itens não sejam importantes para os clientes. 

Pode até refletir o facto de ser muito valorizado pela generalidade dos clientes não 

havendo variabilidade. 

Tabela 60 - Correlações entre os atributos da qualidade excluídos e do reconhecimento 

 

Fonte: Elaboração própria 

Estes resultados (tabela 60) demonstram que os clientes que mais valorizam a 

certificação tendem a valorizar as condições do quarto.  

Os resultados apresentados na tabela 61 demonstram, por exemplo, que os clientes que 

mais valorizam a classificação por estrelas também valorizam a qualidade do pequeno-

almoço. 

Resp. 

Soc

Certif. 

Amb

Certif. 

Qual. Fid.

,001 ,015 ,038 -,031

,244
**

,271
**

,299
**

,223
**

,096
* ,072 ,120

*
,121

*

-,012 ,006 ,010 ,004

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 

extremidades).

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 

extremidades).

Deco.

Dim. quarto

Equip. quarto

Preço
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Tabela 61 - Correlações entre atributos da qualidade e de comunicação excluídos 

 

Fonte: Elaboração própria 

7.4 Discussão e interpretação dos resultados da análise quantitativa 

A utilização de vários tipos de análises estatísticas foi fundamental para a validação do 

das hipóteses inicialmente enunciadas e validação do modelo final. De facto, a análise 

descritiva permitiu caracterizar o perfil dos clientes e verificar a importância atribuída a 

cada atributo pelos clientes dos hotéis. A estatística inferencial permitiu confirmar o 

grau de influência dos fatores demográficos, experiência passada, grau de 

Class.

Outros 

cert.

Nome/

marca Promo

Vendas 

últ. hora

,208
**

,118
*

,118
*

,151
** -,040

,057 ,083 ,082 ,081 ,174
**

,053 ,109
* ,046 ,075 ,032

,156
** ,055 ,007 ,374

** ,058

-,122
**

,126
**

,220
**

,119
*

,394
**

-,146
** ,082 ,179

**
,097

*
,285

**

,123
** ,064 -,034 ,113

*
-,134

**

-,079 ,075 ,125
**

,111
*

,335
**

-,111
*

,194
**

,264
**

,118
*

,510
**

,016 ,077 ,162
**

,161
**

,331
**

,175
** -,050 -,225

**
,096

*
-,332

**

,088 ,141
** -,038 ,041 -,030

,053 ,149
**

,284
**

,210
**

,317
**

-,109
*

,216
**

,256
**

,122
**

,421
**

,112
*

,206
**

,248
**

,277
**

,161
**

,206
** ,060 ,060 ,235

** ,066

-,005 ,107
*

,230
** ,049 ,327

**

,068 ,140
**

,278
** ,068 ,336

**

-,027 ,145
**

,249
** ,081 ,321

**

,260
** ,058 ,027 ,217

**
-,119

*

,292
** ,006 -,036 ,261

**
-,147

**

,250
** ,035 -,064 ,177

**
-,193

**

Loca.

Restauração

Eficiência

Reserva

Qual. do PA

Acess.

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

Deco.

Dim. quarto

Equip. quarto

Preço

Rapidez serv.

Segurança

Limpeza

Simpatia RH

CompetênciaRH

Apresentação RH

Serviço person.

Serviços compl.

Conf. Cama

Cump.

Manut

 Qual-preço
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envolvimento, fontes de informação, benefícios procurados e experiência passada na 

perceção desses mesmos atributos. Foram ainda testadas algumas relações entre os 

fatores, por exemplo entre os fatores demográficos e as fontes de informação, ou ainda 

entre a experiência passada e os benefícios procurados e fontes de informação 

valorizadas. O único fator que não foi possível testar foi o motivo da viagem pelo facto 

do número de inquiridos que mencionou viajar por esse motivo ter sido demasiado 

baixo. Outro elemento que não foi possível testar foi a questão da repetição da compra 

pelos clientes habituais pela mesma razão. 

O método das equações estruturais permitiu testar as hipóteses 12 a 16 que se 

destinavam a confirmar o peso dos atributos na perceção da qualidade. Todas as 

hipóteses testadas foram confirmadas total ou parcialmente exceto a hipótese n.º 15 “A 

perceção da qualidade influencia a perceção do preço”.  

Os atributos que foram contemplados no modelo de equações estruturais (assinalados 

a preto na figura 51) são os atributos cuja variabilidade é explicada pela perceção da 

qualidade e que podem representar uma aposta para os hotéis em termos de 

diferenciação, especialmente aqueles com maior peso fatorial. Assim, destacam-se os 

atributos associados ao produto/serviço com um peso mais elevado e composto de 

elementos como o cumprimento do serviço, a eficiência dos serviços de check-in e 

check-out e ainda a rapidez do serviço. Seguem-se os fatores da personalização do 

serviço e os dos recursos humanos, e para este último todos os elementos apresentam 

um elevado peso fatorial. 

Importa ainda salientar para o fator site, todos os seus elementos apresentam um valor 

elevado, assim a informação, as fotografias e linguagem utilizada são variáveis que 

podem representar uma oportunidade para os hoteleiros na construção e organização 

dos sites dos hotéis. 

O modelo comprovou ainda que o reconhecimento influencia a perceção da qualidade, 

desta forma os atributos associados à certificação de qualidade, qualidade ambiental e 

responsabilidade social são elemento que os hoteleiros poderão ter em consideração 
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em termos de implementação e também divulgação, no site nomeadamente que 

revelou ser uma fonte de informação privilegiada para os clientes. 

O suprarreferido é evidência da validação parcial do modelo concetual inicialmente 

proposto, dando origem ao modelo final (figura 51). 

 

 

 

 

 

Ver figura 51 na página seguinte 
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Figura 51 - Modelo conceptual com hipóteses validadas 

  

Fonte: Elaboração própria 
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O objetivo principal deste estudo está associado às variáveis críticas de seleção adotadas 

pelos clientes dos hotéis independentes e classificados com quatro estrelas e os fatores 

que influenciam diretamente a perceção das mesmas. 

Como referido inicialmente, pretendia-se um contributo para o conhecimento por via 

da apresentação e validação de uma proposta de modelo explicativo do processo de 

seleção com utilidade para a gestão operacional e comercial das unidades hoteleiras 

independentes que competem à escala global.  

Para tal, depois da introdução, o presente estudo está organizado em duas partes, uma 

teórica e outra empírica: 

 A parte teórica abrange os capítulos 2 a 5 relativos à revisão de literatura e à 

apresentação da proposta de modelo. 

 A parte empírica é composta pelos capítulos 6 e 7, expõe o trabalho de campo que 

inclui a análise qualitativa e quantitativa com a respetiva discussão de resultados, 

bem como a validação da proposta de modelo. 

Portanto, em função do exposto, e confirmada a expetativa inicial de validação – ainda 

que parcial – do modelo, o presente capítulo apresenta as conclusões do estudo 

estruturadas em 5 pontos: 

 Principais conclusões obtidas da revisão de literatura acerca do processo de compra, 

focando, em particular o processo de pesquisa de informação e escolha até à compra 

do serviço, no caso particular do serviço hoteleiro; 

 Discussão e respostas aos objetivos empíricos inicialmente estipulados e suportadas 

pelos resultados obtidos na investigação empírica, qualitativa e quantitativa; 

 Contributos esperados com base nos resultados da investigação, com utilidade para 

as direções dos hotéis de marca independente classificados com quatro estrelas na 

definição das suas políticas e ações de comunicação, na gestão operacional e ainda 

política de preços;  

 Limitações do estudo; e 

 Linhas de orientação para investigação futura. 
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8.1 Conclusões da revisão de literatura 

Dando continuidade à coerência entre a bibliografia estudada e os objetivos específicos 

1 a 4, as conclusões são apresentadas na mesma sequência destes objetivos inicialmente 

delineados. 

Objetivo específico n.º 1 

Este objetivo consistia em identificar as diferentes abordagens e modelos para o 

processo de decisão de compra por parte dos clientes individuais no setor da hotelaria 

e caracterizá-lo. 

Concluiu-se que a segmentação de mercado era um ponto de partida imprescindível 

(Lindon et al., 2004) e assumiram-se os critérios de segmentação propostos por 

Middleton (2002) nos quais se encaixa a segmentação do mercado hoteleiro proposto 

por Mata (2003) e seguido por diversos autores que desenvolveram trabalhos acerca do 

processo de seleção dos hotéis (Lewis, 1983; Lewis, 1984; Mclearly et al. 1993; Weaver 

e Oh, 2007; Barsky e Labagh, 1992; Dubé e Renaghan, 1999; Chu e Choi, 2000; Yavas e 

Babakus, 2005; Clow et al., 1995; Knutson, 1988). Foi assim selecionado o cliente 

individual e direto que viaja por motivos de lazer ou de negócio. 

Partindo dos modelos tradicionais que retratam o processo de compra (Kotler et al. 

(1996) até aos modelos mais recentes (Court, 2009) e específicos para o setor hoteleiro 

(Williams, 2002) foi possível concluir que o processo de compra de um serviço hoteleiro 

é complexo e extenso, passando por mais fases do que a compra de um produto ou 

serviço de menor envolvimento. Os momentos de pesquisa de informação e de análise 

de alternativas são mais complexos e demorados, sendo que na análise das alternativas, 

os consumidores têm de analisar uma grande quantidade de atributos que caracterizam 

cada alternativa. Assim, o processo de decisão de compra de uma estadia numa unidade 

hoteleira de marca independente para férias implica um processo complexo constituído 

por várias etapas, um elevado envolvimento, uma extensa procura de informação, a 

avaliação de várias alternativas e de diversos atributos relacionados com essas 

alternativas (Hawkins et al., 1998). 
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Objetivo específico n.º 2 

O segundo objetivo passava por identificar os atributos que podem ser determinantes 

na seleção de um hotel assim como os fatores que podem influenciar e condicionar essa 

seleção e, neste âmbito, concluiu-se que os atributos são todas as características que 

definem um produto/serviço, no caso dos hotéis podemos designar a decoração, o tipo 

de quarto, a tipologia do hotel, os serviços complementares, os serviços de restauração, 

e que representam os elementos que vão construir a preferência do consumidor. 

Concluiu-se ainda que os atributos importantes na escolha são atributos determinantes 

porque determinam a preferência de compra e o comportamento durante o processo 

de compra (Alpert, 1971). 

Foi ainda possível concluir que alguns atributos do produto ou serviço podem ser 

considerados, pelos consumidores, como garantidos nomeadamente os que têm a ver 

com os aspetos básicos como a limpeza, por exemplo, não sendo determinantes para a 

seleção (Lewis, 1981), no entanto, a falta deles pode ser determinante, uma vez que os 

comentários negativos sobre os aspetos considerados básicos para um consumidor 

podem influenciar negativamente a decisão de compra (Cadotte e Turgeon, 1988). 

Concluiu-se que o modelo mais adequado para o estudo era um modelo multi-atributos 

(Multiattribute utility models), já que incorpora o conceito de compensação e troca e 

envolve um processo complexo de extensa procura de informação (Nelson, 1999). 

Com base nos estudos de vários autores (Atkinson, 1988; Choi e Chu, 2001; Wilensky 

and Buttle, 1988; Saleh e Ryan, 1992; Clow et al., 1995), os atributos foram separados 

em dois grupos: os atributos tangíveis e intangíveis dos hotéis independentes que maior 

influência têm na escolha do consumidor e foram compilados todos os atributos 

mencionados e eliminadas as repetições de forma que se obteve um conjunto de 35 

atributos agrupados em 6 categorias. 

Em relação aos fatores que podem influenciar e condicionar essa seleção, identificaram-

se os fatores demográficos (Ananth et al., 1992; Callan e Bowman, 2000), o motivo da 

viagem (Mccleary et al., 1993; Yavas e Babakus, 2005), a experiência passada (Weaver e 
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Oh, 2007; Chu e Choi, 2000; Knutson, 1988) e benefício procurado (Dubé e Renaghan, 

1999). 

Objetivo específico n.º 3 

No âmbito do terceiro objetivo específico que consistia em propor um modelo concetual 

que permitisse explicar as variáveis da seleção de um hotel independente e relacioná-

los com os fatores que podem influenciar a perceção dos atributos determinantes da 

seleção, foi possível estabelecer que o grau de envolvimento, considerado elevado pode 

ter influência no processo de seleção de um hotel e que está relacionado com o tempo 

dedicado à procura de informação e à quantidade de alternativas que o consumidor 

analisa implicando ainda uma avaliação complexa de atributos do produto e serviço 

(Williams, 2002).  

Em relação à experiência passada concluiu-se que a própria experiência do hóspede, e 

por outro lado, a experiência dos outros podem influenciar a escolha. De facto, um 

cliente que tenha uma experiência positiva durante uma estadia poderá voltar a 

escolher a mesma unidade hoteleira numa outra ocasião e até tornar-se fiel à unidade.  

Por outro lado, o grau da satisfação dos outros pode influenciar a escolha da unidade 

através do passa-palavra veiculado quer pessoalmente (word-of-mouth) quer 

virtualmente (electronic word-of-mouth) (Clow et al., 1995; Presbury et al., 2005; 

Knutson, 1988; East et al., 2007). 

Verificou-se ainda que os consumidores estão expostos a uma grande quantidade de 

informação comerciais: a publicidade, a página Internet, os folhetos, as agências de 

viagens e ainda as fontes de informação públicas como os guias turísticos, postos de 

turismo e revistas especializadas. 

Foi também possível relevar que valorizam mais as fontes de informação pessoais 

(Kotler et al., 1996). Neste âmbito East et al. (2008), Soderlund e Rosengren (2007) e 

ainda Litvin, et al. (2008) salientam a influência do word of mouth ou WOM (passa-

palavra, conselho ou sugestão de amigos, familiares e colegas) no processo de seleção. 
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Com a internet a multiplicação dos canais de comunicação e compras digitais o passa-

palavra tornou-se digital, muito mais rápido e com um alcance muito mais amplo, 

acrescentando-se assim o passa-palavra digital (e-WOM) presente nas comunidades 

virtuais de viajantes como a TripAdvisor, por exemplo (Mattila, 2004) como fonte de 

informação que pode influenciar a decisão de compra. 

Relativamente aos atributos da qualidade do serviço hoteleiro com base em Zeithaml et 

al. (1990) e com base no levantamento estabelecido no capítulo três, foram agrupadas 

em duas categorias: 

 Elementos tangíveis: Decoração e ambiente do hotel, dimensão do quarto, 

equipamentos no quarto, conforto da cama, manutenção do hotel, variedade dos 

serviços de restauração, qualidade do pequeno-almoço, apresentação dos 

colaboradores. 

 Elementos intangíveis: rapidez do serviço, segurança, limpeza, promessa de 

cumprimento do serviço, eficiência dos serviços, facilidade em fazer reservas, 

serviço personalizado, existência de serviços complementares, simpatia dos 

colaboradores e competência dos colaboradores. 

Confirmou-se que a localização (Chou et al., 2008) e o preço (Lockyer, 2005) eram 

atributos que tinham um comportamento diferente dos restantes atributos, sendo que 

apesar de fazerem parte das dimensões da qualidade foram analisados separadamente. 

Uma vez que a reputação também foi evidenciada como um fator importante na seleção 

de um hotel (Dubé e Renaghan, 2000; Kwun e Oh, 2007; Nguyen e Leblanc, 2001) e que 

a reputação na perspetiva do marketing e para um único parceiro (neste caso o cliente) 

foca-se na imagem e na identidade da empresa (Chun, 2005), agruparam-se nesta 

categoria os atributos que poderão contribuir para a criação da reputação das unidades 

hoteleiras no que concerne à sua qualidade: a classificação por estrelas (Dolnicar, 2002), 

as certificações de qualidade (Claver et al., 2006; Tarí et al., 2010) e ambiental (Han e 

Kim, 2010; Han, Hsu e Sheu, 2010), outros certificados (atribuídos pelos vários parceiros 

digitais, nomeadamente) a responsabilidade social (Leaniz e Rodríguez, 2015) e a sua 
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marca/nome (Dubé e Renaghan, 2000; Kwun e Oh, 2007; Wilensky e Buttle, 1988; Clow 

et al., 1995). 

Concluiu-se, ainda, que alguns atributos associados à política de comunicação das 

empresas hoteleiras podiam influenciar os consumidores no momento da seleção, foi o 

caso da promoção de vendas através dos pacotes e promoções (Ananth et al., 1992; 

Wilensky e Buttle, 1988), programas de fidelidade (Mccleary et al., 1993) e vendas de 

última hora (Ong, 2015; Aday e Phelan, 2015).  

O aspeto do site, fazendo parte da comunicação da empresa, foi também isolado, dado 

a importância que revelou ter através da colocação de informação organizada, 

fotografias com qualidade, linguagem utilizadas e ainda indicação do melhor preço 

garantido (Schmidt et al. 2008; Wong e Law, 2005). 

Por fim e para completar o modelo acrescentaram-se os restantes fatores 

anteriormente mencionados: motivo da viagem, benefícios procurados e fatores 

demográficos. 

Objetivo específico n.º 4 

Para responder ao quarto objetivo específico foi feita uma caracterização do setor 

hoteleiro e foi possível concluir que é um setor muito importante para a economia 

nacional, uma vez que as empresas de alojamento e restauração representam 71% das 

empresas do setor do turismo, 39% do volume de negócios e 75% do pessoal ao serviço 

(Banco de Portugal, 2014) e que o turismo é um setor estratégico da economia 

portuguesa, uma vez que o seu contributo direto para o PIB representa 5,8% e o seu 

contributo total alcança 15,6% do PIB, representando ainda 7,2% do emprego direto e 

18,2% do total dos postos de trabalho, 19,6% das exportações e 12,5% do total do 

investimento (WTTC, 2014). 

Em termos de estrutura, o setor do alojamento e restauração é constituído 

maioritariamente por microempresas (90,3%), no entanto, são as empresas de pequena 

e média dimensão que são responsáveis pela maior fatia do volume de negócios (52,9%), 



 

8. CONCLUSÕES 

269 

e são esta também que, no setor, mais empregam (47,6%). Não obstante a importância, 

expansão e dinamismo das principais marcas hoteleiras (nacionais e internacionais) 

presentes em Portugal, são os hotéis de marca independente, que representam a maior 

parte das unidades de alojamento em Portugal.  

Em relação à oferta hoteleira portuguesa, são os hotéis que representam a modalidade 

de alojamento mais presente em Portugal com 55% do número de estabelecimentos em 

2014. Em relação às classificações são os hotéis classificados com três estrelas que são 

mais representativos em termos de número de estabelecimentos, mas são os hotéis 

classificados com 4 estrelas que oferecem a maior capacidade de alojamento quer em 

termos de quartos como de camas. Quanto à distribuição geográfica, a região do Algarve 

é a região com maior número de estabelecimentos, seguida da região Norte e Centro. 

Já em termos de cama as principais regiões são o Alarve e Lisboa. 

Quanto à procura, em 2014 os estabelecimentos hoteleiros receberam 16,1 milhões de 

hóspedes totalizando 46,1 milhões de dormidas, onde o mercado internacional 

representa a maior fatia com 58% dos hóspedes. Em relação aos principais mercados 

emissores, os dados mais recentes indicam que o Reino Unido lidera o ranking, seguido 

da Espanha, França, Alemanha e Brasil, sendo que estes representam os mercados 

emissores tradicionais para Portugal. No que diz respeito às tipologias e categorias de 

alojamento, foram os hotéis classificados com 3 e 4 estrelas (69%) que receberam mais 

hóspedes, sendo que os hotéis classificados com 4 estrelas são os que mais hóspedes 

receberam em relação às restantes (32,8%) apresentando também o maior crescimento 

em relação ao ano anterior. 

8.2 Discussão dos resultados empíricos 

Neste ponto apresenta-se a discussão dos resultados obtidos através da análise 

qualitativa para que seja possível, de seguida, proceder-se a um cruzamento destes 

resultados com os resultados obtidos com a análise quantitativa, o que estava implícito 

nos objetivos específicos 5 e 6.  
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Objetivo específico n.º 5 

Para cumprir o quinto objetivo específico que pretendia identificar os atributos 

determinantes para a seleção dos hotéis, na perspetiva dos diretores hoteleiros, assim 

como os fatores que podiam influenciar essa perceção e perceber também quais eram 

as suas apostas em termos de política de comunicação e de gestão operacional, de modo 

a permitir a sua comparação com as respostas dos clientes inquiridos nos respetivos 

hotéis, foi realizado um estudo de caso múltiplo, composto por dez unidades hoteleiras 

de marca independente. Os resultados obtidos por esta via foram comparados com as 

respostas dadas pelos clientes dessas unidades particularmente.  

Concluiu-se que o estudo de caso mostrou ser uma metodologia adequada uma vez que 

se investiga um fenómeno empresarial complexo e contemporâneo, que as perguntas 

da investigação são apresentadas no sentido de saber o “como?” e o “porquê?” sobre 

um conjunto de acontecimentos e que esses acontecimentos ocorrem num contexto 

real e contemporâneo, sobre os quais a investigadora não tem nenhum controlo. O 

estudo de caso representa uma estratégia de investigação ampla e não uma mera tática 

de pesquisa e aquisição de dados e não exclui a utilização de outras fontes de 

informação (Yin, 2010).  

Para selecionar as unidades hoteleiras participantes no estudo, foram contactados 

todos os hotéis classificados com quarto estrelas. Deste universo, dez mostraram 

interesse em participar, sendo que a razão apontada para não integrar o estudo, foi o 

facto de o questionário ter de ser realizado aos clientes no momento do check-in.  

As perguntas colocadas permitiram caracterizar as empresas que apresentaram 

características distintas em termos de dimensão, localização e público-alvo. Os 

resultados centram-se nas fontes de informação e atributos mais valorizados pelos 

clientes na perspetiva dos hoteleiros para poder comparar as duas perspetivas. Em 

relação às fontes de informação, e aos atributos considerados mais importantes, os 

dados foram assim analisados por hotel.  
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Portanto, e em síntese, a perceção dos atributos determinantes e seu impacto na 

política de comunicação e gestão das operações apresentam as seguintes 

especificidades: 

 No caso do Hotel A, o sítio do hotel foi a fonte de informação considerada mais 

importante pelos clientes, sendo que as restantes não foram consideradas 

relevantes. Quanto às fontes de informação pessoais, nenhuma foi considerada 

importante. Aquando a entrevista com o diretor da unidade este mencionou fazer 

“(…) alguma publicidade, possuir um sítio gerido por uma empresa especializada e 

não possuir página no Facebook, por implicar um elevado acompanhamento (…)” 

sendo que mencionou ainda assim acompanhar os comentários deixados nas 

plataformas digitais. Verifica-se aqui convergência entre a perspetiva dos clientes e 

a do diretor da unidade. 

 O diretor do Hotel dos Templários mencionou estar presente em todos os canais de 

comunicação disponíveis, enquanto os clientes inquiridos consideraram apenas o 

sítio do hotel. 

 O caso da Estalagem Lago Azul é semelhante, no entanto, os clientes inquiridos nesta 

unidade dão também importância às outras fontes de informação comerciais. 

 Os clientes dos hotéis Your Hotel & Spa, Santarém Hotel, Hotel Lamego, Hotel B 

foram os que mais importância atribuíram ao site. O diretor do Hotel Your Hotel & 

Spa referiu desenvolver esforços em várias vertentes nomeadamente feiras, 

publicidade, possui sítio e página de Facebook com ligação para o site, de entre estas 

fontes, os clientes inquiridos apenas valorizaram o site. 

 Por sua vez, o diretor do Santarém Hotel considerou o site como principal fonte de 

informação, o que está em conformidade com os clientes da unidade. O Facebook é 

utilizado também com ligação para o sítio e acompanham os comentários deixados. 

O diretor mencionou ainda fazer alguma publicidade numa base de permuta. No 

entanto, foi possível verificar que os clientes inquiridos não atribuíram importância 

à publicidade nem às redes sociais. 

 Quanto ao Hotel Lamego, a diretora da unidade não considera as fontes comerciais 

como principal fonte de informação, no entanto, explicou que estava em investir 
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num novo sítio e estão presentes nas redes sociais na divulgação, essencialmente do 

Health-club. Mais uma vez, existe concordância entre os clientes e a direção da 

unidade em relação à página internet. 

 O diretor do Hotel Palace Monte Real, por sua vez, atribui importância ao sítio e 

redes sociais, por serem meios de divulgação de baixo custo e que permite 

acompanhar os comentários. Os inquiridos neste hotel atribuíram mais importância 

ao sítio e baixa importância às redes sociais. 

 Em sentido oposto, os clientes dos hotéis Moliceiro e Estalagem do Convento deram 

uma importância menor comparativamente com os outros hotéis ao sítio do hotel. 

O diretor da Estalagem do Convento mencionou que para além do sítio “estamos 

também presentes no Facebook”, é o caso também do Hotel Moliceiro, no entanto, 

os clientes inquiridos não atribuíram importância às redes sociais. Importa, no 

entanto, salientar que no caso do Hotel Moliceiro, o Facebook possui uma ligação 

para o sítio do hotel. O diretor da Estalagem do Convento mencionou ainda a 

existência de folhetos que também não foram considerados importantes pelos 

clientes inquiridos. 

 Contrariando a tendência, os clientes inquiridos no Hotel Villa Batalha atribuíram 

importância alta a todas as fontes de informação comerciais. Na mesma linha, o 

diretor da unidade mencionou utilizar todos os canais de comunicação uma vez que 

o público-alvo é muito diversificado. 

 Em relação às fontes de informação pessoais, verificou-se que não existe uma forte 

discrepância nos resultados obtidos para as médias das comunidades virtuais e do 

conselho ou sugestão de familiares e amigos, segundo os inquiridos. Apenas nos 

casos do Hotel B, do Hotel A e ligeiramente no caso do Your Hotel & Spa se verifica 

que a importância atribuída às comunidades virtuais foi maior, neste sentido as 

entrevistas confirmaram a preocupação dos hoteleiros em acompanhar os 

comentários deixados nas plataformas on-line. Os diretores dos hotéis A e Your 

Hotel & Spa revelaram inclusivamente alguma preocupação em relação aos riscos 

associados aos comentários negativos e comentários pouco realistas. 
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 No caso do Santarém Hotel acontece o contrário e o conselho ou sugestão de 

familiares foi considerado uma fonte de informação mais importante. Nos restantes 

hotéis os resultados obtidos nas duas fontes de informação pessoais são muito 

próximos. E foi possível verificar diferentes posturas em relação a estas duas fontes 

de informação junto de alguns hoteleiros, por exemplo, o diretor do hotel dos 

Templários considerou os comentários na Booking a fonte de informação mais 

relevante para melhorar serviço. Já a diretora do Hotel Lamego, considera “o passa-

palavra” como principal canal de publicidade. 

 Por último, as fontes de informação públicas não foram consideradas importantes 

pelos clientes para todas as unidades exceto no caso do Villa Batalha, no qual os 

clientes consideraram importantes todas as fontes de informação. É também o caso 

da Estalagem Lago Azul. 

 Relativamente aos atributos considerados determinantes, no caso da Estalagem 

Lago Azul, Hotel Palace Monte Real e Hotel dos Templários, o diretor considerou que 

era o serviço. Comparando com a perspetiva dos clientes inquiridos os aspetos 

intangíveis foram mais valorizados do que os aspetos tangíveis o que vai de encontro 

com a opinião dos diretores. 

 No caso da Estalagem do Convento o diretor mencionou a localização, o edifício, a 

relação qualidade-preço e o serviço. Verificou-se concordância com a perspetiva dos 

clientes inquiridos para todos os aspetos mencionados.  

 O diretor do Hotel A considerou o nome e a localização, sendo que apenas se 

verificou concordância com a localização, uma vez que o nome não foi considerado 

importante pelos clientes inquiridos nesta unidade. 

 Quanto ao Hotel Moliceiro a diretora considerou que o passa-palavra positivo 

representava o atributo mais importante o que demonstra uma forte preocupação 

com a satisfação dos clientes que poderão transmitir uma imagem positiva do hotel. 

 O diretor do Your Hotel & Spa mencionou o Spa como fator determinante da seleção, 

o que corresponde ao serviço complementar mais vezes mencionado durante a 

recolha dos questionários. 
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 O caso do hotel Villa Batalha, o diretor mencionou a dimensão do quarto como fator 

determinante mas apesar de ter obtido uma média alta, não foi o atributo mais 

valorizado, pois a apresentação dos colaboradores, os equipamentos no quarto e o 

conforto da cama obtiveram médias mais elevadas. Por outro lado, foi atribuída mais 

importância aos atributos intangíveis. 

 Os serviços complementares foram considerados determinantes pela diretora da 

unidade, perspetiva com a qual converge a opinião dos clientes inquiridos na 

unidade que se destacou em relação aos restantes hotéis neste atributo. No entanto, 

os aspetos intangíveis obtiveram uma importância mais elevada junto dos clientes. 

 No caso do Santarém Hotel, o atributo determinante mencionado pelo diretor foi a 

piscina e área de fitness, mas para os clientes inquiridos os atributo conforto da 

cama e qualidade do pequeno-almoço foram considerados mais importantes pelos 

clientes inquiridos. 

Objetivo específico n.º 6 

O sexto objetivo específico pretendia identificar os atributos determinantes para a 

seleção dos hotéis, na perspetiva dos clientes, assim como os fatores que podiam 

influenciar essa perceção. 

A aplicação de questionários junto dos clientes dos dez hotéis em estudo foi muito 

importante para recolher informação privilegiada e proveniente diretamente da fonte 

de informação mais importante para qualquer empresa, os seus clientes. Todos os 

questionários (cerca de 50 em cada unidade hoteleira) foram realizados no momento 

do check-in para que as respostas não fossem influenciadas pela estadia, uma vez que o 

estudo centrava-se na seleção e não na satisfação. Obtiveram-se 461 questionários. 

Foi possível obter um conjunto de respostas relativamente equilibrado quer em termos 

do género dos inquiridos (57% do género feminino, 43% do género masculino), quer em 

termos das faixas etárias. Quanto à proveniência dos inquiridos, 59,6% era nacional, 

sendo que os restantes 40,4% se repartiram pelos tradicionais mercados emissores de 

turistas para Portugal: Espanha, França, Reino Unido, Brasil, Bélgica e Alemanha. No que 
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diz respeito à formação, 71,8% dos inquiridos apresentou formação de nível superior, e 

em relação ao nível de rendimento mensal líquido do agregado familiar, os escalões mais 

representativos foram entre 1501€ e 2500€ e entre 2501€ e 3500€. 

Em relação ao canal de compra utlizado, foi possível verificar que 44% dos inquiridos 

comprou a estadia numa OTA, sendo que a Booking.com foi a mencionada mais 

frequentemente. Esta situação verificou-se para todos os hotéis em estudo exceto para 

o Hotel B e para o Hotel Villa Batalha, onde o contacto direto via telefone e e-mail 

respetivamente foi o mais mencionados pelos inquiridos. 

No que concerne à experiência dos inquiridos na hotelaria, metade respondeu não ficar 

alojado num hotel mais do que quatro vezes por ano mas pelo menos 25% dos inquiridos 

fica mais de dez vezes (viajantes frequentes), a duração média situa-se nas 3,8 noites, 

mas a maior percentagem de inquiridos fica 2 noites e pernoita em hotéis com a mesma 

classificação (4 estrelas). Em relação à experiência passada na mesma unidade, 15,2% 

dos inquiridos era cliente repetente. 

Relativamente ao motivo da viagem, não foi possível obter um conjunto representativo 

para o motivo da viagem para o segmento dos clientes de negócios, uma vez que apenas 

1,8% dos inquiridos respondeu viajar por motivos de negócios, o que está relacionado 

com o período durante o qual o questionário foi aplicado (época alta para o segmento 

de lazer). Por esta razão, a hipótese que envolvia esta variável foi retirada do modelo 

conceptual. 

Para pesquisar, cerca de 75% dos inquiridos utilizou um motor de busca na internet mas 

apenas 37% utilizou um equipamento móvel para o efeito. Foi possível ainda verificar 

que os inquiridos dedicam pouco tempo à pesquisa, menos de 15 minutos foi a resposta 

mais dada e que não analisam muitas alternativas, os inquiridos mencionaram várias 

vezes que escolhiam entre as primeiras 3 opções que apareciam quer na Booking.com 

quer nos motores de busca. Estes resultados contrariam o que foi estabelecido na 

revisão da bibliografia que evidenciava um elevado envolvimento na compra de serviços 

hoteleiros (Williams, 2002; Hawkins et al., 1998). 
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 A página internet do hotel foi a fonte de informação considerada mais importante pelos 

inquiridos, seguida dos conselhos ou sugestão de amigos, familiares ou colegas (passa-

palavra) e das comunidades virtuais (passa-palavra eletrónico).  

Quanto aos atributos tangíveis e intangíveis da qualidade do serviço os inquiridos 

atribuíram em média importância mais elevada a atributos intangíveis para a seleção do 

hotel. Foi o caso da limpeza que se seguiu dos aspetos relacionados com os recursos 

humanos (simpatia, competência e apresentação) que alcançaram as média mais 

elevadas. No que respeita aos atributos tangíveis a decoração e ambiente do hotel, os 

equipamentos no quarto e a qualidade do pequeno-almoço estão entre os 

determinantes mais valorizados na seleção. 

Para escolher o hotel os inquiridos atribuíram maior importância à classificação por 

estrelas para a seleção da unidade o que está em concordância com o perfil dos clientes 

destas unidade e sua preferência por hotéis classificados com o mesmo número de 

estrelas. Os certificados (qualidade, ambiental e outros certificados e a marca/nome) 

obtiveram médias inferiores no grupo da reputação mas ainda assim elevadas. 

A localização do hotel foi dos atributos a obter as médias mais elevadas, assim como o 

preço e a relação qualidade/preço que obteve a maior media na importância atribuída 

para a escolha do hotel. 

Em relação à promoção de vendas, os pacotes e promoções obtiveram maior média em 

comparação com os programas de fidelidade e vendas de última hora que não foram 

consideradas importantes pelos inquiridos. 

Ainda em relação aos atributos dos hotéis, no que se refere ao aspeto da página internet 

do hotel, todos os seus elementos foram considerados importantes pelos inquiridos com 

destaque para a qualidade das fotografias e para a organização da informação, sendo 

que a linguagem e a existência de melhor preço garantido obtiveram também médias 

elevadas de importância para a seleção do hotel. 
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Por fim, quanto aos benefícios procurados durante a estadia destacam-se o conforto, e 

desprecaução e o descanso. Estes benefícios estão claramente relacionados com o 

motivo da viagem e com o facto dos inquiridos viajarem por motivos de lazer. 

Para além de identificar os atributos considerados mais importantes, torna-se 

fundamental identificar as diferenças de comportamento entre variáveis e perceber 

como alguns fatores influenciam essa perceção, dado que as ações de comunicação 

devem ser dirigida a um público-alvo específico, a segmentação dos clientes pode ser, 

desta forma, potenciada.  

Através de ferramentas da estatística inferencial foi possível estabelecer algumas 

relações e verificar que a experiência passada do cliente, o seu grau de envolvimento, 

os benefícios e as fontes de informação que mais valoriza e ainda os fatores 

demográficos influenciam a importância atribuída aos atributos dos hotéis.  

Em relação à experiência passada foi possível verificar que os viajantes não frequentes 

(menos de dez estadias por ano) atribuem mais importância ao “preço”, “rapidez do 

serviço”, “segurança”, “conforto da cama”, “eficiência dos serviços”, “qualidade do 

pequeno-almoço”, “outros certificados” e “promoções e pacotes”. Sendo que estes 

valorizam mais o “descanso” e o “ser mimado” no que diz respeito aos benefícios o que 

estabelece aqui um perfil de cliente que faz poucas estadias por ano essencialmente 

para descansar e que atribui mais importância aos conselhos ou sugestões de familiares, 

amigos e colegas em relação às fontes de informação. 

Quanto aos viajantes frequentes são clientes que valorizam mais os benefícios “poupar 

tempo” e fazer uma “viagem produtiva”, o que revela aqui um perfil de cliente que viaja 

mais frequentemente e mais ativo em termos de comportamento durante a deslocação 

e que pesquisa durante menos tempo, o que pode estar relacionado com o facto de já 

dominarem os canais de informação e de compra. 

Foi possível ainda verificar, em relação à experiência, que os clientes que preferiram 

sempre hotéis classificados com quatros estrelas nas estadias anteriores atribuem mais 

importância à “simpatia dos colaboradores”, às “promoções e pacotes” e à 
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“classificação” como era de esperar. Estes elementos representam assim aspetos 

fundamentais para estes hotéis que merecem a atenção dos diretores na criação e 

divulgação das promoções assim como na importância das competências pessoais dos 

colaboradores que contactam com os clientes diretamente. Estes clientes são ainda os 

clientes que mais analisam alternativas no momento de escolher um hotel.  

Ainda em relação ao tempo dedicado à pesquisa e análise de alternativas 

(envolvimento), verificou-se que os clientes que pesquisam mais tempo são também os 

clientes que atribuem maior importância ao “preço” e às “promoções e pacotes” e ainda 

à “rapidez do serviço” e “estado de manutenção do hotel”, o que indica um perfil de 

cliente que procura oportunidades mais económicas. Deste modo, os hotéis podem criar 

pacotes e promoções direcionados a este perfil de cliente. Durantes as entrevistas com 

os hoteleiros, foi possível verificar que a maioria já utiliza este tipo de promoção de 

vendas. 

Desta forma, confirmam-se parcialmente as hipóteses 1, 2, 3, 4 e 5. 

A análise realizada permitiu confirmar que os benefícios considerados mais importantes 

são o conforto, o descanso, a despreocupação e a nova experiência. Foi possível 

observar que todos os benefícios apresentaram correlações com a importância atribuída 

a alguns atributos. Consoante o beneficio procurado, os atributos são valorizados de 

forma diferente. Por exemplo, o cliente que procura o descanso tende a valorizar mais 

os aspetos relacionados com o quarto. Por sua vez o cliente que procura novas 

experiências tende a valorizar mais os aspetos relacionados com os recursos humanos, 

reputação e aspeto do sítio. Desta forma, confirma-se parcialmente a hipótese 7. 

Verificou-se ainda que as três fontes de informação mais valorizada pelos clientes são o 

sítio do hotel, os conselhos ou sugestões de familiares, amigos ou colegas e que as 

fontes de informação estavam fortemente correlacionadas com a importância dada aos 

atributos. Uma vez que o estudo pretende contribuir com sugestões úteis para as ações 

de comunicação, salienta-se os atributos mais valorizados para os clientes que mais 

valorizam o sítio do hotel como fonte de informação: decoração e ambiente, 
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equipamentos no quarto, rapidez do serviço, conforto da cama, estado de manutenção 

do hotel, eficiência dos serviços, facilidade em fazer reserva, qualidade do pequeno-

almoço, acessibilidade, serviços complementares, simpatia dos colaboradores, 

promoções e pacotes, organização da informação no sítio, linguagem utilizada, 

qualidade das fotografias e indicação de melhor preço garantido. Poderá ser benéfico 

evidenciar esta informação no sítio dos hotéis, de forma a potenciar as vendas, tentado 

criar um equilíbrio entre a informação valorizada nesse canal de comunicação e 

organização do mesmo, de modo a que não tenha demasiada informação já que os 

clientes não pesquisam durante muito tempo. 

É ainda importante salientar que os clientes que mais valorizam as fontes de informação 

pessoais (WOM e e-WOM) também atribuem muita importância a vários atributos que 

não estão indicados na maioria dos sítios, nem possíveis de medir antes da estadia 

(rapidez do serviço, segurança, promessa de cumprimento do serviço, eficiência dos 

serviços), o que leva a notar que, apesar de não ser diretamente controlável, as unidades 

hoteleiras têm interesse em focar as suas atenções nesses aspetos em termos de 

operação para que a mensagem transmitida por esta via pessoal, quer tradicional quer 

digital, seja favorável e leve à escolha. 

Desta forma fica parcialmente confirmada a hipótese 8. 

A análise dos fatores demográficos permite concluir que os clientes com mais de 60 anos 

valorizam mais o serviço personalizado, enquanto os mais novos atribuem mais 

importância à organização e qualidade da informação no sítio. Verificou-se ainda que à 

medida que a idade aumenta, diminui a importância atribuída ao preço, à existência de 

promoções e pacotes e ainda à indicação do melhor preço garantido, o que pode estar 

associado também a um aumento do rendimento disponível. No sentido contrário 

encontra-se a localização que ganha importância à medida que a idade aumenta, o que 

pode estar associado por um lado a mobilidade dos clientes e por outro à possibilidade 

de ser mais seletivo em relação à localização, escolhendo hotéis com localizações 

privilegiadas. 
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No que concerne ao rendimento, como era de esperar, quanto maior é o nível de 

rendimento, menor é o grau de importância dada ao preço mas maior é a valorização da 

relação qualidade-preço, sendo que indica que este segmento está disposto a pagar 

mais se considerar que a qualidade do hotel o justifica. Conforme aumenta o 

rendimento também aumenta a importância atribuída aos certificados atribuídos pelos 

principais canais especializados digitais (OTA’s e comunidades virtuais de viajantes). É 

ainda de salientar que este cliente tende a preferir mais o descanso e a o facto de ter 

uma viagem produtiva, valorizando a localização da unidade. 

Quanto ao género, foi possível verificar que as mulheres valorizam mais os atributos 

associados ao aspeto do hotel (decoração e estado de manutenção), os aspetos 

associados aos recursos humanos (apresentação, simpatia e competência) e ainda o 

facto de o hotel possuir certificação de qualidade. Por sua vez, os homens valorizam 

mais a existência de programas de fidelidade. 

Desta forma fica parcialmente confirmada a hipótese 9 e 11. 

Relativamente à influência dos aspetos demográficos na valorização das fontes de 

informação importa concluir que as faixas etárias mais novas, os clientes com mais 

formação e ainda os clientes com níveis de rendimentos mais elevados valorizam os 

canais digitais. Deste modo, salienta-se a importância de trabalhar os aspetos 

associados à qualidade do serviço como um investimento, mesmo que indireto, na 

comunicação, uma vez que o passa-palavra digital revela ser uma fonte de informação 

muito valorizada. 

Desta forma fica parcialmente confirmada a hipótese 10. 

Foi ainda possível concluir que a perceção da qualidade se reflete, por esta ordem, nas 

dimensões produto e serviço (rapidez do serviço, segurança, promessa de cumprimento 

do serviço, estado de manutenção do hotel, eficiência dos serviços e acessibilidade) 

personalização (serviço personalizado e existência de serviços complementares) e 

recursos humanos (simpatia, competência e apresentação), o que significa que esta 

dimensões podem ser diferenciadoras merecendo particular atenção dos gestores. 
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Desta forma fica parcialmente confirmada as hipóteses 12, 13, 14, 15. 

Conclui-se ainda que o reconhecimento (certificação de qualidade, ambiental e 

responsabilidade social) influencia significativamente a perceção da qualidade. Pelo que 

também pode constituir uma vantagem competitiva. 

Desta forma fica parcialmente confirmada a hipótese 16. 

8.3 Contributos para a gestão dos hotéis  

Após a discussão e conclusões sobre os resultados da análise qualitativa e da análise 

quantitativa, neste ponto apresentam-se contributos para a gestão dos hotéis tendo em 

consideração o confronto das perspetivas dos gestores de hotéis e dos clientes, 

evidenciando as variáveis estratégicas para a gestão operacional e comercial. 

Objetivo específico n.º 7 

Os resultados desta investigação permitiram obter uma visão de conjunto sobre os 

atributos mais valorizados pelos clientes no momento de escolher uma unidade 

hoteleira, assim como os fatores que influenciam a sua decisão. Assim, para cumprir o 

sétimo objetivo estabelecem-se algumas considerações acerca das implicações na 

gestão dos hotéis independentes classificados com quatro estrelas, que possam ser 

úteis. 

Ficou evidenciado que as OTA’s têm um peso muito grande nas reservas dos hotéis, pois 

foi a perspetiva dos clientes e dos gestores. Aquando a aplicação dos questionários e 

realização das entrevistas, a Booking.com destacou-se como fonte de reserva. De faco 

sendo uma plataforma que reúne um conjunto de ferramentas, facilita o processo de 

busca de informação, que vimos ser relativamente curto. Assim, se por um lado, as OTA’s 

se tornam grandes aliadas para a distribuição, provocam também alguma pressão sobre 

os preços de venda dos serviços, reduzindo as margens dos hoteleiros com as cláusulas 

de paridade de preços e disponibilidade. É no entanto, de salientar, que o panorama se 

poderá vir a alterar com o aparecimento de novas ferramentas disponibilizadas e com 
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custos menos elevados em motores de busca massivamente utilizados, como por 

exemplo na Google.com. 

Relativamente ao posicionamento nos motores de pesquisa como a Google.com, 

verificou-se que 50% das unidades participantes no estudo dedicam recursos para 

alcançar um posicionamento privilegiado nos mesmos. Foi possível ainda verificar que 

ao escrever o nome dos hotéis nesse motor de busca, a primeira entrada que aparece é 

a que está associada à Booking.com, exceto no caso de três unidades cujos próprios 

sítios aparecem na primeira ligação disponibilizada. Sendo que o tempo dedicado à 

pesquisa é curto, este posicionamento pode ser determinante para a escolha das 

unidades por parte dos consumidores permitindo a efetivação da reserva no próprio 

sítio e constituindo uma mais-valia para as unidades que obtêm assim reservas diretas. 

A investigação permitiu evidenciar a importância que página internet dos hotéis 

representa no processo de seleção. Por um lado, ficou evidente que o sítio do hotel é 

uma fonte de informação privilegiada e que importa às unidades fomentar as reservas 

por essa via, uma vez que é um canal de venda direto. De facto, os clientes mencionarem 

o sítio como sendo a fonte de informação mais importante contudo, a maioria concretiza 

a reserva através de uma OTA. Por outro lado, o método das equações estruturais 

permitiu confirmar que o sítio das unidades hoteleiras contribui para explicar a perceção 

da qualidade do serviço dos hotéis.  

A investigação qualitativa permitiu verificar que todas as unidades disponibilizam uma 

página internet, no entanto, alguns apresentam alguns problemas de funcionamento, 

nomeadamente na concretização da reserva. Este panorama cria uma oportunidade 

para as unidades hoteleiras que poderão ter interesse em dedicar recursos à melhoria 

dos seus sites trabalhando o seu posicionamento, a sua estrutura e funcionamento, 

tornando-as apelativas, informativas, de fácil acesso e garantido ainda que o preço será 

o mais ajustado às necessidades dos vários segmentos de clientes que estes trabalham. 

Relativamente aos atributos, ao longo do estudo, alguns foram considerados sempre 

muito importantes para os clientes no momento de escolher o hotel: a limpeza, a 
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localização, o preço, a decoração, são alguns exemplos. Estes itens, não representam, 

uma novidade para os gestores dos hotéis. Todavia, o método das equações estruturais 

permitiu identificar alguns fatores que podem representar uma oportunidade de, sendo 

trabalhados e promovidos, representarem elementos diferenciadores que poderão 

contribuir para a diferenciação desta unidades, cirando vantagens competitivas. Foi o 

caso de alguns elementos como a rapidez do serviço, a segurança, a promessa de 

cumprimento do serviço, o estado de manutenção do hotel, entre outros. 

Destaca-se ainda o papel do site dos hotéis que demonstrou ser muito valorizado pelos 

clientes tanto como fonte de informação e, aqui, salienta-se a atenção que merecem os 

seus elementos: informação, fotografia e ainda indicação do melhor preço garantido. 

Ademais comprovou-se pelo modelo de equações estruturais que este influencia a 

perceção da qualidade do serviço hoteleiro. 

Por outro lado, apesar das certificações de qualidade e ambiental e da responsabilidade 

social serem considerados pouco importante pelos inquiridos, revelou-se que estes 

influenciam significativamente a perceção da qualidade do hotel, o que poderá trazer 

vantagens competitivas também aqui baseadas na diferenciação. Foi também 

mencionado pelos hoteleiros que a certificação permitia garantir a melhoria contínua 

dos serviços e assim a satisfação dos seus clientes, o que por sua vez poderá contribuir 

para a geração de um passa-palavra positivo e influenciar também positivamente a 

seleção de outros consumidores. 

Em relação à promoção de vendas, verificou-se que as promoções e pacotes eram 

valorizados por determinado tipo de clientes consoante o seu perfil demográfico mas 

também consoante o beneficio procurado. Este último aspeto poderá ser trabalhado 

também para segmentar os clientes e criar ações de comunicação que possam ir no 

sentido de satisfazer esses benefícios procurados pelos clientes. 

Finalmente, outro aspeto que se destacou foi a importância dos recursos humanos e da 

personalização do serviço na perceção da qualidade do serviço. Uma vez que o passa-

palavra também foi considerado uma fonte de informação privilegiada, trabalhar no 
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sentido da melhoria da qualidade, e satisfação dos clientes parece representar um dos 

melhores investimentos operacionais e comerciais, pela publicidade positiva que pode 

gerar. Neste âmbito os recursos humanos que contactam diretamente com os clientes 

têm papel fundamental já que são elementos chaves na prestação de um serviço 

personalizado. 

Conclusão geral 

Em conclusão, o suprarreferido relativamente aos sete objetivos específicos permite 

sustentar que foi atingido o objetivo principal de evidenciar a importância das variáveis 

críticas de seleção utilizadas pelos clientes dos hotéis independentes e classificados com 

quatro estrelas, assim como os fatores que influenciam diretamente a perceção das 

mesmas. Com efeito, espera-se ter dado um contributo relevante para o conhecimento 

com a validação da proposta de um modelo, enquanto instrumento inovador de gestão 

de informação com utilidade para as unidades hoteleiras independentes.  

8.4 Limitações do estudo 

Todos os estudos acerca do processo de compra apresentam uma natureza complexa, o 

que leva a que algumas opções tenham de ser realizadas. Um estudo desta natureza não 

pode, e não deve, contemplar todas as situações e testar todas as hipóteses. Neste caso 

o estudo está focado na perceção dos atributos determinantes e na perceção da 

qualidade do serviço no momento de escolher um hotel e considerou apenas os aspetos 

demográficos, a experiência passada dos consumidores e seu grau de envolvimento, as 

fontes de informação e os benefícios procurados como fatores influenciadores. 

Não foi possível estabelecer a perspetiva dos clientes habituais pelo facto de não 

preencherem essa condição não possibilitando, por esse motivo, o aprofundamento de 

questões relacionadas com a fidelização e lealdade. 

Por outro lado, para obter elevado número de respostas, o questionário foi aplicado 

num período de época alta para o turismo em Portugal, em particular para o segmento 
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de lazer, o que não permitiu a recolha da perspetiva dos clientes de negócio. Por esta 

razão, a amostra poderá apresentar diferenças noutro período temporal. 

O facto do estudo de caso conter dez hotéis poderá representar uma limitação, sendo 

que seria desejável envolver todos os hotéis de marca independente classificados com 

quatro estrelas. Esta iniciativa foi tentada, mas não foi possível pela fraca adesão dos 

hoteleiros, principalmente pelo facto de envolver o contacto direto com os clientes. 

8.5 Futuras linhas de investigação 

Para além das respostas aos questionários, foi possível ainda pelas conversas tidas com 

os clientes e funcionários dos hotéis, identificar um conjunto de outras variáveis, 

contextos, motivos que influenciam a seleção dos hotéis e que serão alvo de um próximo 

estudo, como o estado de espírito do cliente, o ambiente criado no hotel, a o papel e 

perfil de liderança dos diretores das unidades, entre outros. 

Por outro lado, as entrevistas com os diretores dos hotéis representaram também uma 

fonte de informação privilegiada, através das quais, para além de obter as repostas às 

perguntas, foi possível ainda perceber quais os desafios, dificuldades e contextos que 

influenciam as decisões de gestão e a definição das estratégias, como as políticas 

nacionais e regionais de turismo, o grau de envolvimento das autarquias no 

desenvolvimento do turismo, as pressões exercidas sobre o preço pelos distribuidores, 

nomeadamente ao nível da internet. 

Foi possível identificar que os recursos humanos, em todos os seus aspetos, 

representam uma variável determinante quer para a satisfação quer para a seleção das 

unidades; será, portanto, muito pertinente desenvolver um estudo sobre a gestão de 

recursos humanos nestas unidades para perceber quais são as estratégias e políticas 

atualmente desenvolvidas e quais as que podem ser introduzidas ou desenvolvidas, 

comparando com outros países onde existe uma tradição mais longa neste campo. 

Seria ainda interessante desenvolver o mesmo tipo de estudo junto dos hotéis com 

outras classificações para poder estabelecer comparações e distinções entre os aspetos 
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mais valorizados pelos seus clientes e as variáveis estratégicas para a gestão para cada 

nível de classificação. 
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Guião entrevista 

 

Elementos a pedir para avaliar desempenho se possível (para o ano 2012 e se houver 1.º 

trimestre 2013): 

 Taxa de ocupação por períodos (definir picos) 

 Rev-par (revenue per available room) 

 Average Daily Rate (ADR) 

 NOI – Net operating income (fonte: O’Neill & Carlbäck, 2011) 

 Tipo de cliente: % nacionalidade; % lazer/negócios; famílias; clientes repetidos, etc. 

 Existe algum documento (ou momento) onde é definida a estratégia global da unidade 

anualmente e para longo/médio prazo? 

 

Questões gerais: 

 Qual o público-alvo da unidade? (segmentos de mercado) 

 Qual é que acha ser o principal motivo da estadia dos seus hóspedes? (Podemos 

distinguir lazer e negócios.) 

 Qual a principal fonte de reservas: central, telefone, e-mail, Motor de reservas próprio, 

agências de viagens e operadores turísticos off line, agências de viagens on line (ex.: 

booking.com), Global Gistribution System (GDS)? 

 O que acha que o distingue dos seus concorrentes (já agora saber quais são)? 

 Qual é que considera ser o principal fator que influencia positivamente os seus clientes 

a escolherem o seu hotel? 

 Qual é que considera ser a fonte de informação mais utilizada pelos hóspedes quando 

escolhem o seu hotel? 

 Qual considera ser a importância dos equipamentos móveis no processo de seleção e 

na compra de estadias. Possuem alguma aplicação destinada a este tipo de 

equipamento? 

 Aplicam algum tipo de questionário de satisfação para medir a qualidade do serviço? 

 Analisam os comentários deixados nos sítios como a tripadvisor? Já permitiu corrigir 

alguma situação? 

Política de comunicação: 

 Existe alguma política de comunicação formal na empresa: variedade dos meios de 

comunicação, gasto médio em cada (em % se não quiserem responder): 

o Publicidade (onde?) 

o Relações públicas 

o Feiras 

o Página na internet  

o Redes sociais tipo facebook  

o Força de vendas 
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o O próprio produto/serviço (aspeto exterior, decoração) 

o O pessoal de contacto  

 

 Se estão presentes nas redes sociais, como é feita a gestão dos comentários, quem é o 

responsável, como é utilizada a informação recolhida, qual tem sido o feedback? 

 Tem algum posicionamento definido no motor de busca Google? (palavras chaves) ou 

no facebook? 

 Existe programa de fidelização? Qual é que considera ser o impacto? Qual o peso dos 

clientes que fazem parte do programa e voltam? 

 Como são elaboradas as promoções: por épocas festivas? Considera que o impacto é 

positivo? Aumenta a taxa de ocupação? Diminui o Revpar? Compensa? 

 Como foi elaborado o sítio: empresa externa especializada?  

 Quem faz a gestão do mesmo? Considera que o sítio é importante na escolha da unidade 

por parte dos clientes? 

 Estão presentes nas redes sociais? Quem e como fazem a sua gestão? 

Política de preço e de distribuição: 

 Se aplicam Revenue management: que variáveis analisam para definir os preços do 

quartos (concorrência, custos, época, duração da estadia, mercado de origem ou canal 

de origem, lazer/negócios, empresas, grupos)? 

 Quais os canais de distribuição utilizados? 

 Como é feito o controlo de inventário dos quartos. 

Certificação: 

 Se tem certificação de qualidade, qual a razão da implementação. Qual é que considera 

ser o impacto da mesma na decisão/escolha da unidade pelos clientes. 

 Considera que o custo de implementação e manutenção é compensador? 

 Mesmas questões em relação à certificação ambiental? 

 Possuem outro tipo de certificado ou prémio? Solicitaram? Por que razão? 

 Considera a sua classificação legal com estrelas importante para o cliente? 

Reputação: 

 Considera que a sua unidade tem algum tipo de reputação? Em que aspeto em 

particular? 
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Entrevista Dr. Nuno Garcia, Diretor da Estalagem do Convento 

Questões gerais: 

 Qual o público-alvo da unidade? (segmentos de mercado) 

O cliente tipo é o estrangeiro, na faixa etária entre os 50 e os 70, mas também temos casais 

nacionais, e até com famílias (entre os 25 e os 45). Tentamos abarcar todo o tipo de cliente, não 

temos um tipo de cliente definido. Desde o mercado português aos mercados oriental (japonês), 

Norte-americano, Sul-americano com os brasileiros, argentinos, chilenos. E naturalmente o 

tradicional mercado europeu. 

Também temos uma componente de grupos muito importante, sobretudo maio e setembro e 

maioritariamente provenientes de França, Itália e Alemanha. 

Estamos mais vocacionados para o segmento lazer devido às próprias características da unidade 

e devido à localização. Temos clientes de negócio mas não é relevante. 

 Qual é que acha ser o principal motivo da estadia dos seus hóspedes? (Podemos 

distinguir lazer e negócios.) 

Lazer e visitar Óbidos. 

 

 Qual a principal fonte de reservas: central, telefone, e-mail, Motor de reservas próprio, 

agências de viagens e operadores turísticos off line, agências de viagens on line (ex.: 

booking.com), Global Gistribution System (GDS)? 

Com as tecnologias existentes não fugimos aos avanços das tecnologias existentes nos sistemas 

de reservas, temos o sítio, temos os tradicionais canais com plataforma digital e isso assumiu 

um papel preponderante naquilo que são as nossas reservas. Claro que também temos muito 

contacto direto, sobretudo no verão, altura em que há muita gente a passar e sem reserva. Mas 

a grande maioria vem através da Booking e de outras plataformas online. 

Neste momento trabalhamos com 4 canais online. 

 O que acha que o distingue dos seus concorrentes (já agora saber quais são)? 

Óbidos tem uma tipologia de hotéis muito específica, devido à antiguidade do destino mas de 

facto a concorrência aumentou de forma muito significativa nos últimos anos. Também 

apareceram outros hotéis nas zonas limítrofes com outras características, mas considero que o 

cliente que vem para Óbidos continua a querer ficar no centro histórico, esta é uma vantagem 

decisiva. A marca Óbidos é extremamente importante. 

 Qual é que considera ser o principal fator que influencia positivamente os seus clientes 

a escolherem o seu hotel? 
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Localização no centro de Óbidos, a Estalagem está num edifício antigo, procuramos ter uma 

relação preço/qualidade que seja convidativa, procuramos também ter um nível de serviço que 

faça sentir ao hóspede vontade de voltar. Temos tb algumas dificuldades em termos logísticos 

porque não foi construído para o efeito. Grande motivo: visitar Óbidos e lagoa e cidades 

próximas. 

 Qual é que considera ser a fonte de informação mais utilizada pelos hóspedes quando 

escolhem o seu hotel? 

A internet tem um peso esmagador, tentamos não descurar outras formas de promoção, mais 

antigas. 

 Qual considera ser a importância dos equipamentos móveis no processo de seleção e 

na compra de estadias. Possuem alguma aplicação destinada a este tipo de 

equipamento? 

Muito importante (falou logo no assunto). O sítio foi renovado e já teve a preocupação de o 

tornar compatível com o mobile. 

 Aplicam algum tipo de questionário de satisfação para medir a qualidade do serviço? 

Essa medição é feita boca a boca. Já tivemos mas os formulários são extensos e as pessoas não 

têm paciência.  

 Analisam os comentários deixados nos sítios como a tripadvisor? Já permitiu corrigir 

alguma situação? 

Considero fantástico. A Booking funciona extremamente bem, os clientes podem, em casa, fazer 

os seus comentários. Os hoteleiros gostam, as comissões são relativamente elevadas mas o 

negócio que traz compensa.  

Assumo que os comentários podem revelar pormenores que nós que andamos aqui todos os 

dias atarefados não vemos. Portanto podemos aproveitar isto de uma forma positiva. Também 

temos o outro lado da moeda, o cliente pode escrever o que não é verdadeiro, é um risco que 

temos de assumir. 

Para mim tem mais benefícios do que desvantagens. Quem tem um bom serviço e boas 

instalações não tem de ter medo da exposição. 

É o diretor que faz essa análise. 

Política de comunicação: 

 Existe alguma política de comunicação formal na empresa: variedade dos meios de 

comunicação, gasto médio em cada (em % se não quiserem responder): 

o Publicidade (onde?) 

o Relações públicas 
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o Feiras: fomos durante muitos anos mas tem perdido importância, tem 

importância numa outra área que é de manter o contacto com os clientes que 

já trabalham connosco, é o contacto pessoal a grande mais-valia, a troca de 

experiência entre hoteleiros, operadores, é importante. 

o Página na internet  

o Redes sociais tipo facebook  

o Força de vendas 

o O próprio produto/serviço (aspeto exterior, decoração) 

o O pessoal de contacto  

 

 Se estão presentes nas redes sociais, como é feita a gestão dos comentários, quem é o 

responsável, como é utilizada a informação recolhida, qual tem sido o feedback? 

Sim, estão presentes. Tenho algum que tem essa função juntamente com outras funções. Aí 

vemos os reviews e aproveitamos para promover eventos e mostrar o nosso produto. 

 Tem algum posicionamento definido no motor de busca Google? (palavras chaves) ou 

no facebook? 

Não, não temos. 

 Existe programa de fidelização? Qual é que considera ser o impacto? Qual o peso dos 

clientes que fazem parte do programa e voltam? 

Não, acredito que hoje um cliente que venha a Óbidos várias vezes vai querer ficar em hotéis 

diferentes. Claro que há clientes que são fidelizados, mas as novas gerações gostam de 

experimentar coisas novas e de comparar. 

 Como são elaboradas as promoções: por épocas festivas? Considera que o impacto é 

positivo? Aumenta a taxa de ocupação? Diminui o Revpar? Compensa? 

 

 Como foi elaborado o sítio: empresa externa especializada?  

É gerido por nós mas recorremos à empresa quando são coisas mais complicadas. 

 Quem faz a gestão do mesmo? Considera que o sítio é importante na escolha da unidade 

por parte dos clientes? 

 Estão presentes nas redes sociais? Quem e como fazem a sua gestão? 

Política de preço e de distribuição: 

 Se aplicam Revenue management: que variáveis analisam para definir os preços do 

quartos (concorrência, custos, época, duração da estadia, mercado de origem ou canal 

de origem, lazer/negócios, empresas, grupos)? 

Fazemos alterações num plano semanal consoante a ocupação. É uma unidade pequena (30 

quartos). No verão até fazemos com mais antecedência.  
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 Quais os canais de distribuição utilizados? 

 

 Como é feito o controlo de inventário dos quartos. 

 

Manualmente nos vários canais. 

Certificação: 

 Se tem certificação de qualidade, qual a razão da implementação. Qual é que considera 

ser o impacto da mesma na decisão/escolha da unidade pelos clientes. 

Considero que vale a pena se todos fizerem isso. Quanto mais hotéis certificados melhor para 

dar uma imagem global do destino Portugal. Isoladamente não tem o mesmo impacto. 

Considera que tem impacto na escolha do cliente proveniente de países onde todos os hotéis 

são certificados, por exemplo, países escandinavos. Pode ser um critério decisivo. 

Para o mercado nacional, só para um pequeno nicho, a grande maioria não dá a importância 

que tem. 

 Considera que o custo de implementação e manutenção é compensador? 

 Mesmas questões em relação à certificação ambiental? 

 Possuem outro tipo de certificado ou prémio? Solicitaram? Por que razão? 

 Considera a sua classificação legal com estrelas importante para o cliente? 

Reputação: 

 Considera que a sua unidade tem algum tipo de reputação? Em que aspeto em 

particular? 

Já tem muitos anos, temos de defender a nossa marca. Hotéis de charme é onde nos 

posicionamos. 
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Entrevista à diretora do hotel Lamego (resposta enviada por e-mail) 

Questões gerais:  

1- Mercado Interno, Espanhol, Francês e Inglês, segmento de lazer, famílias e grupos. 2- Lazer 3- 

OTAS 4- Hotel Douro Scala e Hotel Delfim Douro 5- A Gestão de Pessoas. Trabalhamos no sentido 

de termos pessoas felizes a fazer os nossos clientes felizes. 6- Panóplia diversificada de serviços 

que oferecemos para além do alojamento. 7- Reviews de outros clientes. 8- É uma tecnologia 

que cada vez tem mais expressão, todavia ainda não é um factor decisório na escolha de um 

hotel. 9- Sim. Ainda não temos uma amostragem significativa para apresentar uma vez que a 

utilização dos inquéritos é muito recente. 10- Todo o nosso trabalho é desenvolvido com foco 

no cliente, pelo que damos mquita importância à monitorização de todos os comentários dos 

nossos clientes, pois permite-nos melhorar constantemente o nosso serviço. 11- Ter um bom 

produto é sem dúvida fundamental, todavia o factor humano é o preponderante na satisfação 

e fidelização do cliente. A forma como é gerida todo o da estadia é que vai ser o factor decisivo.     

Política de Comunicação:  

1- A forma de comunicação com mais expressão é o nosso produto/serviço. Proporcionando ao 

nosso cliente uma fantástica experiência vamos, satisfazê-lo, fideliza-lo e promover publicidade 

boca a boca que é a melhor publicidade que um negócio pode ambicionar. Segue-se a força de 

vendas, o Sítio e a página do facebook. 2- As redes sociais são geridas pelo departamento 

comercial e temos como política responder a todos os comentários. Todos os comentários são 

monitorados no sentido de os transformamos em informação útil para trabalhar 

constantemente o nosso serviço. 3- A optimização nos motores de busca terá inicio assim que o 

novo sítio esteja online., que estimamos que seja nos próximos 15 dias. 4- Não 5- São elaborados 

programas e não promoções. Os programas normalmente têm um impacto bastante positivo. 

6- Recorremos a uma empresa especializada. 7- O Hotel fará a gestão do Sítio. O Sítio é 

fundamental, é um importante cartão de visita.   

Política de preço e de distribuição:  

1- O Revenue e o Yield Management são trabalhados no Hotel  pelo departamento comercial. 

Aplicamos variáveis internas e externas para definir a nossa politica de valores, como por 

exemplo a disponibilidade, datas das reservas, eventos da região, numero de noites, numero de 

quartos, serviços extra contratados, entre outros. 2- OTAS, TO, AVT, WBE, Chanel Manager.    

Certificação:   

1- Não temos  

5- A classificação legal é muito importante, todavia tem vindo a perder cada vez mais expressão 

em virtude dos reviews dos clientes.   

Reputação:  
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1- A reputação do Hotel é definida pelos clientes, tendo em consideração as experiências vividas 

no Hotel. À data de hoje podemos afirmar que estamos muito bem posicionados, temos uma 

boa reputação junto dos nossos clientes e parceiros, sendo que este é um trabalho constante 

para evoluir todos os dias.    

Relativamente às restantes questões por motivos de confidencialidade não os podemos 

fornecer 
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Entrevista Dra. Cristina Durães, Diretora do Hotel Moliceiro, Aveiro 

Questões gerais: 

 Qual o público-alvo da unidade? (segmentos de mercado) 

Diretora: Não propriamente, quando abrimos o hotel, e sabendo através de uma prospeção que 

se fez do mercado; sabíamos que o nosso maior mercado seriam os negócios, no entanto, o 

nosso hotel tem uma filosofia que serve tanto ao lazer como ao turismo de negócio, estamos 

preparados para ambos.  

Hoje a maior componente é mais negócios ou mais lazer? 

Diretora: É mais negócios, embora, estes meses a partir de 15 de julho a 15 de setembro 

tenhamos muito turismo de lazer. 

E quanto à nacionalidade? Quais são os mercados mais presentes? 

Diretora: Espanha é o maior mercado estrangeiro, seguido do Brasil e da França que estão a 

crescer bastante. Em relação à França, não é recente, pois os emigrantes sempre foram clientes 

que quando vinham de férias passava cá uma ou duas noites ou até uma semana, agora já não 

se vê esse perfil de cliente, hoje já não são os emigrantes, mas os franceses natos que nos 

procuram, o que se deve também à conjuntura, na qual procuram destinos mais em conta, e 

Portugal como é aqui tão próximo, e julgo também que têm uma ideia do que é o nosso pais 

porque já ouviram falar de Portugal e têm curiosidade em conhecer 

 

 Qual é que acha ser o principal motivo da estadia dos seus hóspedes? (Podemos 

distinguir lazer e negócios.) 

Diretora: no caso do lazer é a procura do sol e praia e também conhecer a cidade, fazem sempre 

as duas coisas, e nós procuramos isso, mesmo que façam as duas coisas de modo a prolongarem 

a sua estadia, é essa a nossa intenção, que fiquem mais de duas ou três noites, pelo menos nesta 

altura do ano. 

 

 O que acha que o distingue dos seus concorrentes (já agora saber quais são)? 

Diretora: não noto uma concorrência direta, até porque o Moliceiro tem uma faceta muito 

diferenciada, mas a nível de preço a concorrência está a baixar muito o nível, o Moliceiro quer 

manter até para conseguir manter o padrão de qualidade que sempre o distinguiu e que foi e é 

reconhecida, mas não á fácil perante os preços que os colegas estão a praticar. Fazem preços 

muito baixos que, sinceramente, não percebo como é possível, e o cliente fica dividido: vê 2,3 

ou 4 hotéis com 4 estrelas, e nesse vê um com os preços muito altos e os outros com um preço 

muito baixo, e acham que se calhar não vale a pena experimentar, e dai a nossa dificuldade. 
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 Qual é que considera ser o principal fator que influencia positivamente os seus clientes 

a escolherem o seu hotel? 

Diretora: o passa-palavra (publicidade de boca) conta bastante, os elogios que temos também 

mencionados em vários motores de busca e de reserva e depois acho que também temos uma 

imagem apelativa que não é uma imagem de uma publicidade enganosa, é a realidade, a pessoa 

quando chega aqui, notamos que são mais cautelosas, e pedem para ver um quarto, para ver se 

corresponde porque já foram tantas vezes enganadas, e nós fazemos isso com todo o gosto, 

independentemente de ficar ou não, gostamos muito de mostrar os quartos ao cliente e ás vezes 

até lhe permite optar pelo quarto onde querem ficar e conhecer outras opções e mesmo que 

não tenha a possibilidade de voltar ele vai recomendar, ou porque tem quartos fabulosos ou 

porque o atendimento é muito bom.  

 Considera então que a imagem e a reputação são os aspetos determinantes na escolha 

do hotel? 

Diretora: Nós procuramos, desde do check-in ao check-out prestar um serviço que seja o mais 

próximo do cliente para que mesmo não voltando fique satisfeito e faça a recomendação. Nos 

estamos em primeiro lugar no ranking dos 20 melhores hotéis recomendados na Booking e na 

Tripadvisor na região de Aveiro. 

 Quando abriu o hotel? 

Diretora: O hotel abriu primeiramente com 20 quartos há 15 anos, fazemos agora a 8 de outubro 

anos que abrimos as portas ao público, em 98, entretanto, houve uma expansão de mais 29 

quartos em 2006, o negócio é meu, o edifício não, sou arrendatária. 

 

 Qual a principal fonte de reservas: central, telefone, e-mail, Motor de reservas próprio, 

agências de viagens e operadores turísticos off line, agências de viagens online (ex.: 

booking.com), Global Gistribution System (GDS)? 

Diretora: Estamos presentes em muitos canais, a gestão dos mesmos é feita por uma 

colaboradora, a Sara, que é responsável por essa área e que era rececionista, ela sempre se 

mostrou muito disponível e merecia ser promovida, como o hotel é pequeno não é fácil 

promover os funcionários mas ela merecia, tem também a parte da qualidade. Estamos de facto 

em muitos canais, e essas empresas como veem que estamos muito bem cotados todos querem 

que estejamos presentes no respetivo canal. O controlo de inventário e de preços é feito 

diariamente e não varia muito, até para não haver uma grande disparidade de preços. As vezes 

acontece que pratiquem preço abaixo do que definimos, mas isso são políticas deles e que não 

estando corretas nós devemos chamar à atenção, mas são situações raras porque sou muito 

rígida nesse aspeto. 

 Considera que apesar da existências desses canais todos, o cliente ainda contacta muito 

diretamente o hotel? 
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Diretora: Eu gostaria que o fizesse ainda mais, tenho trabalhado muito essa questão, desde o 

sítio do hotel, tenho apostado bastante financeiramente em melhorar o sítio, já temos um motor 

de reservas no próprio sítio. Coloco-me sempre no lugar do cliente e analiso a facilidade com a 

qual é possível fazer a reserva e considero que está muito fácil, mas mesmo assim procuram 

muito à Booking e outros. 

 Qual considera ser a importância dos equipamentos móveis no processo de seleção e 

na compra de estadias. Possuem alguma aplicação destinada a este tipo de 

equipamento? 

Diretora: considera importante, a plataforma já foi alterada para ser compatível para tablets, 

isso tudo tem custos mas temos de estar sempre à frente. 

 Qual é que considera ser a fonte de informação mais utilizada pelos hóspedes quando 

escolhem o seu hotel? Respondeu antes: reviews 

Diretora: a internet destaca-se claramente e a Booking também, eles pagam milhões para 

estarem presentes em qualquer pagina que estejamos a ver.  

 

 Aplicam algum tipo de questionário de satisfação para medir a qualidade do serviço? 

Sim, temos um questionário nos quartos e é sempre respondido e analisado. A informação 

proveniente dos mesmos é muito importante, embora os hóspedes não mencionem lá muita 

informação. Este procedimento faz parte do nosso compromisso com a certificação de qualidade 

(9001). Estamos neste momento a desenvolver outro questionário mais especifico que é enviado 

por e-mail para tentar identificar os nossos pontos fracos. 

 Analisam os comentários deixados nos sítios como a tripadvisor? Já permitiu corrigir 

alguma situação? 

Já respondido anteriormente. 

Política de comunicação: 

 Existe alguma política de comunicação formal na empresa: variedade dos meios de 

comunicação, gasto médio em cada (em % se não quiserem responder): 

o Publicidade (onde?) 

o Relações públicas 

o Feiras 

o Página na internet  

o Redes sociais tipo facebook  

o Força de vendas 

o O próprio produto/serviço (aspeto exterior, decoração) 

o O pessoal de contacto  
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Apesar de sermos um hotel de pequena dimensão, estamos presentes em algumas feiras 

nacionais e internacionais, considero importante porque ainda há muitos clientes individuais 

que procuram hotéis que não pertencem a cadeias hoteleiras e que procura um serviço mais 

personalizado. 

 

 Se estão presentes nas redes sociais, como é feita a gestão dos comentários, quem é o 

responsável, como é utilizada a informação recolhida, qual tem sido o feedback? 

 Tem algum posicionamento definido no motor de busca Google? (palavras chaves) ou 

no Facebook? 

Nós estamos muito bem na Google, estamos em terceiro lugar: hotel em Aveiro, hotel moliceiro, 

sem pagar nada. Está muito bem posicionado em termos de busca na google, não há 

necessidade de despender mais dinheiro. Ainda assim, os clientes vão primeiro à booking do 

que à página do hotel, não sei se é por uma questão de as pessoas confiarem mais na booking, 

não entendo, a reserva acaba por ser quase sempre realizada na booking. Aproveitei os 

certificados que a Tripadvisor nos deu de hotel de excelência assim como a pontuação da 

booking de 9.2 que nos para colocar no sítio e na receção. Considero que os certificados de 

qualidade são determinantes. 

 

Sim também estamos no facebook, acho muito importante, sou eu que coloco lá a informação, 

e considera que obtém feedback daí também e já permitiu muitas vezes corrigir alguns aspetos. 

Eu coloco-me muito no lugar do cliente. 

 Existe programa de fidelização? Qual é que considera ser o impacto? Qual o peso dos 

clientes que fazem parte do programa e voltam? 

Existe uma grande percentagem de clientes fiéis. Fazemos sempre uma atenção a esses clientes, 

vou sempre ao seu encontro, os funcionários também já os conhecem, e as pessoas gostam 

desse carinho.  

Já tive um cartão de fidelidade durantes uns anos, e os clientes chegaram a receber prémios, 

um jantar, por exemplo, até viagens, mas entretanto a máquina avariou e a empresa faliu, e 

nunca mais me apareceu ninguém com esse tipo de oferta. O nosso PMS fornece essa 

informação toda, se já cá esteve, quantas vezes, e nós analisamos as preferências, não só a nível 

de quarto como também de pequeno-almoço, e vamos comprar que é necessário: produtos sem 

glúten, peras que nunca temos, queijos específicos porque já sabemos que aquele cliente gosta. 

Este tipo de atenção conta muito para os clientes voltarem. É muito difícil fidelizar clientes e nós 

temos conseguido muito bem. 

 Como são elaboradas as promoções: por épocas festivas? Considera que o impacto é 

positivo? Aumenta a taxa de ocupação? Diminui o Revpar? Compensa? 
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Sim, trabalhamos com pacotes e promoções, procuramos sempre que seja para duas noites, 

principalmente nas alturas em que temos menos ocupação. Considero que tem um bom 

retorno. 

 Como foi elaborado o sítio: empresa externa especializada?  

Sim, é uma empresa externa: openquest (está indicado no próprio sítio). 

 Quem faz a gestão do mesmo? Considera que o sítio é importante na escolha da unidade 

por parte dos clientes? 

São eles, sim muito importante. 

 Estão presentes nas redes sociais? Quem e como fazem a sua gestão? 

Já respondeu antes. 

Política de preço e de distribuição: 

 Se aplicam Revenue management: que variáveis analisam para definir os preços do 

quartos (concorrência, custos, época, duração da estadia, mercado de origem ou canal 

de origem, lazer/negócios, empresas, grupos)? 

 Quais os canais de distribuição utilizados? 

 Como é feito o controlo de inventário dos quartos. 

Certificação: 

 Se tem certificação de qualidade, qual a razão da implementação. Qual é que considera 

ser o impacto da mesma na decisão/escolha da unidade pelos clientes. 

Sim, estamos certificados (9001) mas as pessoas ainda não dão muito valor a esse tipo de 

certificado, pelo menos em Portugal. Mais importante para o cliente estrangeiro que está muito 

mais atento. Mas considero que a curto prazo será uma obrigação do Turismo de Portugal, mais 

no âmbito dos problemas ambientais, e na minha opinião deveria preocupar-se mais com a 

satisfação do cliente. A certificação foi solicitada porque achei que já reuníamos condições para 

tal, e trabalhávamos já para a melhoria do serviço, foi também para certificar o trabalho dos 

colaboradores, para os motivar, foi mais importante ao nível interno. 

 Considera que o custo de implementação e manutenção é compensador? 

Na questão da busca pela satisfação do cliente, masi ao nível interno (motivação). 

 Mesmas questões em relação à certificação ambiental? 

Tem uma certificação energética, solicitada pelo Turismo de Portugal (mas não está na página) 

 Possuem outro tipo de certificado ou prémio? Solicitaram? Por que razão? 

Tripadvisor e booking. 
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 Considera a sua classificação legal com estrelas importante para o cliente? 

Julgo que os clientes olham muito mais para as opiniões e nós trabalhamos muito nesse sentido, 

para que a sua opinião seja sempre positiva, no entanto, é muito difícil gerir esses comentários 

porque os clientes por vezes não fazem bom uso da mesma. Por vezes comparo também com 

os comentários dss unidades concorrentes para ver se existem muitas disparidades. Qualquer 

pessoas coloca o que quiser e isso é difícil de controlar. 

 

Reputação: 

 Considera que a sua unidade tem algum tipo de reputação? Em que aspeto em 

particular? 

Sim, visível pela classificação na booking e TripAdvisor e na % de clientes repetidos. Hotel 

elegante, atenção ao pormenor, e às preferências do cliente. 
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Entrevista ao Diretor do Hotel Santarém, Dr. Daniel Mota (desde 2011) 

O hotel abriu em 1998 e foi construído por um construtor local em sociedade com uma empresa 

Líbia, e assim funcionou como Grand Hotel de Santarém, durante dois anos, depois o construtor 

abandona o projeto na certeza que a empresa Líbia já tinha outras parcerias hoteleiras, 

nomeadamente em Malta, com o grupo Corinthia que passou a gerir o hotel, até 2006. Ainda é 

proprietário. Depois cede a exploração a um alto funcionário da embaixada da Tunísia, de 2006 

a 2011, mas teve vários azares e não deu certo para ele, e o hotel estava a decair a todos os 

níveis. Em janeiro de 2011 o grupo chegou a um acordo para o gestor deixar o hotel. A quipá 

manteve maior parte da equipa e agora com muitas dificuldades temos vindo a assegurar, nunca 

foi um investimento de grande retorno. Mas agora o grupo quer provas e temos feito muitas 

renovações e alguns investimentos. Os próximos são os quartos, e as a componente energética. 

Questões gerais: 

 Qual o público-alvo da unidade? (segmentos de mercado) 

Lazer: hoje ninguém viaja sem consultar as unidades de alojamento na internet. Hoje todos os 

hotéis têm uma página internet. O que nós temos: área de fitness, área de massagem, as piscinas 

(interior e exterior) contribuem para atrair hóspedes ao hotel. Outros não vêm por causa do 

hotel mas por causa de Santarém porque têm de cá ficar e não há muito mais opções, o outro 

hotel semelhante e concorrente é o Hotel UMU (3 estrelas), depois também existem alguns 

alojamentos locais aqui à volta. 

Santarém pode ser motivo de visita, por muitas razões, nomeadamente religiosas. 

Mais de uma centena de contratos com empresas (segmento corporate) locais e não só. Sendo 

que as locais não é para o alojamento mas para as salas e outros serviços do Hotel (F&B). 

Trabalhamos com empresas nacionais e algumas, ainda poucas, estrangeiras. O hotel reúne as 

condições para eles. Sobretudo desde do dia 1 de setembro para cá, já temos Wi-fi no hotel 

todo, temos 8 salas de reunião (a maior tem capacidade para 300 pessoas), temos um ponto de 

acesso à internet com PC sem custos. Se o cliente pretende um pequeno-almoço mais cedo no 

quarto ou que lhe preparemos um Breakfast box, porque sai cedo, e o preço do alojamento e 

pequeno-almoço da estadia já inclui. O cliente corporate tem todas as condições para ficar 

connosco. 

Para além do cliente de negócio individual, também temos os grupos (MICE) com as mesmas 

condições. 

Também temos um segmento de desporto (estágio, jogos amigáveis, etc.), temos várias equipas 

desportivas ao longo do ano porque estamos perto do Centro de Alto Rendimento de Rio Maior 

que tem várias modalidades. 

 Qual é que acha ser o principal motivo da estadia dos seus hóspedes? (Podemos 

distinguir lazer e negócios.) 

Já respondeu. 
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 Qual a principal fonte de reservas: central, telefone, e-mail, Motor de reservas próprio, 

agências de viagens e operadores turísticos off line, agências de viagens on line (ex.: 

booking.com), Global Gistribution System (GDS)? 

Estamos em todos os canais existentes. A Booking é imprescindível, infelizmente, porque têm 

uma dimensão tal, que fazem o que querem, os hoteleiros não têm poder negocial.  

 O que acha que o distingue dos seus concorrentes (já agora saber quais são)? 

Hotel UMU (3 estrelas) com o qual não existe parceria, o Lezíria Parque Hotel em Vila Franca, os 

Templários em Tomar, Golfe Mar no Vimeiro porque também estão no centro do país.  

 Qual é que considera ser o principal fator que influencia positivamente os seus clientes 

a escolherem o seu hotel? 

 

 Qual é que considera ser a fonte de informação mais utilizada pelos hóspedes quando 

escolhem o seu hotel? 

Internet 99%, mesmo que o cliente que vá a uma AV ele vai à internet. 

 

 Qual considera ser a importância dos equipamentos móveis no processo de seleção e 

na compra de estadias. Possuem alguma aplicação destinada a este tipo de 

equipamento? 

É a nova etapa. Dentro de 5 anos todos os hotéis terão de acompanhar. Ainda não é uma 

realidade, começa a ser.  

 Aplicam algum tipo de questionário de satisfação para medir a qualidade do serviço? 

Existe um formulário que faz parte do diretório de quarto, mas sabemos que os quartos estão a 

precisar de uma renovação. Se eu coloque muito à vista um questionário eu já sei o que ele vai 

escrever. E temos outros meios de saber os comentários dos clientes (booking). E quando são 

negativos vamos ver o que se pode corrigir. Para já em termos de estrutura não é prioridade 

porque sabemos que precisamos de renovar, me termos de serviço já não é bem assim, e nesta 

matéria a maioria dos comentários que nos chegam é postiva. 

 Analisam os comentários deixados nos sítios como a tripadvisor? Já permitiu corrigir 

alguma situação? 

Sim no caso da Booking, não faz sentido que um cliente faça um comentário, seja ele positivo 

ou negativo, e o hotel não possa justificar. Ao contrário da TripAdvisor ou da Trivago em que 

isso é possível. 

Existem críticas injustas, dão má imagem e prejudicam os hotéis.  
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Apesar de não poder responder, muitas vezes acabamos por ligar ao cliente. 

Política de comunicação: 

 Existe alguma política de comunicação formal na empresa: variedade dos meios de 

comunicação, gasto médio em cada (em % se não quiserem responder): 

o Publicidade (onde?): sim, paga publicidade mas fazem muitas permutas: 

expresso, público, diário económico, jornal de notícias (publicidade em troca de 

alojamento). Mas estou à espera de uma renovação mas ainda não há um 

esforço maior por estar razão. Estamos presentes para manter presença. 

o Relações públicas 

o Feiras 

o Página na internet  

o Redes sociais tipo facebook  

o Força de vendas 

o O próprio produto/serviço (aspeto exterior, decoração) 

o O pessoal de contacto  

o Fazemos muitos protocolos com entidades locais: Santa Casa da Misericórdia, 

Clube de Tennis de Santarém, Camara Municipal, hospitais privados, hospital, 

associações culturais, etc. e eles também nos colocam nas suas redes de 

comunicação. 

o Temos uma newsletter mensal e enviamos para a nossa base de dados. 

 

 Se estão presentes nas redes sociais, como é feita a gestão dos comentários, quem é o 

responsável, como é utilizada a informação recolhida, qual tem sido o feedback? 

É uma grande aposta deste hotel e tem trazido bons resultados. O Facebook como canal de 

comunicação apenas para já, tenho de ver valores para ver se pode ser uma canal de 

distribuição. E aqui já se pode responder mas não é tão visível como na booking ainda assim. 

 Tem algum posicionamento definido no motor de busca Google? (palavras chaves) ou 

no facebook? 

Não, não há necessidade (no facebook é diferente, pode compensar) porque o nosso é o que 

apresenta a melhor relação qualidade preço e aparece logo nos primeiros. 

 Existe programa de fidelização? Qual é que considera ser o impacto? Qual o peso dos 

clientes que fazem parte do programa e voltam? 

Temos uma taxa elevada de clientes que voltam. Do segmento lazer: 10-15% (serviço fator que 

faz voltar e as piscinas), por exemplo passagem de ano. No mercado corporate: 50% 

(Vendedores, técnicos que vêm dar apoio em Santarém, aqui não há muitas opções e têm todas 

as condições em termos de estrutura para fidelizar: wifi, salas de renião e o PA). Mais a 

localização para os dois tipos de segmento. e algo que é comum a ambos: ginásio, fitness, 

massagens. 
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 Como são elaboradas as promoções: por épocas festivas? Considera que o impacto é 

positivo? Aumenta a taxa de ocupação? Diminui o Revpar? Compensa? 

Fazemos muitas. 

 Como foi elaborado o sítio: empresa externa especializada?  

 Quem faz a gestão do mesmo? Considera que o sítio é importante na escolha da unidade 

por parte dos clientes? 

 Estão presentes nas redes sociais? Quem e como fazem a sua gestão? 

Política de preço e de distribuição: 

 Se aplicam Revenue management: que variáveis analisam para definir os preços do 

quartos (concorrência, custos, época, duração da estadia, mercado de origem ou canal 

de origem, lazer/negócios, empresas, grupos)? 

Acompanhamento diário, os colaboradores têm as suas margens. Variam consoante a procura. 

 

 Quais os canais de distribuição utilizados? 

Centrais de reserva: B2C – booking; B2B -Hotel Beds; expedia-venera, hotelsde, abreu, etc.;  

Sítio do hotel e canais tradicionais (OT’s, Av’s). 

Ainda não estamos nos GDS mas estaremos em breve (mercado internacional). Depois de alguns 

anos veremos se compensa. 

Estamos também junto dos Ot’s até por questões de promoção e comunicação. 

 Como é feito o controlo de inventário dos quartos. 

Manualmente em certos canais (booking por exemplo), mas temos uma empresa que 

contratámos que dá apoio nos restantes. 

Certificação: 

 Se tem certificação de qualidade, qual a razão da implementação. Qual é que considera 

ser o impacto da mesma na decisão/escolha da unidade pelos clientes. 

Não temos mas vamos trabalhar nisso. 

 Considera que o custo de implementação e manutenção é compensador? 

 Mesmas questões em relação à certificação ambiental? 

Não temos mas vamos trabalhar nisso. 

 Possuem outro tipo de certificado ou prémio? Solicitaram? Por que razão? 

 Considera a sua classificação legal com estrelas importante para o cliente? 
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Sim, considero, podemos é não concordar com a atribuição das estrelas. É uma forma de o 

cliente identificar o nível de serviço. 

Reputação: 

 Considera que a sua unidade tem algum tipo de reputação? Em que aspeto em 

particular? 

 

Responsabilidade social: 

- Quarto solidário: pareceria com a Santa Casa da Misericórdia, o hóspede pode, se quiser, por 

mais 0,50e por pessoa contribuir com esta iniciativa. 

- Comércio de Santarém: todos os associados podem colocar a sua loja na nossa lista de ojas de 

Santarém e eles fazem um desconto aos clientes do hotel: guia de compras com desconto. 

- Centro equestre Cavalo Lusitano em Almeirim, têm uma fundação em Moçambique, apoiam 

através da compras de plantas de piri-piri para eles produziram, e o produto da venda reverte a 

favor deles diretamente. 

Não me parece que tenha algum impacto na escolha dos clientes. 
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Entrevista Dr. Vítor Pais, diretor do Hotel dos Templários e Lago Azul 

 

Questões gerais: 

 Qual o público-alvo da unidade? (segmentos de mercado) 

Lago Azul: segmento específico de lazer, camada média, média-alta, com grande foco nos fins-

de-semana, estadia média no verão de 3-4 noites em família sobretudo. No inverno também 

apostamos muito no segmento desportivo, em particular as equipas de remo, recebemos 

equipas olímpicas e nestas alturas (fevereiro e março) fechamos a estalagem para os restantes 

hóspedes. Outro segmento que conseguimos atrair é o turismo de natureza, não só pela 

barragem como pela natureza envolvente. 

Templários: já é o hotel de referência a nível nacional e internacional pelos congressos e 

reuniões (MICE), representa 70% da faturação e depois temos um mix a partir do mês de abril 

até finais de setembro a aí temos wholesaler (OT), grupos fechados e o turismo individual 

através do vários canais de distribuição. 

 

 Qual é que acha ser o principal motivo da estadia dos seus hóspedes? (Podemos 

distinguir lazer e negócios.) 

 

 Qual a principal fonte de reservas: central, telefone, e-mail, Motor de reservas próprio, 

agências de viagens e operadores turísticos off line, agências de viagens on line (ex.: 

booking.com), Global Gistribution System (GDS)? 

Booking. 

 O que acha que o distingue dos seus concorrentes (já agora saber quais são)? 

Há quem pense que Portugal é vendido como um todo no estrangeiro, mas não sou apologista 

disso, temos de segmentar. Porque que razão os irlandeses vão tanto para o Algarve e não para 

o centro do país, No verão passado apostamos nisso mesmo e na feira de Dublin procurámos 

suscitar o turismo cultural de maneira que subam nos meses mais fracos. Ao segmentar 

apostamos forte em determinada publicidade em determinado mercado. 

Lago Azul: 

 

Templários: muito central e com o desenvolvimento das infraestruturas de transportes. 

Apostamos muito na qualidade, fomos os primeiros a ter certificação de qualidade (9001) e 

HACCP. O fomos sempre evoluir apostamos sempre na formação dos nossos colaboradores. 
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 Qual é que considera ser o principal fator que influencia positivamente os seus clientes 

a escolherem o seu hotel? 

Tratar bem os nossos clientes, o serviço é fundamental, dar atenção aos nossos colaboradores, 

estar muito atento ao cliente, ter empatia. Gostamos de estar sempre acima das expetativas dos 

nossos clientes.  

 Qual é que considera ser a fonte de informação mais utilizada pelos hóspedes quando 

escolhem o seu hotel? 

 

 Qual considera ser a importância dos equipamentos móveis no processo de seleção e 

na compra de estadias. Possuem alguma aplicação destinada a este tipo de 

equipamento? 

 Aplicam algum tipo de questionário de satisfação para medir a qualidade do serviço? 

Sim, temos 98,9% de respostas e positivas, fazemos análise trimestral das respostas. E temos 

sempre ativo o desafio de superar. O questionário foi alterado para obter mais informação, 

transformámos a nossa escala qualitativa para uma quantitativa de 0 a 10 e os resultados têm 

sido muito bons. 

Para o mercado corporate temos um questionário que enviamos depois de follow-up, fazemos 

uma reunião após o evento e depois o questionário é enviado. 

 Analisam os comentários deixados nos sítios como a tripadvisor? Já permitiu corrigir 

alguma situação? 

Sim, analisamos os dois 

Política de comunicação: 

 Existe alguma política de comunicação formal na empresa: variedade dos meios de 

comunicação, gasto médio em cada (em % se não quiserem responder): 

o Publicidade (onde?) 

Fazemos a nossa própria publicidade e a nossa própria promoção em conjunto ou não com as 

regiões locais. 

o Relações públicas: para o mercado corporate 

o Feiras: muito presente nas feiras internacionais todas e roadshows, muito em 

Espanha 

o Página na internet  

o Redes sociais tipo facebook  

o Força de vendas: porta à porta para o mercado corporate, no operadores e 

agencias 

o O próprio produto/serviço (aspeto exterior, decoração) 
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o O pessoal de contacto  

o E ainda newsletters e mailings e radio (TSF) 

 

 

 Se estão presentes nas redes sociais, como é feita a gestão dos comentários, quem é o 

responsável, como é utilizada a informação recolhida, qual tem sido o feedback? 

Sim, estão presentes no facebook, no Twitter. Damos seguimento a todos os comentários. O 

nosso departamento de marketing é composto pela mesma equipa. Mas as redes socias não 

têm sido uma grande fonte de feedback o que nos traz mais é a promoção/vendas online são os 

players online. Porque o que colocamos lá é uma mera informação, está lá um link para reservas 

mas nunca vem de lá, é apenas uma fonte de informação. 

 Tem algum posicionamento definido no motor de busca Google? (palavras chaves) ou 

no facebook? 

Sim, temos e é muito importante. Paga-se pouco mas é regularmente. Pelo nome da região e 

pelo nome do hotel. Temos de estar atentos porque tem de ser sempre renovada. 

 Existe programa de fidelização? Qual é que considera ser o impacto? Qual o peso dos 

clientes que fazem parte do programa e voltam? 

Têm uma boa percentagem de clientes repetidos, mais na Estalagem mas também é mais fácil 

com 20 quartos. E é um hotel que já data de 1974 portanto já tem uma clientela muito fidelizada 

e sobretudo em certas épocas. 

Tem um programa de fidelização. 

 Como são elaboradas as promoções: por épocas festivas? Considera que o impacto é 

positivo? Aumenta a taxa de ocupação? Diminui o Revpar? Compensa? 

Sim, estamos sempre a criar pacotes criando uma experiencia e tentando prolongar a estadia. A 

estadia média nos templários é de 1,7, já esteve muito mais alta. No MICE é 2,1. Nós tentamos 

pontualmente alargar através de promoções e pacotes, criando overstays. A nossa promoção 

de verão este ano fez com que a estadia fosse de 6 noites (só pagavam 4). 

 Como foi elaborado o sítio: empresa externa especializada?  

 Quem faz a gestão do mesmo? Considera que o sítio é importante na escolha da unidade 

por parte dos clientes? 

 Estão presentes nas redes sociais? Quem e como fazem a sua gestão? 

Política de preço e de distribuição: 

 Se aplicam Revenue management: que variáveis analisam para definir os preços do 

quartos (concorrência, custos, época, duração da estadia, mercado de origem ou canal 

de origem, lazer/negócios, empresas, grupos)? 
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A política de preços é bem segmentada por mercado, acompanhada diariamente. Utilizam 

revenue management. Muitas vezes temos de alargar allotments porque a procura corre bem 

naquele segmento. Apesar das ferramentas do yield management o mercado é que dita as 

regras e o cliente é que sabe o que quer pagar, ou seja, não seguimos à regra o yield potencial. 

 Quais os canais de distribuição utilizados? 

Estamos em todos, desde a Booking já noa anos 90 nessa altura não havia muitos, depois nos 

anos 2003-2004 é que se multiplicaram e agora já começamos a escolher onde queremos estar 

e sobretudo aqueles que nos vendem mais. O nosso maior operador online é a Booking. Temos 

o Hrs e o Dhotel sobretudo mercado alemão, o Expedia para os Estados Unidos da América e 

Brasil, o Venera, abreu online. Válido para os dois hotéis. 

 Como é feito o controlo de inventário dos quartos. 

Certificação: 

 Se tem certificação de qualidade, qual a razão da implementação. Qual é que considera 

ser o impacto da mesma na decisão/escolha da unidade pelos clientes. 

Apenas os Templários tem certificação, o Lago Azul não apesar de adotar a mesma filosofia de 

gestão de qualidade. 

Tem na satisfação, não na escolha. A certificação obriga a maior rigor logo melhor serviço. 

 

 Considera que o custo de implementação e manutenção é compensador? 

 Mesmas questões em relação à certificação ambiental? 

 Possuem outro tipo de certificado ou prémio? Solicitaram? Por que razão? 

 Considera a sua classificação legal com estrelas importante para o cliente? 

Reputação: 

 Considera que a sua unidade tem algum tipo de reputação? Em que aspeto em 

particular? 

Sim, já somos um referência nacional e internacional no mercado MICE principalmente, pela 

centralidade acabamos por ganhar. 
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Entrevista Dr. Pedro Santos – Hotel Villa Batalha 

Questões gerais: 

 Qual o público-alvo da unidade? (segmentos de mercado) 

Nós posicionamo-nos no mercado em função do produto que temos a oferecer e a partir daí 

disparamos em todas as direções. A região apresenta uma diversidade muito grande, 

diversidade e centralidade, acho que são duas características muito fortes desta região, da 

Batalha e aqui à volta, num raio de 50-60km. Nós muito rapidamente conseguimos estar em 

Lisboa, e no aeroporto, como na praia, no campo, na serra, nos parques naturais, as grutas, 

Fátima, no santuário, temos castelos, a rota dos Mosteiros, portanto dos dez produtos que o 

PENT anterior definiu, nós podemos estar em nove, tirando o city-break, que é um produto mais 

especifico de cidades com aeroportos, de resto conseguimos estar um pouco, no saúde e bem-

estar, do desporto também com alguns campos de golfe que temos aqui à volta, alguma 

infraestrutura que a batalha e a região também têm, o estádio de Leiria que ainda há pouco 

tempo recebeu os nacionais de atletismo, portanto o nosso público-alvo é toda a gente que 

queira vir e que procure um hotel com as nossas características, com aquilo que nos estamos a 

oferecer que é conforto, espaço, boas áreas, bom serviço, há muitos produtos regionais aqui, 

tentamos mostrar um pouco a região dentro do hotel e depois servir um pouco de plataforma 

para que as pessoas venham para aqui e visítiom a região, essa é uma das nossas ideias chave, 

que é as pessoas perceberem que estando na Batalha as pessoas podem ir a Coimbra, a Tomar, 

a Nazaré, a Leiria, mais para sul, Fátima, e rapidamente estão aqui.  

 

 Qual é que acha ser o principal motivo da estadia dos seus hóspedes? (Podemos 

distinguir lazer e negócios.) 

Nós temos também um dos segmentos importantes são eventos e reuniões que advém das 

condições que nos temos, temos 800m2 de salas, e da centralidade da Batalha em relação ao 

país, isso faz com que muitas empresas já tenham descoberto isso, estamos a falar de 

laboratórios, seguros, bancos, automóveis, portanto uma parte considerável de quem reúne já 

reuniu cá, e depois também alguns congressos, temos por exemplo, um congresso anual de 

cardiologia que é organizado pelo hospital de Leiria é feito aqui, já fizemos três, para o ano já 

está confirmado, portanto essa parte dos eventos e reuniões, é importante. Uma outro parte do 

alojamento das empresas da região, que felizmente são muito dinâmicas e apesar dos tempos 

difíceis tem ido fora à procura de negócio, trazem pessoas para ver as suas fábricas, para 

conhecer os seus produtos e alojam-nas aqui, e isso para nós também é importante para nós e 

para as próprias empresas também, porque é giro que os estrangeiros venham e percebam que 

existe qualidade aqui no sítio que não conheciam. 

Depois o lazer, obviamente depende do mês, por exemplo o mês de agosto é um mês muito 

diferente dos outros meses porque temos muito estrangeiro em trânsito, como suponho que 

saiba, a região não capta assim tanta gente, os últimos números que vi publicados, é a região 
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que menos capta em Portugal com a menor taxa de ocupação. Ainda assim captamos bastantes, 

por exemplo o Fly and drive, que é o turista que vem sozinho ou em família reduzida. 

Há outra componente que se tem vindo a desenvolver que são os casamentos de emigrantes, 

ainda existe a tradição de se virem casar a Portugal e trazem pessoas do estrangeiro e ficam cá, 

isto é muito giro e estes meses de julho e agosto tem vindo a acontecer e ficam algum tempo o 

que ótimo. 

Temos ainda o português que vem ao fim de semana, o hotel tem uma caraterística que é única 

em Portugal, que é ter uma percentagem elevadíssima de quartos que são suites, de 93 quartos, 

42 são suites. São quartos com mais de 35m2, alguns deles chegam aos 55m2, as suites masters 

têm duas divisões o que permite um conforto extra para a família e já muitas famílias 

perceberam isso e então vêm com os seus filhos, um ou dois, que ficam no sofá-cama, os pais 

ficam no quarto, os filhos na sala e resulta super bem porque não é aquele fim-de-semana em 

que os filhos estão quase a dormir com os pais, com pouca privacidade e pouco conforto. 

Portanto, nós apresentamos aquilo que achamos importante e depois seja negócios, seja lazer, 

seja reuniões e muitas pessoas que veem fazer reuniões connosco em lazer vêm depois com as 

famílias porque percebem o que a região tem para oferecer, podem ir ia a Fátima, as pessoas 

gostam de ir lá, sejam mais ou menos religiosas, e depois é a Nazaré porque é muito típico e 

porque agora voltou com uma força brutal por causa da onda, depois é o Mosteiro da Batalha, 

é Alcobaça, e depois nota-se também que a região se está a mexer, é o SIBA, é o Parque dos 

Monges, o museu da comunidade concelhia. O Villa Batalha antecipando o sucesso do museu, 

esteve na BTL pagando do seu bolso, precisamente em parceria com o SIBA e com o MCCB. 

Os clientes são muito diversificados com diferentes motivações para vir para cá. 

 

 Qual a principal fonte de reservas: central, telefone, e-mail, Motor de reservas próprio, 

agências de viagens e operadores turísticos off line, agências de viagens on line (ex.: 

booking.com), Global Gistribution System (GDS)? 

Booking. 

 O que acha que o distingue dos seus concorrentes (já agora saber quais são)? 

Não consigo, porque considero que não existe nenhum hotel com estas características na região 

e em Portugal, só o facto dos quartos serem tão diferentes nos torna únicos na região e em 

Portugal. E também não gosto de ver os outros como concorrentes numa região com tanta 

dificuldade na captação de turistas. Gosto mais de ver como parceiros e acho que o Villa Batalha 

desde que abriu tem estimulado isso, felizmente temos conseguido participar no estímulo dessa 

ideia, e como lhe disse fomos à BTL com o SIBA e o MCCB promover, nós tivemos também um 

programa de promoção internacional juntamente com o turismo de Lisboa e com hotéis de 

Fátima, em algumas situações o hotel pagando do seu bolso podia enviar brochuras, na última 

vez era uma feira em Itália, nos podíamos enviar cerca de 20kg de brochuras e material 
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promocional, então pensamos que enviar 20kg de brochura do hotel era um disparate, então 

fomos aos parceiros da região (SIBA; MCCB, Câmara Municipal) buscar material promocional da 

região e enviámos pagando nós.  

 

 Qual é que considera ser o principal fator que influencia positivamente os seus clientes 

a escolherem o seu hotel? 

O espaço do hotel e a dimensão dos quartos e ficam surpresa de encontrar este tipo do hotel na 

Batalha. Mas se tivesse que escolher uma coisa era os quartos. 

 Qual é que considera ser a fonte de informação mais utilizada pelos hóspedes quando 

escolhem o seu hotel? 

Claramente a internet e claramente a Booking que está extramente em voga. É uma 

ferramenta poderosíssima, e as pessoas para o bem e para o mal vão lá. 

 

 Qual considera ser a importância dos equipamentos móveis no processo de seleção e 

na compra de estadias. Possuem alguma aplicação destinada a este tipo de 

equipamento? 

Honestamente acho que funcionam para os grandes centros, é a minha perceção, porque há 

mais gente a circular as vezes sem reservas antecipada, mais jovens, que viajam frequentemente 

nomeadamente para city-break e não organizam muito a viagem e assim que saem do aeroporto 

começam a receber mensagens com os hotéis que estão a fazer promoções. Aqui não me parece 

que seja ainda uma mais-valia. 

 Aplicam algum tipo de questionário de satisfação para medir a qualidade do serviço? 

Sim. 

 Analisam os comentários deixados nos sítios como a tripadvisor? Já permitiu corrigir 

alguma situação? 

Política de comunicação: 

 Existe alguma política de comunicação formal na empresa: variedade dos meios de 

comunicação, gasto médio em cada (em % se não quiserem responder): 

o Publicidade (onde?) 

o Relações públicas 

o Feiras: vão a feiras 

o Página na internet  

o Redes sociais tipo facebook  

o Força de vendas 

o O próprio produto/serviço (aspeto exterior, decoração) 
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o O pessoal de contacto  

Nós utilizamos tudo o que existe, disparamos para tudo o que mexe com tudo o que temos, 

estão presentes no facebook, acho tudo ótimo desde que bem utilizado. Há pouco tempo tive 

uma questão com um cliente que não estava a conseguir usar uma ferramenta e achava que a 

culpa era do hotel, numa reserva por exemplo, se as pessoas não se sentem confortáveis em 

usar então acho que devem usar os métodos mais tradicionais. Porque se depois têm dificuldade 

podem achar que a culpa é do hotel quando a ferramenta nem é nossa. Depois também existem 

sítios/motor de reserva que não são bem feitos, e aparece por exemplo um preço na consulta, 

depois a reservar aparece outro e no final quando se vai pagar ainda outro preço. Portanto, julgo 

que é positivo mais uma vez se bem usado. Depois como as pessoas não têm os contactos nesses 

sítios ligam para o hotel. 

 

 Se estão presentes nas redes sociais, como é feita a gestão dos comentários, quem é o 

responsável, como é utilizada a informação recolhida, qual tem sido o feedback? 

Estão. Não há alguém responsável mas os rececionistas nos seus tempos mortos tratam 

disso, um deles é responsável pela gestão dos quartos e dos preços, outro pela gestão da 

página do facebook. 

 

 Tem algum posicionamento definido no motor de busca Google? (palavras chaves) ou 

no facebook? 

Sim, Batalha. 

 

 Existe programa de fidelização? Qual é que considera ser o impacto? Qual o peso dos 

clientes que fazem parte do programa e voltam? 

Não tem. 

 Como são elaboradas as promoções: por épocas festivas? Considera que o impacto é 

positivo? Aumenta a taxa de ocupação? Diminui o Revpar? Compensa? 

Nós trabalhamos com programas, não pacotes promocionais. Temos cinco permanentes. Teve 

uma excelente aceitação e vendia-se imenso até as pessoas começarem a falar da crise. Estou a 

falar de largas dezenas por mês. 

 Como foi elaborado o sítio: empresa externa especializada?  

 

 Quem faz a gestão do mesmo? Considera que o sítio é importante na escolha da unidade 

por parte dos clientes? 
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Política de preço e de distribuição: 

 Se aplicam Revenue management: que variáveis analisam para definir os preços do 

quartos (concorrência, custos, época, duração da estadia, mercado de origem ou canal 

de origem, lazer/negócios, empresas, grupos)? 

Um rececionista trata disso. O acompanhamento não é diário, periodicamente fazem uma 

análise aos custos e atualizam os preços. A tendência desde que abrimos foi uma redução dos 

preços porque claro, os clientes procuram preços mais económicos, cerca de 10€ abaixo. 

O preço é igual no nosso sítio ou em qualquer outro canal (verifiquei e é mesmo). Pode haver 

alguns sítios que colocam preços à primeira vista mais baixos mas que depois de avançar com a 

reserva vão dar ao mesmo preço e se não acontecer então é porque estão a por dinheiro do 

bolso deles. 

Surgiu um fenómeno interessante, é que as pessoas ligam a regatear preços.  

 Quais os canais de distribuição utilizados? 

Estão nos que consideram mais importantes entre 20 e 30, também com GDS e AV. 

 Como é feito o controlo de inventário dos quartos. 

Por um rececionista, nas plataformas (extranet) manualmente, colocam preços, e 

disponibilidades. 

Certificação: 

 Se tem certificação de qualidade, qual a razão da implementação. Qual é que considera 

ser o impacto da mesma na decisão/escolha da unidade pelos clientes. 

Não tem certificação, mas têm uma empresa que trata da HST, outra que nos faz HACCP e 

controlo de pragas, todos os colaboradores têm formação específica na área onde trabalham. 

Tudo o que é boas práticas nós conhecemos, e o ano passado iniciamos um programa de 

certificação com a Nerlei, já foram auditados uma vez, portanto estamos a terminar o processo 

que tem um custo elevado. Já estávamos muito bem já antes de começar, no fundo foram 

pequenos ajustes (por exemplo codificar os documentos). 

Acho que tem influência mas junto dos clientes estrangeiros, porque pode não conhecer tão 

bem o pais ou a região, então a ISO é uma garantia. Para o cliente português já não. 

 Considera que o custo de implementação e manutenção é compensador? 

 

 Mesmas questões em relação à certificação ambiental? 

 Possuem outro tipo de certificado ou prémio? Solicitaram? Por que razão? 

 Considera a sua classificação legal com estrelas importante para o cliente? 
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Nos últimos dois anos, o fator principal é o preço, se tem 4 ou 5 estrelas é indiferente. Claro que 

também há clientes que não ficam em 4 estrelas, mas só em 5 estrelas. A questão das estrelas 

é muito relativa, há hotéis 5 estrelas a praticar preços de 4. Para mim o fator determinante é o 

preço. 

Reputação: 

 Considera que a sua unidade tem algum tipo de reputação? Em que aspeto em 

particular? 

Temos uma ótima pontuação na Booking, na Tripavdisor também temos, temos um questionário 

de satisfação e a maioria dos comentários são positivos, há elementos que as pessoas querem 

que se mude e nós não podemos, outros não queremos. Há clientes que procuram muito a 

promoção, regateiam muito e quando vêm que não há oferta reclama por qualquer coisa e 

nesses casos… 

Considero que os comentários são muito importantes na escolha e desde 2007 que assumimos 

esse risco, porque a qualquer altura pode acontecer alguma coisa e ser comentado. Ao início 

achávamos muita graça mas depois percebemos o impacto e coloca uma pressão extra, é muito 

bom mas deve ser bem usado. Ficamos sujeito ao bom senso das pessoas. E acho que devia 

haver um contraditório, o hotel devia poder responder, por exemplo na booking. Pode se 

prejudicar a imagem e sustentabilidade da empresa com um comentário, com má-fé qualquer 

pessoa pode destruir um negócio (deu exemplo da Vida é Bela!). 

E chama ao bom senso também das pessoas que leem os comentário. E nos serviços é fácil falhar 

porque somos humanos, é uma profissão exigente e muito mal remunerada, e é uma empresa 

que não fecha, é um grande desafio dirigir um hotel. 
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Entrevista Dr. Ricardo Santos, Diretor do Hotel Your Hotel & Spa, Alcobaça 

 

Questões gerais: 

 Qual o público-alvo da unidade? (segmentos de mercado) 

Diretor: Estamos a falar de cliente sobretudo nacional na faixa etária dos 25-40 anos 

normalmente dos grandes centros, neste mês de agosto, um pouco diferente, passa mais pelo 

mercado estrangeiro: francês, espanhol e um pouco também mercado português. Portanto, 

julho-agosto uma procura maior por parte do mercado estrangeiro, durante o ano é mais o 

mercado português, que procura hotel sobretudo pelo Spa e pela região, esse cliente procura a 

“escapadinha”, em que o conceito será o relaxamento com visita à região, Nazaré, Alcobaça. 

Hoje a maior componente é mais negócios ou mais lazer? 

Diretor: o segmento de negócio, ainda não tem a expressão que nós pretendemos, estamos há 

cerca de três meses a trabalhar mais a parte corporate, admitimos uma pessoa, um comercial, 

que só está a trabalhar a componente corporate há seis meses, já houve uma evolução, mas isto 

demora tempo, esperamos que venha a ter um maior peso, isto porque durante a semana terá 

que ser esse o caminho, porque nos permite obter taxas de ocupação que não permite com o 

cliente individual e juntar a isso a um conjunto de serviço que normalmente está associado: sala 

de reuniões, coffee breaks, refeições, alojamento. 

E quanto à nacionalidade? Quais são os mercados mais presentes? 

Diretor: Já respondeu antes: francês, espanhol e português. 

 Qual é que acha ser o principal motivo da estadia dos seus hóspedes? (Podemos 

distinguir lazer e negócios.) 

Diretor: Já respondeu: spa, visita à região. 

 O que acha que o distingue dos seus concorrentes (já agora saber quais são)? 

Diretor: depende um pouco do segmento, mas considero o Sana das Caldas, o Miramar da 

Nazaré, Monte Real e Villa Batalha. Tem a ver com a procura que o cliente faz na internet que é 

hotel com spa na zona Oeste, por esta pesquisa penso que são estes que aparecem. Se calhar 

distingue um pouco a questão do Spa e o menu de tratamentos dos Spa, quando eu digo o Spa, 

o nosso tem uma área bastante grande, estamos a falar de 19 salas de tratamento, um leque de 

tratamentos também bastante grande e também temos um conjunto de Packs que englobam 

alojamento, spa e outros serviços e isso acho que é positivo e joga a nosso favor, até porque na 

região foi um dos primeiros spas. 

 Qual é que considera ser o principal fator que influencia positivamente os seus clientes 

a escolherem o seu hotel? 



 

Anexo 2 – Entrevistas 

337 

Diretor: já respondeu, o spa. 

 Qual a principal fonte de reservas: central, telefone, e-mail, Motor de reservas próprio, 

agências de viagens e operadores turísticos off line, agências de viagens online (ex.: 

booking.com), Global Gistribution System (GDS)? 

Diretor: o principal é o direto, logo a seguir é a booking.com. Quando digo direto é telefone, e 

e-mail. O sítio tem uma expressão muito pequena em relação aos restantes canais todos. 

 Considera que apesar da existências desses canais todos, o cliente ainda contacta muito 

diretamente o hotel? 

Diretor: já respondeu antes. 

 Qual considera ser a importância dos equipamentos móveis no processo de seleção e 

na compra de estadias. Possuem alguma aplicação destinada a este tipo de 

equipamento? 

Diretor: A importância é bastante grande, para o mercado nacional também já tem bastante 

expressão. Considero que é bastante importante por um conjunto de razões, porque cada vez 

mais as reservas veem por internet, seja por equipamentos mais portáteis ou menos portáteis 

mas também porque se percebe que hoje não há um planeamento de saída de férias como 

existia há algum tempo atrás e com uma antecedência que existia há um tempo atrás, nota-se 

muito a decisão muito em cima da estadia e obviamente que esses meios depois ajudam quer o 

cliente, quer as unidades hoteleiras. 

 Qual é que considera ser a fonte de informação mais utilizada pelos hóspedes quando 

escolhem o seu hotel?  

Diretor: A internet, porque apesar no nosso sítio serem muito poucas as visualizações são muito 

maiores, depois a divulgação que é feita pelos parceiros também é bastante grande e também 

ajuda. O cliente pode estar a ver o hotel por um meio e depois a reserva cair num outro. Mas 

sem duvida a internet. 

 

 Aplicam algum tipo de questionário de satisfação para medir a qualidade do serviço? 

Sim aplicamos um questionário mas não tenho ideia da taxa de resposta, isto porque o inquérito 

já o temos há bastante tempo e o que acontecia é que não tínhamos um volume de resposta 

que, o inquérito estava numa pasta no quarto e tínhamos um número diminuto de respostas, 

então passamos a adotar um outro sistema que é no check-out, mediante a disponibilidade dos 

rececionistas, pedimos ao cliente para fazer o preenchimento e passamos a obter muito mais 

respostas, mas ao certo não lhe sei dar um número. 
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 Analisam os comentários deixados nos sítios como a Tripadvisor? Já permitiu corrigir 

alguma situação? 

Antes fazíamos uma breve abordagem nos comentários da Booking, analisávamos apenas alguns 

pontos, mas a partir do momento em que a empresa passou a ser certificada passamos a dar 

mais importância e a fazer outro tipo de tratamento digamos que integral dos pontos. O que 

noto, é que depois existe outros meios mais fiáveis e outros meios menos fiáveis, e nesta área 

da hotelaria, já percebi que por vezes há situações um pouco estranhas, às vezes há hotéis 

concorrentes que têm por hábito criar aqui, ou surgem comentários e criticas feitos uns aos 

outros. Em relação aos comentários, quer da TripAdvisor quer da Booking, eles são todos 

analisados, obviamente que depois existem pontos que nós não consideramos por um conjunto 

de razões e outros que obviamente estamos a considerar. 

O questionários do hotel são mais fiáveis. O nosso questionário está muito direcionado para os 

serviços e para a opinião do cliente seja ela positiva ou negativa e depois acaba por ter alguns 

pontos para os motivos da escolha da unidade, o que me apercebo é que em alguns comentários 

em plataformas é que o cliente apontam razões ou motivos que para mim não são válidos, 

porque é que o cliente há de estar a fazer referência, por exemplo na Booking, porque é que o 

spa é pago ou que não era admissível menores de 15 anos ou 16 anos, quando ele comprou um 

quarto com aquelas condições que estão descritas, se procurava outro serviço, deveria ter o 

cuidado de saber as respetivas condições dos outros serviços, pelo esta é a minha opinião. 

 Considera que isso influencia os potenciais clientes? 

Diretor: acho que sim 

Política de comunicação: 

 Existe alguma política de comunicação formal na empresa: variedade dos meios de 

comunicação, gasto médio em cada (em % se não quiserem responder): 

o Publicidade (onde?) 

o Relações públicas 

o Feiras 

Diretor: Nos últimos dois três anos temos feito bastante, nos últimos 3-4 meses não tanto, por 

questões de verba. Tivemos um projeto de investimento que incluía 8 feiras no exterior, 

sobretudo Espanha, Inglaterra e França. Temos estado presentes em algumas feiras a nível 

nacional, BTL, por exemplo, uma outra em Aveiro. 

 Qual é que é o retorno das feiras? 

Diretor: Ainda é cedo para dizer, mas é sobretudo uma questão de reforçar a presença. 

Diretor: Depois a presença em algumas brochuras de Operadores, e com alguns meios de 

comunicação social temos feito alguma coisa, sobretudo na base da permuta de serviço, de 

forma a estar presentes, quer com jornais regionais, zona de Caldas e Leiria, quer com alguns 

um pouco mais abrangentes, tivemos o caso da Sábado e do Diário de Notícias 
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o Página na internet  

o Redes sociais tipo Facebook  

o Força de vendas 

o O próprio produto/serviço (aspeto exterior, decoração) 

o O pessoal de contacto  

 

 Se estão presentes nas redes sociais, como é feita a gestão dos comentários, quem é o 

responsável, como é utilizada a informação recolhida, qual tem sido o feedback? 

 Tem algum posicionamento definido no motor de busca Google? (palavras chaves) ou 

no Facebook? 

 

 Existe programa de fidelização? Qual é que considera ser o impacto? Qual o peso dos 

clientes que fazem parte do programa e voltam? 

 

Hoje é muito difícil fidelizar clientes nesta área. Mais complicado se torna que estamos a falar 

do nosso tipo de cliente cuja faixa etária dos 25-40 anos, se estivermos a falar de uma faixa 

etária mais velha as coisas já são diferentes, porque é aquele tipo de cliente que faz as saídas e 

férias naquele local que já conhece há muitos anos, onde já é tratado daquela forma. Quando 

estamos a falar de faixa etárias mais jovens, é indiferente a questão do local, primeiro pela 

conceito da experiência, quer experimentar novas coisas, depois a questão da mobilidade, seja 

para Norte ou para sul também é muito mais fácil para as faixas etárias mais novas. Portanto 

hoje em dia torna-se menos fácil fidelizar mas mesmo assim a nossa % de clientes repetentes é 

de cerca 30%. 

 Como são elaboradas as promoções: por épocas festivas? Considera que o impacto é 

positivo? Aumenta a taxa de ocupação? Diminui o Revpar? Compensa? 

Sim, trabalhamos com pacotes e promoções, procuramos sempre que seja para duas noites, 

principalmente nas alturas em que temos menos ocupação. Considero que tem um bom 

retorno. 

 Como foi elaborado o sítio: empresa externa especializada?  

Sim, é uma empresa externa: Hotusa (está indicado no próprio sítio). 

 Quem faz a gestão do mesmo? Considera que o sítio é importante na escolha da unidade 

por parte dos clientes? 

 Estão presentes nas redes sociais? Quem e como fazem a sua gestão? 

Já respondeu antes. 

Política de preço e de distribuição: 
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 Se aplicam Revenue Management: que variáveis analisam para definir os preços dos 

quartos (concorrência, custos, época, duração da estadia, mercado de origem ou canal 

de origem, lazer/negócios, empresas, grupos)? 

 Quais os canais de distribuição utilizados? 

 Como é feito o controlo de inventário dos quartos? 

Certificação: 

 Se tem certificação de qualidade, qual a razão da implementação. Qual é que considera 

ser o impacto da mesma na decisão/escolha da unidade pelos clientes. 

Diretor: o hotel tem certificação de qualidade e ambiental. Em relação ao impacto na decisão 

de escola, se estivermos a falar num cliente estrangeiro, sobretudo da Europa do Norte, sim tem 

importância, existe uma preocupação desses clientes, creio que tem a ver com a formação deles 

é muito diferente e existe uma preocupação na escolha do hotel que tenha preocupações 

ambientais, que seja certificado, sobretudo a nível de ambiente. A nível nacional, acho que não 

existe muito essa preocupação, isso vê-se quer no cliente individual, quer no parceiro, quando 

estamos a falar de um contrato com um operador nacional, os campos que interessam são os 

melhores preços, datas, assinaturas e pouco mais, e os contactos, quando estamos a falar de 

um operador dos países mais a norte da Europa, é totalmente diferente, a questão dos preços, 

e contactos é também importante mas acho que é o que menos preocupa, e podemos estar a 

falar de 3 ou 4 páginas de questões ambientais que colocam. 

 Considera que o custo de implementação e manutenção é compensador? 

 Mesmas questões em relação à certificação ambiental? 

 Possuem outro tipo de certificado ou prémio? Solicitaram? Por que razão? 

 Considera a sua classificação legal com estrelas importante para o cliente? 

 

Reputação: 

 Considera que a sua unidade tem algum tipo de reputação? Em que aspeto em 

particular? 

É o spa. 
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Protocolo de estudo de casos múltiplos 

 

1. Visão de conjunto do projeto 

 

a. Objetivos e temas a estudar 

 

Tema: Fatores determinantes no processo de seleção de um hotel e impacto no posicionamento 

e na estratégia das empresas – Análise à procura e oferta da hotelaria nacional (4 estrelas – 

hotéis de marca independente). 

Objetivo geral: 

Partindo de fatores identificados na literatura como determinantes no processo de seleção de 

uma unidade hoteleira do ponto de vista da procura, definir as variáveis determinantes do ponto 

de vista da oferta e definir um conjunto de melhorias na configuração das estratégias comerciais 

e operacionais. 

Objetivo específico 1: 

Construir um modelo conceptual que integre todas as variáveis determinantes no processo de 

seleção de uma unidade hoteleira que evidencie também as relações entre as mesmas. 

Objetivo específico 2: 

Identificar a influência das fontes de informação na tomada de decisão dos indivíduos que 

avaliam alternativas. 

Objetivo específico 3: 

Identificar a importância das variáveis motivo da viagem e benefícios procurados enquanto 

variáveis modeladoras na análise dos fatores determinantes no processo de seleção. 

Objetivo específico 4: 

Comparar o ponto de vista dos hóspedes com o dos gestores hoteleiros no sentido de aproximar 

as duas perspetivas. 

Objetivo específico 5: 

Identificar elementos estratégicos de gestão comercial e operacional que possam ser 

potenciados com base na informação recolhida junto dos hóspedes, para um melhor 

posicionamento no mercado e aumento da procura. 
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Para levar a cabo esta investigação optou-se pela metodologia do estudo de caso múltiplo 

(qualitativa) numa lógica de replicação em vez da aplicação de uma metodologia exclusivamente 

baseada em questionários (quantitativa) em todos os hotéis de marca independente 

classificados com quatro estrelas que aceitaram participar no estudo. Esta opção metodológica 

foi tomada, por um lado, porque a taxa de resposta aos questionários previsível era muito baixa 

(verificou-se a fraca adesão dos hoteleiros a este tipo de projeto aquando os contactos 

telefónicos efetuados a todas as unidades hoteleiras independentes classificadas com 4 estrelas) 

e por outro lado, porque como é referido na bibliografia e nomeadamente na obra de Yin (1993, 

2003 e 2010) o estudo de caso permite uma análise em profundidade e é mais adequada quando 

se pretende responder a questões do tipo “como?” e “porquê?”. Segundo o mesmo autor, esta 

metodologia também demonstra ser mais apropriada quando o investigador não controla os 

acontecimentos e quando o objetivo principal é o estudo de um fenómeno atual inserido num 

contexto da vida real (Yin, 2010). 

Estas questões enquadram-se dentro de dois tipos de propósito: exploratório e descritivo. 

Segundo Schramm (1971) “A essência de um estudo de caso é tentar esclarecer uma decisão ou 

um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e 

com quais resultados”, no caso específico desta investigação pretende-se perceber o motivo 

pelo qual um cliente elege um hotel, como é tomada a decisão e quais são as implicações na 

gestão desses mesmos hotéis. 

Segundo Yin (2010), o estudo de caso não é aqui uma forma de reunir dados mas sim uma 

metodologia planeada para estudar um fenómeno, que poderá utilizar várias fontes de 

informação e formas de recolher os dados consoante cada realidade de investigação. 

Optou-se pelo estudo de casos múltiplos por se considerar que: 

 Não existe apenas uma unidade de análise. 

 Não existe apenas um caso que seja crítico para testar a teoria. 

 Nenhum caso é único ou extremo. 

 Não existe apenas um caso que seja representativo ou típico do fenómeno. 

 Não existe um caso longitudinal (estudo em períodos de tempo diferentes) que permita 

comprovar a teoria. 

Pretende-se com os estudos de casos obter resultados semelhantes sendo que Yin (1993) 

classifica este tipo de aplicação de replicação literal, em oposição à replicação teórica que 

pretende obter resultados contrários. Desta forma, foram previamente selecionados 10 casos, 

no entanto este número poderá ser reequacionado à medida que os dados forem recolhidos, 

pois o objetivo será obter uma saturação em termos de respostas, o que pode acontecer antes 

de atingir o décimo caso e depois. As unidades de análise dos casos são de duas naturezas: em 

primeiro lugar os hóspedes dos hotéis em estudo que tenham sido os responsáveis pela escolha 

da unidade hoteleira e por em segundo lugar os diretores hoteleiros de cada unidade.  
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Apesar do número de casos não ser definido previamente devem ser definidos critérios de 

seleção para um novo caso, nesta caso concreto os critérios são: ser um hotel classificado com 

4 estrelas e ser de marca independente. Os primeiros casos foram selecionados ou por 

conveniência: proximidade em relação ao local de trabalho da investigadora a facilidade de 

acesso aos hotéis por via de um conhecimento. No entanto, procurou-se obter um conjunto de 

hotéis disperso pelo país para ir de encontro ao objetivo de obter maior riqueza de dados pelo 

facto de estarmos a analisar realidades geográficas diferentes (Yin, 2010). 

Para aumentar a qualidade do desenho do estudo de caso e validar o modelo inicialmente 

proposto foi apresentado o mesmo a três key informants, três diretores de unidades hoteleiras. 

Para além desta verificação, propomos utilizar várias fontes de evidência como já foi 

mencionado. No que respeita à validade externa que se prende com a capacidade de generalizar 

os resultados (analítica) propomos testar a teoría replicando os resultados. E finalmente por 

uma questão de fiabilidade e para ter a certeza que se um outro investigador levar a cabo a 

mesma investigação, seguindo os mesmos protocolos, irá chegar aos mesmos resultados, 

propomos um protocolo completo onde são definidos todos os passos, cuidados e objetivos 

durante a realização dos estudos de casos (Yin, 2010).  

 

b. Marco teórico 

 

O presente trabalho foi realizado a partir de uma ampla revisão bibliográfica que procurou 

desenvolver as etapas do processo de compra por parte dos consumidores, focando em 

particular a procura de informação, a análise de alternativas e a decisão de compra, no caso 

particular da hotelaria de marca independente. A parte teórica deste trabalho desenvolveu 

ainda o tema dos atributos dos serviços hoteleiros determinantes para a escolha do cliente e os 

fatores que influenciam essa escolha, assim como uma caracterização do setor da hotelaria em 

Portugal.  

O principal objetivo deste estudo consistiu em evidenciar a importância das variáveis críticas de 

seleção utilizadas pelos clientes dos hotéis independentes e classificados com quatro estrelas, 

assim como os fatores que influenciam diretamente a perceção das mesmas. O intuito final 

passa por criar um conjunto de conclusões que possam ser úteis na gestão operacional e 

comercial destas unidades hoteleiras, que competem à escala global, num mercado cada vez 

mais complexo com a multiplicação dos canais eletrónicos de distribuição, ferramentas de 

comparação de preços, e aumento das exigências dos consumidores.  

Através da análise das diversas variáveis foi possível construir um modelo estrutural com o 

objetivo de identificar as variáveis com maior peso na seleção dos hotéis independentes 

classificados com quatro estrelas. 

Foi também efetuado um estudo qualitativo, elaborado através de um estudo de caso múltiplo 

a 10 hotéis, que permitiu a recolha de informação a partir das entrevistas efetuadas aos 
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diretores dos mesmos. Foi possível compreender as perspetivas destes acerca dos fatores 

determinantes da seleção das unidades hoteleiras e elaborar uma análise da estrutura de cada 

estabelecimento.   

Por outro lado, foi levado a cabo um estudo quantitativo, efetuado através de questionários, 

realizados junto dos clientes destes estabelecimentos hoteleiros no momento do check-in, e foi 

possível verificar que os clientes no momento de seleção são influenciados pelas fontes de 

informação a que recorrem e pela sua experiência passada na hotelaria assim como pela 

experiência dos outros. Verificou-se também que os fatores demográficos e os benefícios 

procurados durante a estadia alteram a perceção daquilo que é considerado determinante na 

escolha de uma unidade e ainda que o grau de envolvimento é mais reduzido do que estabelecia 

a revisão bibliográfica. Por outro lado e através da análise fatorial foi possível verificar que os 

clientes constroem a perceção dos atributos determinantes com base, nomeadamente, na 

qualidade dos atributos tangíveis, nas dimensões associadas aos recursos humanos, no aspeto 

da página internet do hotel e com base no reconhecimento externo. 

Este trabalho evidencia que conhecer as particularidades dos consumidores é crucial para a 

gestão das empresas hoteleiras independentes que competem ao mesmo nível das unidades 

que trabalham marcas nacionais e internacionais. De facto, conhecer as variáveis que mais 

influenciam a escolha destes hotéis permite orientar a utilização dos recursos para a melhoria 

dos aspetos realmente valorizados pelos seus clientes, escolhendo os canais de comunicação 

mais valorizados e melhorando a qualidade dos serviços, nos aspetos cruciais, no sentido de 

gerar maiores níveis satisfação o que por sua vez trará retorno quer na eventual repetição da 

compra quer nos comentários positivos que poderá originar. 

 

c. Agenda (atividades programadas e imprevistos) 

 

Atividades Período 

Revisão da literatura Desde outubro de 2010 

Revisão do modelo pelos key informants Setembro a dezembro de 2011 

Elaboração dos questionários Setembro 2012 a março 2013 

Criação da base de dados dos hotéis 4 

estrelas independentes 

Dezembro 2012 a janeiro 2013 

Elaboração do protocolo dos estudos de 

casos 

Janeiro a março de 2013 

Teste piloto dos questionários  Março 2013 
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Aplicação dos questionários Abril a setembro 2013 

Realização das entrevistas Abril a setembro de 2013 

Análise e cruzamento de dados Abril de 2014 a setembro 2015 

Elaboração do relatório final Setembro 2015 

 

 

O período definido para a realização dos questionários compreende duas épocas altas para o 

segmento de lazer permeado por uma época favorável para o segmento de negócio, sendo que 

são os dois principais segmentos de mercado para toda a hotelaria nacional. Permitindo assim 

a coleta de dados sobre diversas realidades, permitindo maior riqueza de respostas. 

As entrevistas irão sendo realizadas consoante a disponibilidade dos diretores durante o mesmo 

período. 

 

2. Procedimentos de trabalho de campo 

 

a. Sítios a visitar. Acesso a organizações e pessoas. 

O contacto com os hotéis foi feito via correio eletrónico no qual se explicava o estudo, os seus 

objetivo e tipo de colaboração pretendida. Em alguns casos o acesso aos hotéis foi facilitado por 

elementos do Turismo de Portugal, em outros por conhecimentos pessoais da investigadora.  

Foi depois feito um contacto telefónico com alguns diretores das unidade hoteleiras de maneira 

a perceber qual seriam as particularidades de cada. Nesta altura foram levantadas questões de 

confidencialidade que serão respeitadas nos casos em que foi solicitado, designando esses 

hotéis por um número. Foi ainda solicitado que o questionário fosse aplicado pelos próprios 

recursos humanos da empresa, mais concretamente os rececionista. Esta questão terá que ser 

estudada e só poderá ser concretizada mediante formação que a investigadora terá que dar 

sobre os cuidados a ter durante a aplicação dos questionários. Este pedido foi justificado pelo 

facto de ser mais percetível aos rececionistas os clientes potencialmente disponíveis para 

responder. A última solicitação feita durante este período foi que o questionário não demorasse 

mais de 3 minutos, o que limita claramente a duração do mesmo. 

b. Credenciais 

 

 Turismo do Oeste 

 Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) 

 Grupo de Investigação em Turismo GITUR do Instituto Politécnico de Leiria (IPL)  
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c. Fontes de informação 

Para cada unidade em análise foram definidas estratégias de coleta de dados distintas. No caso 

dos hóspedes foi elaborado um questionário estruturado a ser aplicado pela equipa de 

investigação. A amostra definida foi calculada1 inicialmente com base no total de hotéis 4 

estrelas independentes (que fazendo ou não parte de um grupo hoteleiro não atuam sob uma 

mesma marca hoteleira) em Portugal, 139 no total (ver base de dados em anexo), com um índice 

de confiança de 1,96 e uma margem de erro de 5%, exigindo assim 351 questionários. Foi 

mantido este número de questionários a serem aplicados apesar de termos reduzido o nosso 

universo para 10 casos, sendo que se propõe a obtenção de 50 questionários por unidade de 

modo a ter uma margem de segurança que compense os questionários considerados inválidos. 

A segunda unidade em análise são os diretores dos hotéis em estudo e para esta unidade foi 

utilizada uma estratégia de coleta de dados distinta, a entrevista. A entrevista foi preparada 

através da realização de um guião que reúne as questões a serem colocadas mas dando abertura 

para o entrevistados enriquecer a entrevista com os seus próprios contributos, sendo que a 

entrevista é do tipo estruturada.  

Os hotéis que constam da base de dados forma contactados individualmente, sendo que os dez 

hotéis que aceitaram participar no estudo são: 

 Hotel A (pediu confidencialidade) 

 Estalagem do Convento 

 Estalagem Lago Azul 

 Hotel Lamego 

 Hotel Moliceiro 

 Hotel B (pediu confidencialidade) 

 Santarém Hotel 

 Hotel dos Templários 

 Hotel Villa Batalha 

 Your Hotel & Spa 

 

                                                           
 

 

1  



 

Anexo 3 – Protocolo de estudo de caso múltiplo 

349 

Serão ainda utilizadas fontes primárias de dados que hotéis possam disponibilizar, tal como 

estatísticas das estadias, despesas em publicidade e comunicação, rendimentos, apresentações 

feitas pelos gestores para apresentação dos resultados, entre outros. 

 

3. Perguntas do estudo de caso 

a. Notas do investigador 

i. Dois tipos de perguntas: as de campo específicas para entrevistados e 

as de investigação 

Para definir o propósito do estudo de casos múltiplos vejamos as perguntas de investigação às 

quais queremos responder: 

 Como é que os clientes elegem um hotel? 

 Quais os fatores determinantes no processo de seleção de um hotel? 

 Como podem os gestores dos hotéis utilizarem esta informação para melhorarem o seu 

posicionamento e estratégia? 

 Como é que os vários fatores determinantes se relacionam? 

 Quais as fontes de informação mais determinantes no processo de escolha? 

 Qual é o perfil do hóspede para cada unidade hoteleira? 

 Como é que as motivações (lazer e negócio) influenciam o processo escolha? 

 Como é que as motivações (benefícios procurados) influenciam o processo escolha? 

 

Relativamente às perguntas específicas para entrevistados foi elaborado um guião de entrevista 

com as seguintes perguntas e informações solicitadas: 

 

Elementos a pedir para avaliar desempenho se possível (para o ano 2012 e se houver 1.º 

trimestre 2013): 

 Taxa de ocupação por períodos (definir picos) 

 Rev-par (revenue per available room) 

 Average Daily Rate (ADR) 

 NOI – Net operating income 

 (fonte: O’Neill & Carlbäck, 2011) 

 Tipo de cliente: % nacionalidade; % lazer/negócios; famílias; clientes repetidos, etc. 

 Existe algum documento (ou momento) onde é definida a estratégia global da unidade 

anualmente e para longo/médio prazo? 

 

Questões gerais: 

 Qual o público-alvo da unidade? (segmentos de mercado) 



 

EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN HOTEL 
Propuesta de modelo aplicable a los hoteles independientes de 4 estrellas en Portugal 

350 

 Qual é que acha ser o principal motivo da estadia dos seus hóspedes? (Podemos 

distinguir lazer e negócios.) 

 Qual a principal fonte de reservas: central, telefone, e-mail, Motor de reservas próprio, 

agências de viagens e operadores turísticos off line, agências de viagens on line (ex.: 

booking.com), Global Gistribution System (GDS)? 

 O que acha que o distingue dos seus concorrentes (já agora saber quais são)? 

 Qual é que considera ser o principal fator que influencia positivamente os seus clientes 

a escolherem o seu hotel? 

 Qual é que considera ser a fonte de informação mais utilizada pelos hóspedes quando 

escolhem o seu hotel? 

 Qual considera ser a importância dos equipamentos móveis no processo de seleção e 

na compra de estadias. Possuem alguma aplicação destinada a este tipo de 

equipamento? 

 Aplicam algum tipo de questionário de satisfação para medir a qualidade do serviço? 

 Analisam os comentários deixados nos sítios como a tripadvisor? Já permitiu corrigir 

alguma situação? 

Política de comunicação: 

 Existe alguma política de comunicação formal na empresa: variedade dos meios de 

comunicação, gasto médio em cada (em % se não quiserem responder): 

o Publicidade (onde?) 

o Relações públicas 

o Feiras 

o Página na internet  

o Redes sociais tipo facebook  

o Força de vendas 

o O próprio produto/serviço (aspeto exterior, decoração) 

o O pessoal de contacto  

 

 Se estão presentes nas redes sociais, como é feita a gestão dos comentários, quem é o 

responsável, como é utilizada a informação recolhida, qual tem sido o feedback? 

 Tem algum posicionamento definido no motor de busca Google? (palavras chaves) ou 

no facebook? 

 Existe programa de fidelização? Qual é que considera ser o impacto? Qual o peso dos 

clientes que fazem parte do programa e voltam? 

 Como são elaboradas as promoções: por épocas festivas? Considera que o impacto é 

positivo? Aumenta a taxa de ocupação? Diminui o Revpar? Compensa? 

 Como foi elaborado o sítio: empresa externa especializada?  

 Quem faz a gestão do mesmo? Considera que o sítio é importante na escolha da unidade 

por parte dos clientes? 

 Estão presentes nas redes sociais? Quem e como fazem a sua gestão? 

Política de preço e de distribuição: 
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 Se aplicam Revenue management: que variáveis analisam para definir os preços do 

quartos (concorrência, custos, época, duração da estadia, mercado de origem ou canal 

de origem, lazer/negócios, empresas, grupos)? 

 Quais os canais de distribuição utilizados? 

 Como é feito o controlo de inventário dos quartos. 

Certificação: 

 Se tem certificação de qualidade, qual a razão da implementação. Qual é que considera 

ser o impacto da mesma na decisão/escolha da unidade pelos clientes. 

 Considera que o custo de implementação e manutenção é compensador? 

 Mesmas questões em relação à certificação ambiental? 

 Possuem outro tipo de certificado ou prémio? Solicitaram? Por que razão? 

 Considera a sua classificação legal com estrelas importante para o cliente? 

Reputação: 

 Considera que a sua unidade tem algum tipo de reputação? Em que aspeto em 

particular? 

 

4. Guia para o relatório 

a. Esquema do relatório 

Será elaborado um relatório para cada caso estudado individualmente. O esquema do relatório 

deverá ser igual para cada caso estudado e apresentará uma breve descrição da unidade 

hoteleira numa primeira parte (história, valores, missão, principais mercados, indicação do sítio 

e um fotografia, exceto nos casos em que é solicitada a confidencialidade). Esta descrição 

incluirá também a informação obtida de fontes primárias e fornecidas pelos gestores das 

unidades. 

A segunda parte será dedicada à análise dos dados provenientes dos questionários realizados 

junto dos hóspedes utilizando um programa de estatística o SPSS. 

A terceira parte será consagrada à análise das entrevistas. A análise do conteúdo proveniente 

das entrevistas será feita utilizando uma matriz de análise de conteúdo seguindo a linha 

proposta por Laurence Bardin (1977). 

Numa terceira parte será feito a triangulação dos dados obtidos de forma a verificar o modelo 

inicialmente proposto ou não. 

O relatório terminará com a confrontação dos resultados de todos os casos em análise. 

b. Formato dos dados 

Os dados serão tratados no software SPSS e AMOS e posteriormente apresentados em tabelas 

e gráficos. 
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Base de dados dos hotéis 4 estrelas em Portugal    

Nome sítio telefone e-mail 
N.º de 

quartos 

Douro Palace Hotel Resort & SPA http://www.douropalace.com 254 880 000 reservas@douropalace.com 59 

Hotel Bracara Augusta http://www.bracaraaugusta.com 253 206 260 geral@bracaraaugusta.com 17 

Hotel Turismo de Braga 
http://www.hotelturismobraga.c
om 

253 206 000 htb@hotelturismobraga.com 132 

Hotel Porta do Sol 
http://www.hotelportadosol.com
/ 

258 710 360 
reservas@hotelportadosol.co
m.pt 

93 

Hotel Meira http://www.hotelmeira.com 258 911 111 reservas@hotelmeira.com 52 

Hotel Forte de S. Francisco 
http://www.fortesaofrancisco.co
m/ 

276 333 700 geral@fortesaofrancisco.com 166 

Hotel Porto Antigo 
http://www.hotelportoantigo.co
m/pt/hotel/alojamento 

255 560 150 geral@hotelportoantigo.com 23 

Hotel PraiaGolfe http://www.praiagolfe.com/ 227 331 000 reservas@praiagolfe.com 133 

Hotel Horus http://www.hotelhorus.pt/ 255 312 400 geral@hotelhorus.pt 46 

Hotel de Guimarães 
http://www.hotel-
guimaraes.com/hotel.php 

253 424 800 hg@hotel-guimaraes.com 160 

Hotel Toural http://www.hoteltoural.com/ 253 517 184 reservas@hoteltoural.com 30 

Villa Hotel http://www.villa-hotel.net/ 253 421 440 villahotel@villa-hotel.net 47 

Douro River Hotel & Spa http://www.douroriverhotel.pt/ 254 323 150 info@douroriverhotel.pt 38 

Hotel Lamego http://www.hotellamego.pt/pt/ 254 656 717 reservas@hotellamego.pt 93 

Hotel Central Parque 
http://www.hotelcentralparque.c
om/ 

229 475 563 hcp.maia@mail.telepac.pt 40 

Hotel Egatur Maia não funciona 229 435 650 escritorio@egatur.com 80 

Hotel Pedras Rubras 
http://www.hotelpedrasrubras.c
om/ 

229 445 430 
reservas@hotelpedrasrubras
s.com 

64 

Monte Prado Hotel & Spa 
http://www.hotelmonteprado.pt
/ 

251 400 130 hotelmonteprado@casais.pt 50 

Estalagem Santa Catarina / Hotel 
Paradouro santa Catarina 

http://hotelparadorsantacatarina
.pt/index.php/pt/ 

273 43 10 05 
info@hotelparadorsantacata
rina.pt 

10 

Hotel Bienestar Termas de 
Monção 

http://www.hotelbienestartermasdemoncao.co
m/ 

reservas@hotelbienestarter
masdemoncao.com 

62 

Montalegre Hotel 
http://www.montalegrehotel.co
m/ 

276 510 220 info@montalegrehotel.com 42 

Hotel Dighton 
http://www.hotel-
dighton.com/flash_content/flash
_content.html 

256 682 191 
hotel.dighton@mail.telepac.
pt 

93 

Penafiel Park Hotel 
http://www.facebook.com/pages
/Penafiel-Park-Hotel-
SPA/288983918899 

255 710 100 
geral@penafielparkhotel.co
m 

69 

Termas de S. Vicente Palace 
Hotel & SPA 

http://www.termasdesaomiguel.
com/index.php?menutop=termas
saovicente&promo=true 

255 617 
080/8 

termas@termas-svicente.pt 130 

Hotel Régua Douro http://www.hotelreguadouro.pt/ 254 320 700 
hotelreguadouro@mail.telep
ac.pt 

77 

InLima Hotel & SPA 
http://www.inlimahotel.com/lan
g/pt/default.aspx 

258 900 050 info@inlimahotel.com 30 

BessaHotel http://bessahotel.com/nosotros/ 226 050 000 info@bessahotel.com 109 

Hotel Dom Henrique 
http://www.hoteldomhenrique.p
t/ 

223 401 616 geral@hoteldomhenrique.pt 111 

Hotel Teatro http://www.hotelteatro.pt/ 220 409 620 geral@hotelteatro.pt 74 
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São Félix Hotel Hillside & Nature 
http://www.saofelixhotel.com/Pt
/index.php 

252 607 176 geral@saofelixhotel.com 37 

Hotel Douro Park 
http://www.douroparkhotel.com
/ 

254 870 700 geral@douroparkhotel.com 34 

Hotel Cidnay http://www.hotel-cidnay.pt/ 252 859 300 reservas@hotel-cidnay.pt 68 

Estalagem S.Bento da Porta 
Aberta 

http://sbento.pt 253 390 180 geral@sbento.pt 25 

Quinta Progresso 
http://www.quintaprogresso.co
m/ 

256 410 890 
quintaprogresso@netvisao.p
t 

15 

Hotel Portas de Santa Rita 
http://www.hotelportasdesantari
ta.pt/ 

229 774 800 
geral@hotelportasdesantarit
a.pt 

21 

Hotel Casa Melo Alvim 
http://www.meloalvimhouse.co
m/ 

258 808 200 hotel@meloalvimhouse.com 20 

Hotel Flôr de Sal 
http://www.hotelflordesal.com/?
page_id=1565 

258 800 100 geral@hotelflordesal.com 60 

Hotel Santana 
http://www.santanahotel.net/qu
artos.html 

252 640 460 geral@santanahotel.net 75 

Hotel Turismo do Minho http://www.hotelminho.com/ 251 700 245 geral@hotelminho.com 65 

Casa Branca Beach & Golf Hotel http://www.casabranca.com/ 227 727 400 jpinto@casabranca.com 56 

Hotel Meira http://www.hotelmeira.com/ 258 911 111 reservas@hotelmeira.com 70 

Hotel Miracorgo 
http://www.hotelmiracorgo.com
/ 

259 325 001 info@hotelmiracorgo.com 166 

Hotel Fortaleza de Almeida 
http://www.hotelparadordealmei
da.com/ 

271 574 283 
pousadadealmeida@armail.p
t 

21 

As Américas Hotel Art Nouveau 
& Design 

http://www.hotelasamericas.com 234 346 010 info@hotelasmericas.com 70 

Hotel Aveiro Palace 
http://www.hotelaveiropalace.co
m/hotel-overview.html 

234 423 001 / 
234 421 885 

aarcada@mail.telepac.pt 46 

Hotel Moliceiro  234 377 400 info@hotelmoliceiro.pt 49 

Hotel do Caramulo     

Hotel dos Carqueijais 
http://www.turistrela.pt/pt/hotel
-dos-carqueijais.html 

275 319 120 evc@turistrela.pt 50 

Hotel Serra da estrela 
http://www.turistrela.pt/pt/hotel
-serra-da-estrela.html 

275 310 300 hse@turistrela.pt 80 

Hotel Príncipe da Beira 
http://www.hotelprincipedabeira
.pt/hotel-overview.html 

275 779 920 
greal@hotelprincipedabeira.
pt 

68 

O Alambique de Ouro - Hotel 
Resort 

http://www.hotelalambique.com
/ 

275 774 145 
alambique@hotelalambique.
com 

153 

Hotel Ílhavo Plaza http://www.hoteldeilhavo.com/ 234 329 860 hci.reservas@netvisao.pt 36 

Grande Hotel de Luso 
http://www.hoteluso.com/c/hote
is/hotel 

231 937 937 reservas@hoteluso.com 132 

Hotel Urgeiriça http://www.hotelurgeirica.pt/pt/ 232 671 267 info@hotelurgeirica.pt 85 

Hotel do Parque Health Club & 
SPA 

http://www.hoteldoparque.pt/ 232 723 461 geral@hoteldoparque.pt 105 

Hotel Nossa Senhora da Saúde http://www.hotelnssaude.pt/ 232 720 380 
hotelnssaude@mail.telepac.
pt 

41 

Hotel Grão Vasco http://www.hotelgraovasco.pt/ 232 423 511 geral@hotelgraovasco.pt 109 

Enotel Quinta do Sol 
http://www.enotelquintadosol.co
m/pt/index.html 

291 707 010 quintadosol@enotel.com 161 

Funchal Design Hotel 
http://www.funchaldesignhotel.c
om/ 

291 201 800 
geral@funchaldesignhotel.co
m 

9 

Hotel Girassol 
http://www.hotelgirassolmadeira
.com/ 

291 701 570 
hotelgirassol@mail.telepac.p
t 

? 
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Hotel Quinta Bela São Tiago 
http://www.quintabelasaotiago.c
om/ 

291 204 500 reservasqbst@solpuro.pt 58 

Madeira Panorâmico Hotel  291 766 113 
info@madeira-
panoramico.com 

131 

Quinta Mirabela 
http://www.quinta-
mirabela.com/ 

291 780 210 geral@quinta-mirabela.com 27 

Hotel Calheta Beach 
http://www.hotelcalhetabeach.c
om/ 

291 820 300 
reservations@calheta-
beach.com 

104 

Hotel do Campo http://www.hoteldocampo.com/ 291 950 270 
hoteldocampo@hoteldocam
po.com 

? 

Hotel Moniz Sol 
http://www.facebook.com/Moni
zSol 

291 850 150 
contabilidade@hotelmonizso
l.com 

47 

Hotel Monte Mar Palace 
http://www.montemarpalace.co
m/ 

291 860 030 montemar@mail.telepac.pt 109 

Hotel O Colmo 
http://www.hotelocolmo.pt/inde
x.html 

291 570 290 info@hotelocolmo.com 43 

Hotel Quinta do Furão http://www.quintadofurao.com/ 291 570 100 
quintadofurao@mail.telepac.
pt 

45 

Hotel Rocamar http://www.hotelrocamar.com/ 291 934 334 reserv.sales@rocamar.pt 99 

Hotel Santa Catarina 
http://www.santacatarinahotel.c
om/ 

291 520 000 
info@santacatarinahotel.co
m 

40 

Hotel Porto Santo 
http://www.hotelportosanto.com
/pt/facilidades/quartos.htm 

291 980 140 hps@netmadeira.com 97 

Hotel Quinta do Serrado 
http://www.quintadoserrado.co
m/pt/ 

291 980 270 quintadoserrado@sapo.pt 22 

Hotel Vila Baleira http://www.vilabaleira.com/ 291 980 809 reservas@ferpinta.pt 256 

Bahia Palace Suite Hotel Deluxe 

http://www.hotelbahiapalace.co
m/home.asp?sid={CA8CDFF1-
DAA1-48AA-A6C4-
1B07DC451347}&cntx=,21,0C,2F,
05,08,0DXHQ,3BD,2D,0D,12S,1EY
W,5E,5BC&ver=ciberSTORE_2.1.1
26 

296 539 130 
reservations@hotelbahiapala
ce.com 

101 

Caloura Hotel Resort http://www.calourahotel.com/ 296 960 900 
info@calourahotel.com - 
reservas@calourahotel.com 

80 

Hotel Residencial S. Pedro não tem 296 301 740 
reservas.hsp@mail.telepac.p
t 

17 

The Lince Azores Great Hotel http://www.thelince-azores.com/ 292 630 000 info@thelince-azores.com 154 

Hotel do Caracol http://pt.hoteldocaracol.com/ 295 402 600 
dep.comercial@hoteldocarac
ol.com 

100 

Vale do Gaio Hotel 
http://www.valedogaio.com/hot
el-overview.html 

265 669 610 info@valedogaio.com 14 

Hotel Convento D'Alter 
http://www.conventodalter.com.
pt/sítio/index.php 

245 619 120 direcao@convento.com 30 

Herdade da Cortesia 
http://www.herdadedacortesia.c
om/ 

242 410 130 
recep@herdadedacortesia.co
m 

30 

BejaParque Hotel 
http://www.bejaparquehotel.co
m/hotel-overview.html 

284 310 500 
reservas@bejaparquehotel.c
om 

71 

Albergaria do Calvário 
http://www.albergariadocalvario.
com/ 

266 745 930 
hotel@albergariadocalvario.c
om 

22 

Évora Hotel http://www.evorahotel.pt/ 266 748 800 reservas@evorahotel.pt 170 

Hotel M'AR De AR Muralhas     

Hotel Candelária http://www.hotelcandelaria.pt/ 245 638 040 reservas@hotelcandelaria.pt 50 
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Albergaria Santa Bárbara dos 
Mineiros 

http://www.hotelruralsantabarba
ra.com/ 

269 508 630 
geral@albergaria-
stabarbara.com 

11 

O Poejo Boutique Hotel http://www.a-opoejo.com/ 245 992 640 opoejo@ptnetbiz.pt 13 

Rossio Hotel http://www.rossiohotel.com/ 245 082 218 geral@rossiohotel.com 15 

Hotel Caminhos de Santiago 
http://www.hotelcaminhosdesan
tiago.pt/ 

269 825 350 
geral@hotelcaminhosdesanti
ago.pt 

33 

Hotel Dom Vasco http://www.domvasco.com/ 269 630 960 hotel@domvasco.com 27 

Hotel Acez 
http://www.albergaria-
acez.pt/pt/home.htm 

265 809 300 geral@albergaria-acez.pt 25 

Falésia Hotel 
http://www.falesia.com/hotel-
overview.html 

289 501 237 falesia@falesia.com 169 

Hotel Alísios http://www.hotelalisios.com/ 289 589 284 mail@hotelalisios.com 109 

Hotel Aqua Pedra dos Bicos 
http://www.aquapedradosbicos.c
om/pt/Default.aspx 

289 580 150 
info@aquapedradosbicos.co
m 

142 

Hotel do Cerro 
http://www.portugal-
info.net/estalagemdocerro/index
.htm 

289 598 480 escritorio@docerro.com 92 

Hotel Maritur 
http://www.hotelmaritur.com/ho
tel-overview.html 

289 591 005 reservas@hotelmaritur.com 58 

Hotel Montechoro 
http://www.hotelmontechoro.pt
/ 

289 597 150 
comercial@grupomontechor
o.com 
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LTI-Alfamar Beach & Sport 
Resort 

http://www.alfamar.pt/ 289 501 351  264 

Monte da quinta Resort 

http://www.montedaquintaresor
t.com/catalog/category.do?categ
oryId=d1dc549927cd9b510128d5
56875d0103 

289 000 300 mqreservas@mqclub.com 132 

Hotel Eurotel Altura http://www.eurotel-altura.com/ 281 956 450 geral@grupoeurotel.com 135 

Hotel Faro http://www.hotelfaro.pt/ 289 830 830 hotel.faro@hotelfaro.pt 90 

Hotel Belavista da Luz http://www.belavistadaluz.com/ 282 788 655 hoteldaluz@mail.telepac.pt 45 

Hotel Marina Rio http://www.marinario.com/ 282 780 830 marinario@net.vodafone.pt 36 

Aquashow Park Hotel 
http://hotel.aquashowparkhotel.
com/ 

289 317 550 
hotel.reservas@aquashowpa
rk.com 

148 

Hotel Casablanca http://www.casablancainn.pt/PT/ 281 511 444 hotel@casablancainn.pt 55 

Hotel Júpiter 
http://www.hoteljupiter.com/en/
rooms.html 

282 470 470 reservas@hoteljupiter.com 180 

Memmo Baleeira Hotel 
http://www.memmohotels.com/
Home.html 

282 624 212 
reservas@memmobaleeira.c
om 

144 

Your Hotel & Spa http://www.yourhotelspa.com/ 262 505 370 reservas@yourhotelspa.com 62 

Hotel Mestre Afonso Domingues 
http://hotel.mestreafonsodomin
gues.pt/ 

244 765 260 
hotel@mestreafonsodoming
ues.pt 

22 

Hotel Villa Batalha http://www.hotelvillabatalha.pt/ 244 240 400 geral@hotelvillabatalha.pt 93 

Hotel Atlantis Sintra Estoril 
http://www.graopara.pt/PT/mod
ules/home.php 

214 690 721 hse.reservas@graopara.pt 178 

Riviera Hotel Carcavelos http://www.rivierahotel.pt/ 214 586 600 geral@rivierahotel.pt 130 

Hotel Inglaterra 
http://www.hotelinglaterra.com.
pt/hotel-overview.html 

214 684 461 
geral@hotelinglaterra.com.p
t 

63 

Dom Gonçalo Hotel http://www.hoteldg.com/ 249 539 330 mail@hoteldg.com 71 

Hotel Anjo de Portugal 
http://www.hotelanjodeportugal.
pt/sítio/ 

249 530 240 
geral@hotelanjodeportugal.p
t 

45 

Hotel Cinquentenário 
http://www.hotelcinquentenario.
com/portal/ 

249 530 400 hotel.cinquentenario@ip.pt 187 
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Hotel Fátima 
http://www.hotelfatima.com/por
tal/ 

249 530 760 
reservations@ 
hotelfatima.com 

126 

Hotel Santa Maria http://www.hotelstmaria.com/ 249 530 110 info@hotelstmaria.com 174 

Hotel Estrela de Fátima http://www.fatima-hotels.com/ 249 531 150 hef@fatima-hotels.com 66 

Hotel Lago Azul http://estalagemlagoazul.com/ 249 361 445 
lagoazul@hoteldostemplario
s.pt 

20 

Hotel Palace Monte Real 
http://www.termasdemontereal.
pt/palace-hotel-monte-real/ 

244 619 020 
geral@termasdemontereal.p
t 

101 

Hotel H2ON Motel http://www.h2onmotel.com/ 219 380 720 info@h2onmotel.com 47 

Hotel Praia 
http://www.hotelpraia.com/hp/i
ndex.php 

262 561 423 hotel.praia@netvisao.pt 80 

Hotel Estalagem do Convento 
http://www.estalagemdoconvent
o.com/default.aspx 

262 959 214 
estalagemdoconvento@hot
mail.com 

27 

Hotel Real D'Óbidos 
http://www.hotelrealdobidos.co
m/pt/ 

262 955 090 info@hotelrealdobidos.com 18 

Hotel Solar Palmeiras http://www.solarpalmeiras.com/ 214 468 300 geral@ncaxias.pt 34 

Hotel Atlântico Golfe 
http://www.atlanticogolfehotel.c
om/ 

262 750 700 
atlanticogolfehotel@atlantic
ogolfehotel.com 

90 

Hotel das Amoras http://www.hoteldasamoras.pt/ 274 670 210 hoteldasamoras@gmail.com 33 

Santarém Hotel http://www.santaremhotel.net/ 243 330 800 geral@santaremhotel.net 105 

Hotel da Montanha 
http://www.hoteldamontanha.co
m/en/pagina.php?idp=2 

236 480 000 
geral@hoteldamontanha.co
m 

73 

Hotel do Mar 
http://www.hoteldomar.pt/c_ind
ex.php 

212 288 300 hoteldomar@hoteldomar.pt 168 

Hotel dos Zimbros http://www.hotelzimbros.com/ 212 689 270 hoteldoszimbros@gmail.com 38 

Sesimbra Hotel & Spa 
http://www.sesimbrahotelspa.co
m/ 

212 289 800 info@sesimbrahotelspa.com 92 

Hotel do Sado http://www.hoteldosado.com/ 265 542 800 
geral@estalagemdosado.co
m 

66 

Hotel dos Templários 
http://www.hoteldostemplarios.c
om/ 

249 310 100 geral@hoteldostemplarios.pt 176 

Fontana Park Hotel 
http://www.fontanaparkhotel.co
m/ 

210 410 600 geral@fontanaparkhotel.com 139 

Hotel Aviz 
http://www.hotelaviz.com/home
.php 

210 402 000 geral@hotelaviz.com 70 

Hotel do Chiado 
http://www.hoteldochiado.pt/ho
tel-rooms.html 

213 256 100 
reservations.chiado@hoteldo
chiado.pt 

39 

Hotel Lisboa http://www.hotellisboa.com.pt/ 213 500 000 rsv@hotellisboa.com.pt 60 

Hotel Lutécia 
http://www.luteciahotel.com/def
ault.aspx?lang=en 

218 411 300 sales@luteciahotel.com 175 

Hotel Marquês de Pombal 
http://www.hotel-
marquesdepombal.pt/ 

213 197 900 
info@hotel-
marquesdepombal.pt 

123 

Hotel Mundial http://www.hotel-mundial.pt/ 218 842 000 sadm@hotel-mundial.pt 350 

York House 
http://www.yorkhouselisboa.com
/ 

213 962 435 
manager@yorkhouselisboa.c
om 

32 
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Questionário 

No âmbito de um trabalho de doutoramento, estamos a desenvolver um estudo sobre os fatores 

mais importantes na seleção de uma unidade hoteleira. Peço, assim, a sua colaboração no 

preenchimento deste questionário e agradeço desde já a sua atenção e disponibilidade. Saliento que deverá responder às questões 

valorizando os aspetos que, para si, são importantes no momento de escolher este hotel, e não os elementos que julga importantes 

durante a estadia. Por favor responda a este questionário se é o responsável pela escolha desta unidade hoteleira. Informamos que 

os dados que nos vai fornecer terão tratamento estatístico e permanecerão confidenciais. 

 

1. Quantas vezes, em média, por ano, 

fica hospedado/a num hotel? 

 

 

2. Qual é a duração média das suas 

estadias nos últimos dois anos? (em 

n.º de noites) 

 

 

3. Qual a classificação do hotel em que 

ficou hospedado durante as últimas 

quatro estadias? 

Classificação  1 2 3 4 

1 Estrela     

2 Estrelas     

3 Estrelas     

4 Estrelas     

5 Estrelas     
Outro tipo de 
alojamento 

    

 

4. É a primeira vez que fica hospedado 

neste hotel? 

Sim  

Não  
Se não, quantas vezes já cá 

ficou? 
 

 

5. Qual é o principal motivo da sua 

estadia atual? 

Lazer  

Negócio  

 

6. Na sua pesquisa, utilizou um motor 

de busca (por exemplo: o Google)?  

 

Sim  

Não  

 

Se sim, que palavras utilizou? 

 

 

7. Utilizou o seu telemóvel, 

smartphone ou outro equipamento 

móvel para fazer a sua pesquisa? 

 

 

 

8. Quanto tempo demorou para tomar 

a decisão desde que começou a 

pesquisar a opção de alojamento? 

 

 

9. Que outros destinos considerou? 

(1) ______________________________ 

(2) ______________________________ 

(3) ______________________________ 

10. Que outras alternativas de 

alojamento considerou? 

(1) ______________________________ 

(2) ______________________________ 

(3) ______________________________ 

Sim  

Não  
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11. Classifique a importância das seguintes fontes de informação na seleção deste hotel: 

 

12. Classifique a importância que cada atributo listado abaixo tem no momento de escolher 

este hotel.  

 

 Pouco importante  Extremamente 
importante 

Atributo do hotel 1 2 3 4 5 6 7 

Qualidade 
Decoração e ambiente do hotel        
Dimensão do quarto        
Equipamentos no quarto (ar condicionado, internet, etc.)        
Preço        
Rapidez do serviço        
Segurança        
Limpeza        
Conforto da cama        
Promessa de cumprimento do serviço        
Estado de manutenção do hotel        
Relação qualidade-preço        
Localização do hotel        
Variedade/qualidade de serviços de restauração        
Eficiência dos serviços (check-in, etc.)        
Facilidade em fazer reservas        

Qualidade do pequeno-almoço        
Acessibilidade do hotel        
Serviço personalizado        
Existência de serviços complementares 
adaptados às suas necessidades: crianças, 
portadores de deficiência, internet sem fios… 

       

Especifique, por favor:  
Simpatia dos colaboradores        

 Pouco importante  Extremamente 
importante 

Fonte de informação 1 2 3 4 5 6 7 
Site do hotel        
Comunidades virtuais de 
viajantes (ex: tripadvisor) 

       

Revistas especializadas        
Agência de viagem        
Conselho ou sugestão de 
amigos, familiares ou colegas 

       

Publicidade em revista, TV, rádio        
Guia turístico        
Posto de turismo        
Folheto        
Redes sociais (ex: Facebook)        
Outro, qual?  
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Competência dos colaboradores        
Apresentação dos colaboradores        

Reputação 
Responsabilidade social do hotel        
Certificação ambiental do hotel        
Certificação de qualidade        
Classificação (n.º de estrelas)        
Outro tipo de certificado (ex: tripadvisor)        

Promoção de vendas 
Existência de promoções/pacotes        
Existência de cartão de fidelidade        
Existência de vendas de última hora (flash 
sales) 

       

Aspeto do site do hotel 
Logotipo da unidade/nome/marca        
Organização e qualidade da informação no site        
Línguas/linguagem        
Qualidade das fotografias no site        
Existência de melhor preço garantido (Best 
Available Rate) 

       

Se outro atributo, mencione qual, por favor: 
 

 

13. Na sua opinião este hotel tem boa reputação em que aspeto? Escolha uma das seguintes 

opções ou mencione uma outra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No atendimento ao cliente  
Na qualidade das ofertas de restauração   
Na segurança e tranquilidade do espaço  
Nos serviços de animação  
Nos serviços de saúde e bem-estar  
Na qualidade do serviço  
Na proteção do ambiente  
Paisagem  
Piscina  
Relação qualidade/preço  

Se outro, qual? 
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14. Classifique a importância que os benefícios listados abaixo tiveram no momento de 

escolher este hotel: 

 Pouco importante  Extremamente 
importante 

Benefício 1 2 3 4 5 6 7 
Estadia despreocupada        
Estadia confortável        
Uma nova experiência        
Divertimento        
Descanso        
Um sítio para poupar tempo        
Um sítio para poupar dinheiro        
Uma viagem produtiva        
Um sítio para ser mimado        
Outro, qual?        

        

 

15. Onde efetuou a sua reserva? 

Ao balcão  

No site do hotel  

Pelo telefone  

Por e-mail  

Numa agência de viagens com 
balcão 

 

Numa agência de viagens on-line 
(ex.: booking.com) 

 

Num outro tipo de site, qual?  

Outro, qual  

 

Porquê? 

 

 

16. Género: 

F   

M   

 

17. Idade: 

 

 

18. Indique a sua nacionalidade: 

 

 

 

 

19. Indique o seu nível de formação? 

 

 

20. Indique a sua profissão: 

 

 

21. Indique o nível de rendimento 

mensal líquido do agregado familiar: 

Menos de €500   

Entre 501 e €750   

Entre 751 e €1000   

Entre 1001 e €1500   

Entre 1501 e €2500   

Entre 2501 e €3500   

Entre 3501 e €5000   

Mais de €5001   

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração! 


