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      RESUMO 

 

 Este trabalho teve por objetivo estudar o Canal Internet no Arrendamento 

Habitacional de Curta Duração, em Lisboa. 

Para tal usaram-se como métodos de investigação a observação empírica e o 

inquérito estruturado aos operadores deste tipo de arrendamento.  

Concluiu-se que a maioria dos operadores não tem estrutura profissional 

associada e se dedica a esta atividade em “part-time”, sobretudo com um único imóvel.  

Os sites a que mais recorrem são o Homeaway, AirBnb e Flipkey, recaindo a 

preferência da maioria no AirBnb logo seguida pelo Homeaway. O site próprio é 

também muito valorizado por todos. A razão das suas preferências prende-se 

principalmente com a reputação do site, disponibilidade de software para dispositivos 

móveis, e valor dos arrendamentos efectivados.  

A quase totalidade da promoção é feita unicamente pela Internet, onde é 

também feito o maior investimento em marketing. Os operadores que usam 

simultaneamente outros canais, optam primordialmente pelas agências de viagens, e 

obtêm as maiores receitas através da Internet, secundadas pelas obtidas através das 

instituições de apoio ao turismo. 
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duração na Internet, canais de distribuição em turismo, sites de arrendamentos  para 

férias.  



 

 
 

ABSTRACT 

 

 This document undertakes the goal of better understanding, through the 

suppliers' perspective, the Internet as a sales channel for the Short Term Rental market 

in the Lisbon area,  

For this purpose, we used as research methods the empirical observation and 

structured questionnaires answered by the operators of this type of accommodation. 

It was concluded that most operators have no professional business structure 

and that they are dedicated to this activity in "part-time", mostly with a single property.  

The sites they use most are Homeaway, Airbnb and Flipkey, being Airbnb the 

preferred site and Homeaway the second. Having an own site is also highly valued by 

all. The reason of their preferences is the reputation of the site, availability of software 

for mobile devices, and price of rentals. 

Almost all of the promotion is done via Internet, which also represents their 

largest marketing investment. When using other channels besides the Internet, their 

preference was travel agents, having their second largest source of revenue on tourism 

promotion organizations. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

 O surgimento da Internet, no início dos anos 90, por Sir Timothy John Berners-

Lee, veio alterar a forma como nos relacionamos, como comunicamos, como 

acedemos à informação, mas também os nossos hábitos de consumo. 

 O sector do turismo rapidamente reconheceu as potencialidades das 

tecnologias de informação, numa das indústrias de maior globalização, pela sua 

própria natureza. 

 Foi no sector da aviação que os sistemas informáticos foram pioneiros, primeiro 

criados para gestão de lugares e emissão de bilhetes, mas logo proporcionando 

informação sobre disponibilidades seguida de reserva e, subsequentemente, 

pagamento disponível, aos dias de hoje com confirmação em tempo real (Knowles e 

Garland, 1994). 

 Da aviação à hospitalidade, designadamente à hotelaria, foi um passo, pois 

seria cómodo ao viajante marcar o transporte para a sua viagem, garantindo também a 

reserva do alojamento. 

 As grandes cadeias hoteleiras multinacionais, pela capacidade operacional e de 

meios, criaram e desenvolveram inicialmente as suas próprias páginas na Internet.  

Rapidamente surgiram depois sítios onde se pode encontrar uma multitude de 

opções de escolha, quer a nível de insígnias hoteleiras, quer de segmentos, preços e 

serviços prestados. Os canais tradicionais de informação e comercialização na 

indústria da hotelaria passaram a ter um novo ator com que agora competem e 

interagem. 

 Os fornecedores hoteleiros dispõem de venda direta, ao balcão ou no mercado 

(por representante de vendas ou página própria na Internet), mas também de formas 

de venda indireta, através de operadores turísticos, agências de viagens, centros de 

informação ao visitante, sítios de Internet de comercialização de alojamentos, ou 

associações diversas (clubes, agremiações, associações profissionais, culturais, 

desportivas e outras). São pois diversos os canais de distribuição disponíveis, 

geralmente interconectados, e usados muitas vezes em simultâneo.  

Como os recursos não são infinitos, importa pois do lado da oferta entender 

quais deles usar e como, tendo em conta os custos e benefícios de cada opção, 

entendendo a forma como a procura se comporta e reage perante eles. 
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 O setor da hospitalidade (ato de hospedar), não compreende apenas a 

hotelaria. O arrendamento habitacional, o arrendamento sazonal, em particular o 

arrendamento habitacional de curta duração, há muito que fazem parte importante do 

setor turístico, em especial em zonas de especial interesse lúdico, cultural ou 

desportivo. 

  O turismo em Portugal gerou mais de 9 mil milhões de euros em 2013, sendo a 

França quem mais contribuiu para este montante (18%), seguida do Reino Unido 

(16,3%), Espanha (12,3%) e  Alemanha (10,4%) (Turismo de Portugal, 2014).  

 O clima ameno, a ampla oferta cultural turística, desportiva, gastronómica, e de 

cariz profissional (centros de congressos), a segurança (em contraponto com destinos 

concorrenciais do Norte de África e outros, com instabilidade política e militar), as boas 

infra-estruturas do País, o facto de Lisboa ser servida por diversas companhias de 

voos low-cost e dispor de plataforma de operações para voos de executivos, bem 

como um povo conhecido pelo gosto em bem receber, fazem deste destino uma 

escolha a ter em conta no panorama das opções existentes., Não são por isso de 

estranhar os números relativos ao alojamento turístico nas suas diversas 

componentes, com um número de 15,3 milhões de hóspedes e 43,5 milhões de 

dormidas (Turismo de Portugal, 2014) e o reconhecimento internacional em vários 

prémios obtidos. 

Na região de Lisboa o maior mercado emissor de turismo é Espanha, seguida 

da França. Vinte e quatro por cento das dormidas em Lisboa são feitas por nacionais 

de outras regiões, pelo que o mercado doméstico tem também um peso significativo 

nas dormidas na capital (Turismo de Portugal, 2014). 

A actividade turística em Portugal tem sido reconhecida em todo o mundo, 

sendo de prever o continuar do crescimento em todos os segmentos. Com efeito 92% 

dos turistas que visitam Portugal estão satisfeitos globalmente com a forma como 

decorreram as suas férias, 42% refere mesmo que as expectativas que tinham, foram 

superadas em 91%, afirmando também que com certeza/ provavelmente voltará a 

visitar o País (Turismo de Portugal, 2014).  

O canal distribuição Internet no mercado do arrendamento de curta duração, 

que na última década se tem vindo a estabelecer no mercado global, tem-se imposto 

como uma realidade de dimensão na actividade económica ligada ao imobiliário, 

também no nosso país, designadamente em Lisboa. Por curta duração entendem-se 
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os arrendamentos com duração até um mês (limite temporal comummente aceite, 

considerado também como tal pelo Legislador, na lei Portuguesa).  

A Internet como forma de promover e comercializar, atrai hoje também atores 

estruturados e não estruturados, alguns deles chegados a esta atividade como forma 

alternativa de rentabilizar ativos imobiliários, perante momentos de retracção no 

mercado. 

A expressão da Internet nos arrendamentos de curta duração, ao democratizar 

o acesso do lado da oferta, onde agora pequenos proprietários conseguem concorrer 

com grandes operadores (e com os canais tradicionais), oferecendo-lhes uma montra 

global, trazem-nos ao ponto de hoje se discutir a legitimidade dessa concorrência.   

A própria legislação passou a prever o alojamento local com um enquadramento 

próprio, que permite a legalização de residências particulares para esta atividade. 

É pois, este, o enquadramento em que se insere o estudo que se pretende levar 

a cabo.  

 

1.1 – Caracterização dos Sítios 

 

Quem procura o Arrendamento Habitacional de Curta Duração em Lisboa, 

através da Internet, encontrará sites de diferentes tipos. Uns são específicos para 

anúncios de frações a arrendar em regime de STR (onde por vezes também se 

anunciam meios de pernoita diversos, como barcos, roulottes ou tendas), outros são 

sites próprios onde se anunciam imóveis de um só proprietário (site próprio), outros 

são sites onde convivem imóveis de arrendamento em STR com oferta de hotelaria, 

outros são sites generalistas de compra e venda (Olx, Ocasião). Existem também sites 

de mediação imobiliária, onde se promovem imóveis para arrendamento de curta 

duração, apesar da expressão ser atualmente muito reduzida (ex: Remax – 3 imóveis 

em Lisboa, Julho 2014 ), importa referi-los, pois a dinâmica que as multinacionais 

deste setor têm demonstrado, faz acreditar que rapidamente crescerão também neste 

segmento. 
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          Fonte: Respetivos sítios oficiais (2014) [Em linha], [Acesso em: Junho 2014]  

         FIGURA 1 - Percentagem de Imóveis por Site de STR em Lisboa,  

                     Número total de Imóveis: 8.533 

 

Aquando da busca na procura do alojamento, a escolha no site é geralmente 

feita por localização geográfica, por data e, frequentemente por número de utilizadores 

ou por número de quartos. Na localização geográfica também podemos encontrar 

diferentes tipos de oferta: Enquanto uns sites dividem geograficamente os imóveis por 

freguesia (AirBnb, Homeaway), outros dividem por bairros (reduzindo o número de 

subdivisões - Tripadvisor), outros ainda dividem por categorias de interesse (vista mar, 

frente mar, monumentos, montanha - VRBO). A divisão por freguesias, apesar de 

impor maior precisão na escolha, poderá ser de maior utilidade para quem tem um 

maior grau de conhecimento sobre a localização que pretende, mas poderá ser menos 

fácil para quem não a tem. Refira-se que a divisão administrativa da cidade de Lisboa 

a dividia em 53 freguesias, e divide-a agora em 24 (Lei 56/2012 de 8 de Novembro). No 

entanto, os sites que optam por esta divisão apresentam ainda uma distribuição 

próxima da anterior à revisão, com 39 freguesias na AirBnb e 32 na Homeaway. 

A análise da distribuição geográfica na oferta, num dos sites, mostra de que 

forma  ela se dispõe. 

 

AirBnb 
30% 

Tripadvisor 
21% 

VRBO 
17% 

Homeaway 
14% 

Flipkey 
9% 

Roomarama 
4% 

Booking 
3% 

Olx 
1% 

Outros 
1% 



 

5 
 

      

 Fonte: Sítio AirBnb (2014) [Em linha], [Acesso em: Junho 2014]  

FIGURA 2 - Número de Imóveis por Freguesia 

 

 As tipologias dominantes são os T1 e T2, que geralmente representam até 4 

dormidas e até 6 dormidas respetivamente, por via do aproveitamento da sala com 

sofá-cama, como modo de ampliar a lotação. 

Os valores das rendas variam pois em função da tipologia e geografia, mas 

também de acordo com a época do ano, com os maiores valores a serem praticados 

na época alta (meses de verão e épocas festivas), tal como é usual na hotelaria, e 

situam-se geralmente em : 

TABELA I 

Valor Médio Diário de Renda por Zona e Tipologia 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Sítio Homeaway (2014) [Em linha], [Acesso em: Junho 2014]  
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2 

2 

4 

10 

11 

13 

13 

15 

21 

22 

22 

23 

23 

26 

26 

28 

28 

29 

34 

34 

35 

38 

40 

45 

58 

59 

68 

77 

83 

95 

103 

173 

198 

205 

257 

269 

407 

Ameixoeira

Charneca

Carnide

S. Francisco Xavier

Marvila

Beato

Alto do pina

Benfica

Lumiar

Alvalade

Campo Grande

Campolide

Penha de França

Sta. Isabel

S Domingos Benfica

Ajuda

sta. Ingrácia

Nossa Srª. De Fátima

Sta. Justa

Sto. Condestável

Coração de Jesus

Parque das Nações

Socorro

Belém

Sta. Maria dos Olivais

Alcantara

Anjos

Estrela/ Lapa

Graça

Prazeres

Stos. O Velho

S. Cristóvão e S. Lorenço

Pena

Mercês

Sta. Catarina

Encarnação

Bairro Alto

Baixa

Alfama

 
T1 T2 

Bairro Alto  55-80€ 80-100€ 

Alfama  45-60€ 60-80€ 

Baixa 60-75€ 75-100€ 

   São Vicente de Fora 55-70€ 85-110€ 

   Chiado 65-85€ 90-110€ 

http://www.homeaway.pt/casas-apartamentos-ferias/portugal/bairro-alto/r29154
http://www.homeaway.pt/casas-apartamentos-ferias/portugal/alfama/r29153
http://www.homeaway.pt/casas-apartamentos-ferias/portugal/baixa/r29155
http://www.homeaway.pt/casas-apartamentos-ferias/portugal/sao-vicente-de-fora/r29170
http://www.homeaway.pt/casas-apartamentos-ferias/portugal/chiado/r29332
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Nos sites dedicados ao STR predominam duas modalidades de pagamentos 

pelos anúncios colocados: ou através do tempo de permanência no site, normalmente 

com pacote base a que é possível adicionar diferentes pacotes que aumentam a 

atratividade do anúncio (destaque nacional, destaque internacional, campanhas de 

promoções – last minute, estação do ano e outras), ou cobrando uma comissão por 

transação. Existem, no entanto, sites que permitem optar entre uma solução e outra 

(Holiday Lettings, VRBO). No caso do valor por permanência, os custos podem 

começar nos 156,09€ anuais (Homeaway), a que se podem somar os custos de outros 

pacotes. No caso de o valor ser cobrado por transação, ou apenas ao proprietário, ou 

ao proprietário e arrendatário, como no caso do AirBnb (3% ao proprietário e de 6% a 

12% ao arrendatário – quanto maior o valor da reserva, menor a percentagem 

cobrada). As formas de pagamento do arrendamento podem também variar. Ou são 

feitas através do próprio site, ou o pagamento é acordado diretamente entre as partes 

(sem intervenção do site). 

 

Aqui se apresentam os custos base de Listagem por imóvel: 

TABELA II 

 Custos Base de Listagem em Sites STR por imóvel 

    
Percentagem do Arrendamento Anuidade 

AirBnb 3% Proprietário, 6-12% Hóspede N.A. 

Homeaway N.A. 156,09 € 

Tripadvisor 3% Proprietário N.A. 

VRBO 10% vendas * 349,00$* 

Flipkey 3% Proprietário, 5-10% Hóspede N.A. 

Holiday Lettings 3% Proprietário, 6% Hóspede * 359,00£* 

   Fonte: Sítios oficiais (2014) [Em linha], [Acesso em: Junho 2014]  

(*) Possibilidade de optar entre pagamento por percentual do arrendamento ou  
                   Anuidade 

 

Aos serviços base podem ser acrescentados outros por forma a aumentar a 

visibilidade do imóvel ou a fazer uma promoção. 
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                                                  TABELA III 

                       Custos de Pacotes Adicionais em Sites de STR 

Upgrade com destaque do imóvel no mercado Valor 

Espanha+Itália+Holanda 118,92 € 

EUA+Alemanha 208,92 € 

UK 228,96 € 

Vantagem Europa (toda Europa) 498,96 € 

Vantagem Mundo (Europa+EUA) 689,04 € 

Promoção (valor/ semana, mín. 2 semanas) 35,06 € 
          Fonte: Sítio Homeaway (2014) [Em linha], [Acesso em: Junho 2014]  

 

1.2 – A Legislação 

 

A lei do alojamento local (Portaria n.º 517/2008 e Decreto-Lei n.º 15/2014, de 23 

de janeiro) , veio trazer o enquadramento legal à actividade, que se encontrava 

desregulamentada. O facto de ser apenas necessária uma comunicação prévia à 

Câmara Municipal, torna o processo administrativamente simples e rápido. As 

exigências para que uma fração seja admitida são normalmente cumpríveis para os 

fogos habitacionais, sem que sejam necessárias adaptações que poderiam implicar 

investimento e demora, que assim são obviados. É necessário requerer à Câmara 

Municipal uma autorização de funcionamento, apresentando a caderneta predial 

urbana, uma planta do imóvel e um termo de responsabilidade, passado por técnico 

habilitado, comprovando que as instalações elétricas e de gás cumprem as normas. É 

obrigatória a existência de extintor, manta de incêndio, equipamento de primeiros 

socorros, indicação do número nacional de urgência (112) e livro de reclamações. 

Exige-se uma casa de banho por cada 3 quartos e limpezas uma vez por semana ou 

sempre que exista uma alteração de utente. 

 

 A 29 de Agosto de 2014 foi publicado o Dec. Lei 128/2014, cerca de 7 meses 

após a lei 15/2014, que autonomiza o alojamento local residencial, do arrendamento 

turístico, com dois regimes próprios e autónomos, continuando a dividi-lo em 

apartamento (até 9 quartos), moradia e hospedagem (agora com legislação própria 

para os Hostel), mas, acima de tudo, enquadrando fiscalmente este tipo de atividade. 

As frações de hospedagem têm que estar devidamente identificadas por placa 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CCkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fdre.pt%2Fpdf1s%2F2008%2F06%2F12100%2F0381503817.pdf&ei=ys3QU5b2KuyA7Qbc4oF4&usg=AFQjCNEcsYorR1SS1DbZnUZpzhhZLYp7wg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CC8QFjAF&url=https%3A%2F%2Fdre.pt%2Fpdf1sdip%2F2014%2F01%2F01600%2F0048000505.pdf&ei=ys3QU5b2KuyA7Qbc4oF4&usg=AFQjCNG2D02T0ZA3u0WE1j2m_JdgUS6GoQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CC8QFjAF&url=https%3A%2F%2Fdre.pt%2Fpdf1sdip%2F2014%2F01%2F01600%2F0048000505.pdf&ei=ys3QU5b2KuyA7Qbc4oF4&usg=AFQjCNG2D02T0ZA3u0WE1j2m_JdgUS6GoQ
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(alojamento local), a fiscalização passa também a ser claramente definida (pela 

Autoridade Tributária e pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica), e as 

coimas passam a ser de montantes elevados. Com efeito a simples oferta em sites da 

Internet passa a fazer presumir a existência da atividade de alojamento para fins 

turísticos ou temporários, com elevadas contra ordenações (de 2.500,00€ a 3.750,00€, 

para particulares, e de 25.000,00€ a 35.000,00€, para empresas). O não cumprimento 

dos requisitos obrigatórios impõe multas de 125,00€ a 3.250,00€. 

TABELA IV 

Contra Ordenações Previstas Dec. Lei 128/2014 

Motivo de Contra ordenação 
Pessoas 

Singulares 
Pessoas 
Coletivas 

Oferta, publicidade, angariação de clientela, para alojamento local não 
registado ou com registo desatualizado 2.500,00 a 

3.740,98€ 
25.000,00 a 
35.000,00€ 

Não cumprimento dos requisitos, violação das regras de identificação e 
publicidade 

125,00 a 
3.250,00€ 

1.250,00 a 
32.500,00€ 

Não afixação da placa identificativa e do período de funcionamento 
50,00 a  
750,00€ 

250,00 a 
7.500,00€ 

  

A regulamentação dos STR tem sido discutida na imprensa nacional e 

internacional, e há já municípios a estabelecer limites, em cidades como Berlim, onde 

desde Janeiro deste ano existem restrições ao arrendamento que previsivelmente 

farão com que 12.000 frações voltem nos próximos 2 anos ao arrendamento 

habitacional tradicional (Stern, 2013). Também em Cape Elizabeth (Estados Unidos da 

América - EUA) a legislação passou a obrigar a uma licença para arrendamentos por 

períodos inferiores a 30 dias. Por forma a que seja mantida a tranquilidade dos 

moradores, esta lei fará com que essa licença seja retirada quando no prazo de três 

anos haja queixas consubstanciadas sobre um determinado imóvel (Kim, 2012).  

A discussão sobre a regulamentação, no entanto, não se resume aos possíveis 

incómodos causados à vizinhança. Na realidade, muitos na indústria hoteleira 

consideram que a concorrência causada por este tipo de arrendamento não é leal, na 

medida em que concorre diretamente com estabelecimentos e atividade altamente 

regulamentada, com uma estrutura de custos totalmente diversa. A imprensa 

internacional mostra também que este tema está cada vez mais na ordem do dia, em 

artigos como “Short-term rentals are drawing budget-conscious travelers. Why officials 
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are cracking down” – Time, Maio 2014, ou em “Commentary: City`s short-term rental 

policy leaves room for improvement” – New Orleans Citybusiness, Novembro 2012.  

Na vizinha Espanha o governo da Catalunha aplicou em Julho de 2014 a multa 

máxima prevista na lei, à Airbnb Online Services Spain (no valor de 30.000,00€), por 

comercializar apartamentos turísticos ilegais. Legislação recente obriga a que os 

apartamentos destinados a uso turístico sejam registados no Turismo da Catalunha. 

Foram legalizadas já 200.000 residências, estimando-se que este seja apenas um 

quinto do total afeto a esta atividade (El País Economia, 2014) . 

A indústria da hotelaria não se conforma com a concorrência no STR, 

considerada desleal, apoiada pelas queixas de que existem ruído e distúrbios em 

alguns dos destinos. Em Nova Iorque, foi mesmo criada legislação específica, por 

pressão do lobby hoteleiro, que proíbe o arrendamento de curta duração na cidade 

(Zervas, Proserpio e Byers, 2014). 

Por análise empírica a 22.000 estadias no estado do Texas entre 2008 e 2013 

contratadas através do Airbnb e as receitas trimestrais de 4000 hotéis, Zervas, 

Proserpio e Byers (2014) constataram uma correlação negativa entre os rendimentos 

provenientes destes dois grupos. Mais, este estudo permitiu projetar que o aumento de 

1% no mercado do AirBnb implica uma redução de 0,05% nas receitas totais dos 

hotéis. Uma vez que os Hotéis de Luxo, com muitos serviços prestados, e os Hotéis de 

Negócios, não encontram fácil substituto no STR, estes foram os menos afetados, de 

acordo com o mesmo estudo.       

 

1.3 - O Fenómeno da Concentração 

 

A Tripadvisor, com o quartel-general em Boston (EUA) terá sido das primeiras 

empresas de STR a ser fundada, em Fevereiro de 2000. Foi adquirida em 2004 por um 

grupo financeiro, passando em 2005 a agrupar também a marca Expedia (que se 

desanexaria mais tarde, em 2011). Em 2010 lança a SniqueAway. Tem mais de 60 

milhões de membros inscritos e opera sob 25 marcas diferentes (airfarewatchdog, 

bookingbuddy, cruisecritic, everytrail, familyvacationcritic, flipkey, gateguru, 

holidaylettings, holidaywatchdog, independenttraveler, jetsetter, lafourchette, niumba, 

onetime, oyster, seatguru, smartertravel, tingo, travelpod, tripbod, 

vacationhomerentals, viator, virtualtourist, Kuxun) 

http://www.kuxun.cn/
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 A Homeaway, baseada em Austin, Texas (EUA), surgiu em 2004 e cedo 

começou o processo de aquisições e fusões promovendo hoje casas de STR em mais 

de 190 países. 

 Em 2008 surge a AirBnb em São Francisco (EUA), que desde cedo mostrou ser 

um grande sucesso, mas só em 2011 iniciou o seu processo de internacionalização 

por aquisição de um site alemão, e posteriormente, na véspera dos jogos olímpicos, 

um site em Londres, o Crash Padder. O sucesso tem sido grande. No Brasil o número 

de reservas entre junho de 2011 e julho de 2012 teve um incremento de 1180% de 

acordo com Oliveira, Sperb e Cortimiglia (2013). 

 A tabela seguinte ilustra a dinâmica destes grupos empresariais, com diversas 

aquisições e fusões:                        

Tabela V 

Aquisições e Fusões no STR 

 

Tripadvisor Homeaway (antes CEH 
Holdings) 

AirBnb 

2000 (Data de Fundação)     

2004   (Data de Fundação)   

2005   CyberRentals.com   

    GreatRentals.com   

    A1Vacations.com   

    TripHomes.com   

    HomeAway.co.uk   

    FeWo-direkt.de   

2006   VRBO.com    

2007  SmarterTravel.com  Abritel.fr    

  BookingBuddy.com VacationRentals.com    

  SeatGuru.com OwnersDirect.co.uk    

  TravelPod.com     

  Travel-Library.com     

2008 Holiday Watchdog   
(Data de 

Fundação) 

  Virtualtourist     

  OneTime.com     

  FlipKey.com     

  
Kuxun.cn (2ºMaior 

da China)     

2009 Daodao (China) Homelidays.com    

2010 holidaylettings.co.uk. BedandBreakfast.com    

    AlugueTemporada.com.br    

    Escapia    

2011     Accoleo (Alemã) 

2012 Where I've Been Toprural.com  

Crash Padder 
(Londres) 

      Localmind 

      Nabewise 

2013 Wanderfly     

  Jetsetter     

       Fonte: Sítios oficiais (2014) [Em linha], [Acesso em: Junho 2014]  

http://en.wikipedia.org/wiki/HomeAway#cite_note-11
http://en.wikipedia.org/wiki/HomeAway#cite_note-12
http://en.wikipedia.org/wiki/HomeAway#cite_note-13
http://en.wikipedia.org/wiki/HomeAway#cite_note-14
http://en.wikipedia.org/wiki/HomeAway#cite_note-15
http://en.wikipedia.org/wiki/HomeAway#cite_note-16
http://en.wikipedia.org/wiki/HomeAway#cite_note-17
http://en.wikipedia.org/wiki/HomeAway#cite_note-18
http://en.wikipedia.org/wiki/HomeAway#cite_note-19
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CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 

 

O fenómeno da Internet é relativamente recente, mas o interesse que desperta 

fez com que alguns autores tenham já estudado, em diversas perspectivas, este canal 

de distribuição em Turismo. 

Apesar de o tema ser de toda a atualidade, em todo o mundo e também no 

mercado Português, a verdade é que a comunidade científica não dispõe de muitos 

trabalhos especificamente sobre o canal Internet no STR. 

Procurando saber o estado da arte no estudo dos canais de distribuição em 

turismo, Lohmann (2006) constatou que na literatura internacional, alguns autores são 

particularmente produtivos, nesta matéria, designadamente Pearce, com nove 

referências, Buhalis com três e O`Connor, também com três. Destaca-se o facto de 

todos estes autores terem obra publicada onde enfocam o canal Internet de forma 

integrada com outros canais ou mesmo específica sobre esse canal.  

 Jeacle e Carter (2011) estudaram o Tripadvisor para compreenderem a 

importância das classificações dadas pelos clientes e declaradas nesse site. A Internet 

no STR implica uma análise e decisão de reserva/arrendamento, normalmente à 

distância, frequentemente entre países de diferentes geografias, de um produto de que 

pretendem usufruir - o arrendamento de curta duração. É pois através da informação 

escrita e visual que os imóveis são observáveis, mas tal não é normalmente suficiente 

para se saber se a experiência do arrendamento irá ao encontro das expectativas. 

Como tal é muito importante complementar essa informação com outras, 

designadamente através de um sistema de avaliação. Concluíram, os Autores, que o 

Tripdavisor é um exemplo do uso dos rankings de classificações, sendo a classificação 

no site uma «auditoria feita pelos clientes». Um processo de verificação que cria 

confiança, por provir supostamente de parte neutra e objetiva. Os autores usaram a 

netnografia, como método qualitativo para estudar comunidades emergentes nas 

comunicações mediadas por computador. A netnografia, ou etnografia na Internet, é 

um conjunto de técnicas de investigação de marketing, que permite o estudo de 

comunidades na Internet (Kozinets, 2002). Com recurso a programas como o 

Wordsmith v.6 é possível, designadamente, estudar os comentários feitos pelo cliente 

sobre um determinado imóvel arrendado em STR, e entender que factores são para 

ele primordiais. Pode, por exemplo saber-se o número de vezes que aparece nas suas 
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avaliações a expressão: “Excelente comunicação com o proprietário” ou “perfeito para 

famílias” e dessa forma entender a que factores é dada maior importância pelos 

hóspedes.  

A netnografia foi também usada por Dias, Correia e Lopez (2014), que 

estudaram a forma como turistas e proprietários comunicam e se relacionam no âmbito 

do OVR (Online Vacation Rentals). Centraram o estudo no site Homeaway, e 

concluíram que a comunicação é benéfica para ambas as partes. Constataram que 

para os turistas a comunicação, para além de esclarecer aspetos relacionados com o 

imóvel e o local da estadia, permite criar uma opinião sobre o proprietário, a sua forma 

de estar, padrões de comportamento, o seu sentido de responsabilidade e ética, 

factores que na hotelaria tradicional associamos às próprias marcas. Tal é importante 

tanto antes da estadia, como durante a mesma. Perceberam que para os operadores 

os fatores mais importantes são a satisfação do cliente e o reconhecimento, que se 

poderão consubstanciar em avaliações e comentários positivos, compensadores na 

medida em que potencialmente maior número de clientes lhes trará. O próprio site da 

Homeaway estima que as propriedades com testemunhos têm maiores possibilidades 

de serem seleccionadas (em cerca de 33%), como evidenciam os Autores. Estes 

concluíram que o facto das partes serem da mesma nacionalidade aumentará a 

probabilidade do arrendamento se efetivar, e que os arrendatários vêm com agrado a 

personalização dos serviços prestados.        

 

 As potencialidades do uso da Internet como parte de um Sistema de Global de 

Distribuição na Hotelaria (Global Distribution System - GDS) são muitas. Connolly, 

Olsen e Moore (1998) centraram-se em aspetos como o processo de reservas, custo 

de distribuição, quota de distribuição por canal, infraestrutura informática, 

desenvolvimentos ou iniciativas no Sistema GDS, perspectiva futura de uso da 

GDS/tecnologias na hotelaria, razão da escolha de um canal face a outros, papel dos 

intermediários, reservas no segmento de luxo versus outros segmentos, e as 

vantagens competitivas do uso da tecnologia. Os autores sugerem que os hoteleiros 

terão de analisar e estudar pontos básicos que decorrem da análise do mercado, a 

saber: como é feita a reserva, por quem, a que custo. É preciso, segundo eles, 

entender a quota da distribuição por canal, o custo por reserva por canal e por 

segmento de mercado. Recordam os autores que as reservas têm custo, mesmo em 

venda direta (presencial, call center, por comercial).  



 

13 
 

 

Por forma a estudar os canais de distribuição na ótica do visitante, Pearce 

(2005) analisou as preferências de viajantes independentes (não organizados), através 

de entrevistas, e constatou que os factores mais importantes na reserva de 

acomodação são a facilidade e a simplicidade. Como factores secundários o uso da 

Internet e factores relativos a preço e pagamento. Para os clientes de última hora, o 

factor mais importante é a disponibilidade de alojamento. Pode também observar-se 

que os viajantes internacionais recorrem mais a intermediários do que os locais, que 

têm tendência a reservar de forma direta. Os clientes não nacionais têm maior 

tendência para reservas antecipadas. Pearce sugere que aquando da definição de 

uma estratégia de distribuição, seja dada uma particular atenção ao tipo de produto 

disponibilizado, mercados e características do destino. Também na ótica do visitante, 

Tanrisevdi e Duman (2011) procederam a uma avaliação de sites na Internet oficiais 

sobre destinos turísticos. Através de questionários estruturados a turistas 

internacionais de um hotel na Turquia, avaliaram o desempenho dos sites oficiais de 

quatro destinos: Turquia, Egito, Espanha e Grécia. Para além de concluírem que os 

sites foram considerados «aceitáveis», verificaram que os aspetos a que deverá ser 

dada maior importância no desenho de um sítio deste tipo, serão a riqueza de 

informação, as opções interativas, a facilidade e intuitividade do uso da informação, 

bem como a existência de fóruns para comunicação e relato de experiências, que 

evidenciam preocupação com os usuários. 

   

Visto de outro ângulo, Zafiropoulos, Vrana e Paschaloudis (2005) estudaram o 

desempenho de sítios de hotéis na Internet na perspectiva dos gestores hoteleiros, na 

Grécia. Partindo de uma análise quantitativa, através do questionário a esses gestores 

hoteleiros, analisaram sete fatores, sendo eles: informação sobre as instalações, 

informação de contacto com o cliente, informação sobre reservas e preços, informação 

sobre área circundante, gestão do sítio, informação sobre a empresa e comunicação. 

Concluíram que o potencial da Internet está a ser sub aproveitado como um todo, e em 

particular nas reservas e preçário online, apesar de todos considerarem que esta é a 

missão mais importante do canal. Confirmam e sublinham as conclusões de Liang e 

Law (2003) que apontam para a necessidade dos hoteleiros fazerem um maior esforço 

para que as aplicações da Internet preencham as necessidades do mercado. Chamam 

a atenção para a importância sentida na possibilidade da compra e confirmação em 
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tempo real, mas também para o facto de a informação sobre a envolvente do hotel ser 

importante para formar a opinião do cliente. 

 

Interessante também é o estudo do efeito dos estímulos, emoções, atitudes e 

intenções, que um sítio na net pode despertar. Sarkar e Loureiro (2012) verificaram 

que a satisfação com o site tem um efeito positivo nas intenções de compra. Não se 

verifica grande diferença na análise e decisão de compra entre utentes do sexo 

masculino ou feminino, Law e Wong (2003), mas a possibilidade da escolha da língua 

mostra-se relevante. Outra conclusão importante dos autores é a de que incluir 

informação turística no site do Hotel (o que ver, cultura local, hábitos, comidas típicas) 

transforma mais facilmente os pesquisadores em consumidores. Caso o hotel esteja a 

alguma distância destes locais, deverá ser dada no site informação sobre transportes 

públicos e privados, o que dará maior grau de segurança ao viajante, face a outros 

sites que não a disponibilizem.    

 

Ao rever a avaliação de sítios de turismo na Internet, Buhalis (2009) constatou 

que, tradicionalmente, eram usados métodos qualitativos, que analisavam a visão de 

grupos como consumidores, fornecedores e académicos, em características 

específicas ou funções, relativas ao turismo. A maior limitação deste processo é a 

dificuldade de generalização dos resultados, pela reduzida dimensão da amostra. Ao 

longo do tempo, no entanto, os métodos de avaliação de sítios evoluíram, e passaram 

a incluir análises quantitativas baseados nas informações de consumidores e usuários, 

parecendo estes ser mais abrangentes na sua aplicabilidade. Atualmente os 

investigadores tendem a incluir análises mistas com componente qualitativa e 

quantitativa.  

Buhalis alerta para o facto de os métodos atualmente existentes não serem 

suficientemente capazes de uma correta avaliação e de que deveriam ser criadas 

metodologias padrão de avaliação de sítios da Internet de turismo. 

   

Exemplo do uso de métodos combinados, qualitativos e quantitativos, foi 

realizado por O´Connor e Frew (2004),  como forma de avaliar os canais de 

distribuição electrónicos na hotelaria, através de um estudo Delphi em três fases e 

observaram que as questões colocadas pelo painel de peritos poderiam ser agrupadas 

em seis categorias: financeira, de gestão, marketing, operacionais, técnicos e relativos 
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ao fornecedor do serviço. Aqui foi usada a opinião de um painel de especialistas em 

turismo, para analisar os fatores chave na avaliação que se pretendia. Procurando 

conjugar as técnicas económicas, ligadas ao desempenho, com técnicas não 

económicas, abrangendo factores como a força competitiva e objetivos estratégicos de 

longo prazo, puderam concluir que a avaliação de um sítio de turismo na Internet seria 

necessariamente diferente quando estivesse em causa a escolha de um sítio onde 

promover e transacionar os serviços, ou se a avaliação incidisse sobre a continuidade 

da promoção e comercialização de serviços nesse sítio. No primeiro caso, mostraram-

se mais importantes os fatores operacionais e técnicos como a facilidade no uso, 

velocidade da transação, velocidade de transferência de dados, integração com outras 

sistemas de software e segurança. No segundo, apesar dos factores operacionais e 

técnicos serem importantes, ganham relevância os factores de ordem económica e 

financeira. Aqui a decisão parece mais multi-facetada, ganhando também relevo os 

factores ligados ao marketing e à estratégia.   

 

 A literatura disponível sobre o canal distribuição Internet na hotelaria é pois 

diversa, o mesmo não acontecendo com o arrendamento de curta duração. É, no 

entanto, frequente encontrarem-se artigos em jornais nacionais e internacionais. Pode 

encontrar-se informação em jornais generalistas e económicos. Geralmente são 

indicados os nomes dos sites com maior número de casas disponibilizadas para 

arrendamento neste sistema, bem como mais alguma informação de ordem geral 

(Expresso, Diário Económico, Jornal de Negócios) por vezes alertando para os perigos 

do pagamento à distância e a utilidade do pagamento ser feito de modo rastreável, 

para que em caso de litígio se possa fazer prova do mesmo. É também possível 

encontrar na net sítios com indicações de como recorrer a sites já em operação, criar 

sites, usar redes sociais (ex.: Facebook) como forma de distribuição e mesmo a 

criação de blogues (investidor.pt). Artigos de associações de defesa do consumidor 

(ex.: Deco-Proteste) disponibilizam também informação sobre o uso da Internet como 

canal de distribuição, designadamente com informação sobre os sítios, número de 

imóveis que disponibilizam e custos envolvidos para o anunciante (custo fixo ou 

comissão), ou para este e o arrendatário quando os custos são partilhados.   
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CAPÍTULO III – MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Por forma a atingir os objetivos propostos foi usado o inquérito estruturado 

como método de investigação, que encontra aqui, em anexo (Anexo Nº1). O inquérito 

foi realizado aos operadores – e não aos hóspedes - uma vez que estes conhecerão 

em maior profundidade o canal Internet no STR pois é por ele que a sua atividade se 

efetiva (em grande parte dos casos na maioria das operações que realizam). A 

qualidade da informação por eles prestada foi por isso privilegiada. Do universo dos 

anúncios publicados, verificadas as repetições em vários sites e o conjunto de 

anúncios pertencentes a um único proprietário, chegou-se a uma população de cerca 

de 2.000 indivíduos. O inquérito foi lançado com recurso a um software específico para 

o efeito, o Survey Monkey, tendo-se obtido 87 respostas. 

Por forma a melhor definir/caraterizar a amostra, procurou saber-se o tipo de 

dedicação à atividade, bem como o número de imóveis explorados no âmbito do STR. 

Poderá existir algum enviesamento da amostra, com os profissionais com dedicação 

exclusiva a poderem estar representados em maior expressão na amostra. Tal dever-

se-á ao facto dos profissionais terem maior facilidade operacional em responder (uma 

vez que a sua estrutura terá maior capacidade de atender a solicitações, como esta), 

mas também pelo facto de compreenderem a importância deste tipo de trabalhos, 

numa área onde a informação é escassa, sabendo à priori que ao responderem teriam 

no final acesso ao estudo e conclusões obtidas. Talvez por isso se tenham recolhido 

12% de respostas de operadores estruturados, um pouco acima dos 10% observados 

empiricamente. No entanto tal parece contribuir positivamente para a qualidade da 

informação obtida, se considerarmos que estes são mais conhecedores, em geral, que 

os operadores não estruturados.   
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CAPÍTULO IV – ESTUDO DO MERCADO DE LISBOA 

 

Pretende-se com este estudo de caso analisar o canal distribuição Internet no 

arrendamento de curta duração, em Lisboa, através da análise das possibilidades que 

oferece, dos operadores que a ele recorrem, da quantidade e tipo de imóveis 

disponibilizados, dos valores praticados (de anúncios e rendas), das preferências dos 

operadores no nosso mercado e as razões dessas preferências. Pretende-se também 

saber que outros canais de distribuição usam os operadores que utilizam a Internet, e 

que expressão esses têm face ao canal Internet. 

 Para a resposta às possibilidades oferecidas, operadores que a ele recorrem, 

quantidade e tipo de imóveis disponibilizados (tipologia e distribuição geográfica), a 

análise empírica produz os resultados pretendidos, dado que estão disponíveis online, 

pela própria natureza dos mesmos. 

 Já quanto às preferências dos operadores no nosso mercado, razões dessa 

preferência e canais complementares e/ou alternativos, apenas auscultando os atores 

se poderia chegar a conclusões. 

 O inquérito realizado está dividido em quatro partes. Na primeira pretende-se 

conhecer o tipo de atuação/dedicação e dimensão do operador. Na segunda parte 

procuram-se entender as preferências dos meios de promoção/comercialização no 

canal Internet. Numa terceira parte a razão dessas preferências e por fim, numa 

quarta, conhecer a expressão do uso de canais alternativos (em que medida são 

usados e qual o volume que geram), para desta forma se saber a dimensão do canal 

Internet face a outros. 

 Por forma a categorizar, organizando o inquérito, tendo por referência as seis 

categorias de O´Connor e Frew (2004), mas não pretendendo subdividir demasiado as 

questões (os inquiridos são operadores de STR, mas não especialistas na avaliação 

de canais de distribuição, pelo que a subdivisão em demasiadas categorias não traria 

benefícios), decidiu-se criar três categorias, para a análise das preferências, sendo 

elas a económica/ financeira (que inclui a gestão), as operacionais/ técnicas e as de 

marketing (que incluem as relativas ao fornecedor – dimensão do site, presença 

geográfica, reputação do fornecedor).  

 A primeira pergunta pretende questionar a forma como o inquirido atua no 

mercado: forma estruturada ou não estruturada. Por forma estruturada entende-se 
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com uma equipa profissional dedicada à operação. Constatando que nesta actividade 

existem operadores que, não tendo equipa profissional, uns a exercem com dedicação 

exclusiva e outros em part-time, subdividiu-se esta categoria, dos operadores não 

estruturados, em duas.   

 

À pergunta:  

1.Dedica-se ao arrendamento habitacional de curta duração em Lisboa como: 

Operador estruturado (com equipa profissional dedicada) 
Operador não estruturado, com dedicação exclusiva 
Operador não estruturado, em Part-time 

 

Obteve-se a resposta: 

                                  

                             

FIGURA 3 - Forma de dedicação à atividade 

 

Constata-se pois que a grande maioria das respostas provém de operadores 

não estruturados. O facto de 12% das respostas serem de operadores estruturados 

corresponde à expectativa, uma vez que pela análise dos sites é possível inferir que 

sensivelmente 10% dos imóveis são colocados por operadores estruturados, com 

equipa profissional dedicada. Este facto faz-nos também crer que a amostra será 

representativa ao reproduzir a realidade que encontramos no mercado. A ser assim, 

obtém-se um resultado significativo: Sensivelmente 20% dos operadores não 

estruturados dedicam-se ao STR em regime de exclusividade. O número é expressivo. 

Poderemos então estar perante um setor que acolhe muitos daqueles que não 

encontraram emprego na sua área profissional e se dedicam agora por inteiro a esta 

atividade. O desemprego em Portugal é elevado, tendo conhecido um aumento após a 

Operador 
estruturado (com 

equipa profissional 
dedicada) 

12% 

Operador não 
estruturado, com 

dedicação 
exclusiva 

19% 
Operador não 
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69% 
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intervenção de resgate financeiro que aconteceu em 2011, na sequência do país ter 

pedido apoio e ter recebido ajuda por parte da Comissão Europeia, Banco Central 

Europeu e Fundo Monetário Internacional.  

 
                                               Tabela VI 

     Taxa de Desemprego por Região NUTS II (NUTS 2002) 

  
Unidade: %  

  1º Trim. 2013 2º Trim. 2013 3º Trim. 2013 

Portugal  15,8 16,4 15,6 

Norte  16,4 17,2 16,6 

Centro 12,5 11,5 11,2 

Lisboa  17,8 19,3 17,9 

Alentejo  16,1 17,2 16,1 

Algarve  14,7 16,9 13,8 

R. A. Açores  15,4 16,1 17,7 

R. A. Madeira  17,5 18,8 17,3 

    Fonte: INE, Estatísticas do Emprego - 3º trimestre de 2013. 

 

À pergunta:  

2. Quantos imóveis gere nesta atividade? 

Obteve-se a resposta: 

 

   

        FIGURA 4 - Número de imóveis sob gestão em STR 

 

     A grande maioria das respostas é de operadores com apenas um imóvel (46%). 

Se somarmos o número de respostas de operadores de STR com uma e duas 

habitações nesta atividade, atingimos quase os 70% (67%).  
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Portugal é um país onde a taxa de habitação própria está acima da média 

comunitária. Com um total de 5.621.098 alojamentos familiares clássicos em Portugal 

continental (Censos 2011), em 1991, 65% eram ocupados pelos próprios (Censos 

1991), um dos valores mais elevados da união europeia, quando em 1970, se situava 

nos 49%. De 1970 a 1981 o número de moradores em casa própria cresceu 42%, e 

entre 81 e 91 cresceu 25% (INE). Note-se que a média europeia em 2010 era de 

70,8% de habitação própria (EUROSTAT, 2014), enquanto em Portugal era de 73,24 

(CENSOS 2011).  

A inexistência de um verdadeiro mercado de arrendamento durante muitos 

anos, devido ao congelamento de rendas após a revolução de 25 de Abril de 1974, a 

força da banca que financiava a grande maioria das aquisições, primeiro para 

habitação própria permanente e depois também para segundas residências, aliada à 

forma como tradicionalmente os portugueses vêem a compra de habitação própria 

(como investimento),  fazem com que Portugal tenha muitas residências dos próprios. 

É também importante notar que o número de alojamentos familiares clássicos 

vagos em Portugal ascende a 12,55% em Portugal continental, e que a proporção de 

alojamentos familiares clássicos de uso sazonal é de 19,34% no continente (Censos 

2011).  

Os números mostram pois o grande número de habitações próprias, de 

residências de uso sazonal e de muitos fogos vagos. Terá sido portanto neste quadro 

que o STR se tornou uma opção para os próprios que com o agudizar da crise 

procuraram alternativas para viabilizar o seu património imobiliário, o que explica os 

quase 70% de operadores (porventura proprietários) com um ou dois imóveis que 

responderam ao inquérito. Os 8% de operadores com mais de 10 imóveis, situa-se 

dentro da expectativa já referida dos 10% de operadores profissionais.  
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À pergunta:  

3. Que sites especializados usa para promover o arrendamento de curta duração? 
 
Obteve-se a resposta: 
 

 

FIGURA 5 – Sites usados em STR 

 

 A quantidade de respostas relativas aos sites especializados que incidem nos 

três grandes grupos líderes, não constitui surpresa. Podemos verificar que o 

Homeaway obteve o maior número de respostas (86,2%), seguido do AirBnb (81,6%), 

e logo depois, com cerca de metade do anterior, o Flipkey (43,7%). No entanto, 

poderemos observar que quando analisados por grupos de operadores, os resultados 

se tornam mais evidentes.  

O Homeaway, o VRBO e o Vacationrentals, pertencem ao mesmo grupo, o que 

faz aumentar a sua representatividade se os analisarmos em conjunto, face ao AirBnb. 

O Flipkey, pertencente ao grupo Tripadvisor, faz com que em conjunto diminuam a 

diferença de representatividade aparente que existe para o AirBnb. Esta análise reflete 

pois que, apesar de se manterem as posições no ranking dos três primeiros, a análise 

por grupos mostra que a diferença do primeiro (Homeaway) para o segundo (AirBnb) é 

maior, e que a diferença do segundo grupo para o terceiro (Tripadvisor) é menor que 

pela análise individual de marcas. 
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 Analise-se agora o uso do site próprio: o número de respostas obtidas mostra 

que praticamente metade do número de operadores que usa os grandes sites, tem site 

próprio. Este obteve o quarto maior número de respostas, concorrendo com os sites 

especializados em número de proprietários que o usam. Na realidade ficou pouco 

abaixo do número de respostas do Flipkey (menos 1,2%) e acima do VRBO (mais 

1,1%). Tal indica que os operadores não prescindem de complementar o uso dos sites 

especializados com os seus próprios sites. Por outro lado revela também que os 

custos de implementar e gerir um site próprio, a níveis muito inferiores aos de há 

alguns anos, se justificam plenamente e se enquadram nos custos aceites para este 

ramo de atividade. 

 À pergunta:  
 
4. Qual dos sites prefere? (indique de 1º a 3º, para os 3 preferidos) 
 
Obteve-se a resposta: 
  

     

 

FIGURA 6 – Sites preferidos 
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Observando agora o 1º lugar na preferência, obtém-se:  

 

               

   FIGURA 7 – Sites preferidos, 1º lugar na preferência 

 

 O site AirBnb reúne a preferência da maioria dos inquiridos, com um pouco mais 

de metade das respostas a darem-no como o que mais lhes agrada. O Homeaway é o 

preferido por um pouco mais de um quarto dos inquiridos. O site próprio volta a 

destacar-se, uma vez que é o preferido para 12% dos inquiridos.  

 Quando a pergunta é qual o segundo site de que mais gosta, nota-se a inversão 

das duas primeiras posições, com o Homeaway a ter 48,00% das respostas e o AirBnb 

a ser escolhido por 22,67%. 

 Quando inquiridos sobre qual o site que se encontra no 3º lugar das 

preferências, constata-se que o Site próprio, com 23,94% lidera, reunindo cerca de um 

quinto das respostas. É muito significativo que assim seja, e mostra a importância que 

este tem na maioria dos casos, não sendo normalmente o preferido absoluto, mas com 

um lugar que revela uma clara opção de preferência por ele.  
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À pergunta:  
 
5. Porque razão o prefere? Na componente Marketing:  
(sendo o "1" o menos importante, e o "10" o mais importante) 
 
Obteve-se a resposta: 

 

 

FIGURA 8 – Razão da preferência de um site, na componente marketing 

 

 A reputação do site e a possibilidade de promover no mercado internacional 

lideram as razões, na componente de marketing, pelas quais a preferência recairá 

sobre um determinado site. O número de mercados onde opera é também muito 

valorizado.  

A reputação do site fará com que os potenciais interessados em arrendar uma 

propriedade recorram a ele, o número de negócios é então mais elevado, razão 

porque os operadores tanto valorizam este fator. Com efeito muitas vezes os 

arrendatários iniciam a sua experiência num site cuja reputação os leva a querer 

conhecer, traduzindo-se depois a escolha mais sobre as diversas propriedades 

oferecidas, do que no site, propriamente dito. 

Muita relevância é também dada à possibilidade de promover no mercado 

internacional, ao número de mercados onde opera e ao número de imóveis que o site 

anuncia no mercado internacional, que de certa forma indica a expressão da presença 

com que esses sites se encontram em cada um dos mercados. 

Do lado oposto encontra-se o volume de respostas obtidas quando se inquire 

sobre a possibilidade de promover no mercado nacional, bem como o número de 

imóveis no mercado nacional. O facto de ambas as respostas se terem situado abaixo 

dos 3,5 valores, que compara com as respostas acima dos 6,5 quando o foco era o 
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mercado internacional, mostra que os operadores não privilegiam esta vertente. A 

crise interna no país poderá ser uma razão, aliada à quebra do consumo privado, 

designadamente em gastos com período de férias. No entanto, dados do Turismo de 

Portugal indicam que o número de pernoitas por nacionais na capital se situa em cerca 

de um quarto do total, e mesmo considerando que muitas destas são por motivos 

profissionais e que o STR tem maior influência fora deste segmento (Zervas, Proserpio 

e Byers, 2014), continua a ser um segmento a ter em conta. Talvez o amadurecimento 

do mercado do STR leve a que a componente nacional seja futuramente mais 

valorizada. O mesmo trajeto seguiu há anos a hotelaria, que em alturas de crise 

provocadas por diminuição do cliente estrangeiro, passou a ter estratégias dedicadas e 

bem conseguidas para nacionais, tendo alguns anos turísticos sido salvos desta forma. 

  Abaixo dos 5 pontos encontra-se ainda a forma como o site apresenta os 

imóveis e a forma como os divide geograficamente, sendo que esta fica um pouco 

acima da anterior no conjunto das respostas. A forma como o site divide 

geograficamente os imóveis é feita de formas diversas. Uns dividem-nos em Lisboa 

por freguesias (distribuição em alguns casos de acordo com a divisão anterior à atual 

distribuição de freguesias, por vezes com erros e omissões em freguesias – ex: falta 

da Freguesia de Coração de Jesus, ou Santo António, designação atual, no site da 

Homeaway), por vezes por bairros ou zonas de interesse (cultura, centro histórico, 

vista rio, vida noturna).  

A forma como o site apresenta os imóveis também não foi das componentes 

mais valorizadas, pelo contrário, com apenas 4,36 valores. Uma vez que um site de 

STR constitui desde logo um catálogo, uma montra onde se expõe um produto cuja 

opção de escolha é feita à distância e frequentemente com pouca mais informação do 

que a apresentada, poderia pensar-se que os promotores colocariam a forma como os 

imóveis são apresentados, na zona cimeira das suas preferências em marketing. 

Porventura a perceção dos operadores de que a apresentação dos imóveis é muito 

boa em quase todos os sites, poderá fazer com que seja um fator menos diferenciador, 

e por isso menos valorizável por eles.     
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À pergunta:  

 

6. Porque razão o prefere? Na componente Operacional/ Técnica: 

    (sendo o "1" o menos importante, e o "10" o mais importante) 

 
Obteve-se a resposta:  
 

 

     FIGURA 9 – Razão da preferência de um site, na componente operac./ técnica 

 

 A dispersão de resultados não é grande, quando se inquire sobre a razão da 

preferência de um site na componente técnica/operacional. 

 No topo das preferências encontra-se a disponibilidade de software para 

dispositivos móveis. A tecnologia tem evoluído de uma forma vertiginosa e mais 

recentemente com os tablets e os telefones inteligentes a passarem a fazer parte das 

nossas vidas, mormente servidos por sistemas operativos lançados pela Apple (Ipad, 

Iphone) ou pela Google (Android). É pois determinante que os sites tenham aplicativos 

específicos para estes dispositivos. Estes permitem ao operador a gestão dos 

arrendamentos, a comunicação com os interessados e clientes, bem como a resposta 

a pedidos, elaboração de orçamentos e o seu envio, tudo isto em breves segundos e 

em qualquer lugar.   

 A intuitividade/facilidade no uso do site aparece em segundo lugar nas 

preferências. Com efeito em quase todos os softwares ao utilizador importa a 

facilidade e intuitividade com que o opera, pois se o site não for amigável e obrigar a 

demasiado conhecimento/dispêndio de tempo para o utilizar, rapidamente o 

consumidor, com apenas um clique, se desloca para outro site que lhe permite a 

agradabilidade e facilidade no uso que procura. 
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 A possibilidade de pagamento do arrendamento através do site, aparece em 

terceiro lugar das preferências. A necessidade da compra em tempo real já há muito 

era tida como determinante por Ling e Lang (2003).  

A componente de impulso, mesmo na escolha do alojamento em STR tem uma 

importância grande e os promotores sabem disso. Como o objetivo é concretizar 

negócio, quanto mais depressa o interessado se comprometa de forma efetiva a 

contratar o arrendamento, melhor. É por isso importante que o site tenha ele próprio 

opção de reserva e pagamento.  

Em alguns sites, como o Homeaway, uma vez que a inscrição do imóvel na 

página é feito por anuidade e não por percentagem, o site não considerou importante 

ter ele próprio a opção de pagamento do arrendamento disponível, reservando essa 

parte ao entendimento entre operador e o hóspede. Muitas vezes é acordado um sinal 

de reserva por transferência bancária ou cheque postal, complementado pelo 

pagamento posterior ou à chegada. No entanto, o tempo decorrido entre as conversas 

sobre o pagamento e a efetivação do mesmo faz com que por vezes o interessado 

busque e encontre outras alternativas, que em conversa com a família considere que 

deve pensar melhor, ou mesmo que mude de ideias. Nada disso ocorrerá se, logo 

após a informação e a decisão, premir o botão de pagamento. 

A forma de classificar os imóveis e os clientes foi a quarta preferida. Os 

operadores de STR compreendem bem a importância da classificação dos seus 

imóveis. Por outro lado os próprios hóspedes são classificados o que lhes permite 

serem aceites em futuros arrendamentos. Os imóveis com comentários aumentam a 

probabilidade de serem escolhidos, como referem Dias, Correia e Lopez (2014) ao 

sublinharem a indicação da Homeaway de que um imóvel com comentários aumenta 

em 33% a probabilidade de ser escolhido. Jeacle e Carter (2011) ao estudarem as 

classificações de imóveis do Tripadvisor constataram também que este processo cria 

confiança e que é visto como uma espécie de «auditoria feita por independentes».  

A facilidade de comunicação com os clientes situou-se em antepenúltimo lugar. 

Porventura, de futuro, esta classificação tenderá a aumentar. Com efeito a 

comunicação com os clientes poderá ser entendida como a forma de tirar dúvidas 

sobre as características do imóvel. No entanto deverá ser mais do que isso. De acordo 

com Afonso Dias, Correia e Lopez (2014) deverá ser também o auscultar dos gostos e 

aspirações dos hóspedes, que poderá levar os proprietários a melhorar o seu produto, 

adequando-o cada vez mais à procura.  
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À pergunta:  

 
7. Porque razão o prefere? Na componente Económica/ Financeira: 
    (sendo o "1" o menos importante, e o "5" o mais importante) 
 
Obteve-se a resposta: 
 

 

FIGURA 10 – Razão da preferência de um site, na componente econ./financeira 

 

O valor dos arrendamentos efetivados é o fator económico/financeiro que maior 

relevância terá. Relativamente aos custos, constata-se que o custo de operação é tido 

como mais importante na escolha de um site do que propriamente o custo inicial.  

 

O pagamento por percentagem obteve a pontuação de 2,99 numa escala de 1 a 

5, enquanto o pagamento por permanência obteve 2,56, o que mostra que os 

operadores preferem o pagamento por percentagem. 

 

A evidência mostra que os valores anunciados para um mesmo imóvel em sites 

que cobram comissão e os que cobram por permanência anúncio é normalmente igual, 

para o mesmo imóvel. É pois possível que o arrendatário em muitos casos pague um 

valor maior num site onde são cobradas percentagem, pois aqui, para além do valor 

anunciado, terá que pagar uma comissão ao site (ex: 6 a 12% a acrescer ao valor da 

renda anunciado no site, no AirBnb). O proprietário, neste caso, paga a comissão que 

lhe é devida (ex: 3% no AirBnb), mas paga somente quando efetiva o negócio. Poderá 

ser este o grande fator de atratividade, pois aqui o operador apenas tem custo quando 

tem garantia de receita.  
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À pergunta:  

8. Que percentagem da receita dos arrendamentos provém do canal Internet? 

Obteve-se a resposta: 

 

 

FIGURA 11 – Receita proveniente do canal Internet (em %) 

 A resposta mostra como é indiscutível a primazia do canal Internet no STR. 

Quase 90% das respostas indicam que a percentagem da receita proveniente dos 

arrendamentos se situa entre os 75 e os 100%. Podemos ver também que 7% 

responde que de 50 a 75% das receitas é obtida desta forma, ou seja, numa 

apreciação conjunta, que 95% das respostas indicam que mais de metade dos 

rendimentos no STR é obtido através da Internet. 

 

À pergunta:  

9. Qual a percentagem do valor de investimento em marketing/promoção que aplica no 

canal Internet? 

Obteve-se a resposta: 

            

                FIGURA 12 -  Valor investido no canal Internet (em %) 
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Questionados sobre a percentagem de investimento feito na Internet, 76% 

responderam: Na Internet 75 a 100%. Nesta faixa de resposta (75 a 100%) a receita 

obtida através do canal Internet é de 88% do total, enquanto o investimento se situa 

nos 76% do total. O facto do volume da receita ser superior ao volume do 

investimento, poderá querer dizer os custos de promoção e vendas neste canal são 

inferiores a de outros canais concorrentes. 

 

À pergunta:  

 

10. Que outros canais utiliza para além da Internet?   

      (sendo "1" o que menos utiliza e "10" o que mais utiliza) 

Em média, 87,6% dos inquiridos utiliza unicamente a Internet. 

Dos 12,4% que utilizam outros meios, obteve-se a resposta: 

 

 

     FIGURA 13 – Outros canais usados para além da Internet 

 

 O primeiro resultado significativo é que 87,6% dos inquiridos usa unicamente a 

Internet para promover e comercializar os seus imóveis em STR. Desta forma apenas 

12,4% dos inquiridos usa algum outro meio.  

 As agências de viagens reuniram a preferência nas respostas, com 8,87 pontos 

em 10, seguidas dos operadores turísticos (7,48) e a imprensa internacional com 7,22.  

 É significativo que as agências de viagens e os operadores turísticos reúnam a 

preferência nas respostas. Com efeito o STR é já um produto alternativo, a outros 

produtos de estadia, designadamente na hotelaria. Há já hoje quem prefira alojar-se 

num sítio onde se sinta tão à vontade como em sua casa, mais próximo da vivência e 

realidades do destino que escolheu. Questões familiares, de economia e de saúde 
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estão muitas vezes também na base desta escolha, designadamente famílias com 

crianças pequenas, elementos da família com intolerâncias alimentares (ao glúten, 

lactose, ovos, frutose e outras). Por esse motivo as agências de viagens e operadores 

turísticos pretendem também incluir este produto na gama de possibilidades que 

oferecem. 

 Do lado oposto das preferências encontramos um conjunto de outros canais 

usados, como os call-center, as associações/agremiações e os flyers. Estes (flyers), 

quando distribuídos no destino turístico apenas poderão fazer efeito numa próxima 

estadia, uma vez que normalmente quando os hóspedes chegam já reservaram com 

antecedência e por isso já têm estadia, pelo que têm maior efeito quando distribuídos 

na origem, o que não é fácil e implica recursos que não estão ao dispor de todos. 

 

À pergunta:  

 
11. Que parte da receita dos arrendamentos obtém através desses outros canais? 

(sendo "1" onde obtém menos receita e "10" onde obtém mais receita) 

Obteve-se a resposta: 

 

 

FIGURA 14 – Peso da receita obtida através de outros canais 

 

O facto das agências de viagens e operadores turísticos serem dos canais de 

onde maior receita é obtida, corresponde à posição cimeira que ambas assumem nos 

canais mais usados por aqueles operadores em STR que não se limitam ao uso do 

canal Internet. Porventura mais inesperado será o facto das instituições de apoio ao 

turismo -como o turismo de Portugal e congéneres nos países de origem - estarem no 

topo da lista de receitas obtidas em outros canais. Note-se que os canais que menos 
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receita geram serão os vendedores, flyers, call-centers e a imprensa nacional (mais 

dirigidos ao mercado interno), o que justificará o muito maior interesse demonstrado 

pela maioria, na vertente internacional.  

 

CAPÍTULO V – CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E INVESTIGAÇÃO 

FUTURA 

 

5.1. CONCLUSÕES 

 

 O canal Internet no arrendamento habitacional de curta duração em Lisboa é 

hoje usado por operadores estruturados, com equipa profissional dedicada (cerca de 

um décimo do total), mas também por operadores não estruturados dedicados à 

atividade, uns em part-time (69%), outros a tempo inteiro (cerca de um quinto do total). 

 Grande parte dos operadores gere apenas um imóvel (quase metade do total), 

sendo também significativa a quantidade de operadores que gere dois imóveis (cerca 

de um quinto do total). Quase um décimo dos operadores gerem mais de dez imóveis. 

 Os sites mais procurados para o arrendamento habitacional de curta duração 

são sobretudo os pertencentes aos três maiores grupos mundiais: Homeaway, AirBnb 

e Tripadvisor, por esta ordem, sendo que o site próprio ocupa o quarto lugar nesta 

classificação.  

A preferência dos operadores recai no AirBnb escolhido por mais de metade 

dos operadores como sendo o melhor, no Homeaway com cerca de um quarto das 

preferências e também no site próprio, escolhido como o melhor para mais de um 

décimo dos inquiridos. 

 As razões da preferência por esses sites são sobretudo a reputação do site e a 

possibilidade de promover em mercados internacionais - no que respeita à 

componente de marketing - a disponibilidade de software para dispositivos móveis e a 

facilidade/intuitividade do site - na componente técnica e operacional – e o valor dos 

arrendamentos efetivados e custo de operação, quando analisados sobre a 

componente económica e financeira.   

A preocupação com o software com dispositivos móveis mostra que a 

tecnologia mudou os hábitos de consumo pelo que importa agora oferecer o acesso ao 

STR também nestes. A valorização da facilidade/ intuitividade no site confirma a tese 
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de Tanrisevdi e Duran (2011) que ao avaliar os sites oficiais de destinos na 

perspectiva do consumidor concluíram que estes valorizam a riqueza de informação 

dos sites, a interatividade e a facilidade e simplicidade no uso dos mesmos.  

A forma de classificação de clientes e imóveis obteve o 3º lugar na razão para a 

escolha de um site de AHCD, na componente de marketing, que mostra que os 

operadores estão bem conscientes da sua importância. As conclusões a que 

chegaram Jeacle e Carter (2011), de que a avaliação é vista como um «processo 

independente de auditoria», que permite gerar confiança, ainda mais necessária numa 

compra à distância, é confirmada pelo número de respostas obtidas nesta matéria.  

Confirma-se também a conclusão a que chegaram Dias, Correia e López (2014) 

ao afirmarem que «Os Proprietários, de futuro, deverão entender o poder potencial que 

a conversação pode representar no negócio.». O facto da componente facilidade de 

comunicação com o cliente ter ficado em antepenúltimo lugar, abaixo dos 10%, apoia a 

tese de que ainda não existe a devida consciência da importância deste processo, 

para os próprios, para os clientes e, afinal, para o próprio negócio. Ao comunicar com 

o proprietário no processo anterior à reserva, o cliente não só tira as suas dúvidas 

sobre o imóvel e envolvente, como forma a sua opinião sobre o arrendatário: a forma 

de atuação do mesmo e do que poderá esperar da sua conduta (se é pronto na 

resposta, detalhado, atencioso na comunicação, é natural que seja pontual, solícito e 

diligente durante o arrendamento), num processo que deverá criar confiança. Também 

o ajuda a perceber quais os aspetos que o cliente mais valoriza permitindo-lhe 

adequar cada vez mais o produto aos anseios da procura.    

 A receita que provém do canal Internet, em mais de 88% dos promotores é a 

quase totalidade, ou mesmo a totalidade. O investimento na Internet em 

aproximadamente três quartos dos casos é maioritariamente feito neste canal (75 a 

100% do total investido).  

Quase 88% dos operadores usam a Internet como único canal de promoção e 

comercialização dos seus arrendamentos. Há no entanto quem use outros canais, 

como as agências de viagens, operadores turísticos, imprensa nacional e 

internacional, call centers, flyers, vendedores, postos de vendas, associações e 

agremiações, e instituições de apoio ao turismo. De entre estes, os preferidos são as 

agências de viagens, os operadores turísticos e a imprensa internacional. 
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Quanto aos canais alternativos de onde obtêm maior rendimento, em primeiro 

lugar encontram-se as instituições de apoio ao turismo, seguidas das agencias de 

viagens e operadores turísticos.  

 

5.2 LIMITAÇÕES 

 

 De forma a obter resultados e estudá-los no âmbito desta Dissertação de 

Mestrado, mostrou-se necessário focalizar o estudo numa área geográfica e sob uma 

determinada perspectiva. Este estudo centrou-se no mercado de Lisboa (concelho) e 

analisou o canal Internet no STR na ótica dos operadores (lado da oferta). Estas 

constituem, desde logo, limitações, mas que se mostraram necessárias ao 

aprofundamento do tema e à possibilidade de obtenção de resultados e conclusões 

com significado para o estudo de caso. 

Constatou-se a falta de produção científica nesta área, quer a nível nacional, 

quer a nível internacional. As instituições nacionais, por outro lado, ainda não 

apresentam informação registral e estatística especificamente para esta área. O facto 

do tema do canal Internet no arrendamento habitacional de curta duração ser atual e 

estar na ordem do dia, poderia pressupor maior caudal de estudos e informação desta 

matéria. Assim, a falta deles limita a comparação de resultados, quer espacial, com 

outras geografias, quer temporal, para que se entendesse a evolução cronológica. 

 

5.3 INVESTIGAÇÃO FUTURA 

 

 Procurando apontar caminhos de investigação futura, ressalta, desde logo, o 

interesse em saber-se de que forma irá o canal Internet evoluir no STR ao longo do 

tempo, pelo que futuras investigações poderão comparar resultados com a atual e tirar 

conclusões. A velocidade a que Internet tem evoluído leva-nos a não excluir a 

possibilidade de alterações significativas à atual ordem de opções disponíveis do 

mercado. Será também importante analisar-se se a Internet se imporá ainda mais 

sobre os canais alternativos, se alguns deles perderão ainda mais expressão ou se os 

atuais ou outros se destacarão. 
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 Será também interessante perceber-se de que forma as autoridades irão, ou 

não, intervir e regulamentar adicionalmente a atividade, e de que forma os operadores 

e o mercado se posicionarão.  

Uma análise ao impacto que o canal Internet de STR tem sobre a hotelaria, 

traria certamente informação importante e poderia, porventura, indicar caminhos para 

regras futuras de equilíbrio de mercado e de sã convivência, entre estes segmentos 

complementares.  

 Para futura investigação sugere-se também o estudo do canal Internet no STR 

em outras geografias, designadamente em áreas fortemente turísticas como o Porto e 

o Algarve.  

 Por fim, sugere-se o estudo do canal Internet no STR pelo lado da procura. 

Sabe-se que o estudo da oferta poderá dar indicações sobre como a procura se 

comporta, uma vez que num mercado eficiente os operadores procuram auscultar e 

atender os clientes, mas tal nem sempre acontece, pelo que um estudo não substitui o 

outro. Seria pois interessante entender de que forma a procura se coloca perante a 

oferta, que aspetos mais valoriza, quais as suas aspirações e expetativas, 

designadamente as que ainda não encontram resposta na realidade atual.     
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ANEXO Nº1 

Inquérito Estruturado 

1. Dedica-se ao arrendamento habitacional de curta duração em Lisboa como: 

Dedica-se ao arrendamento habitacional de curta duração em Lisboa como: Operador 
estruturado (com equipa profissional dedicada) 

Operador não estruturado, com dedicação exclusiva 

Operador não estruturado, em Part-time 

 
2. Quantos imóveis gere nesta atividade? 

1 

2 

3 

4 

5 a 10 

Mais de 10 

 
3. Que sites especializados usa para promover o arrendamento de curta 
duração? 

Que sites especializados usa para promover o 
arrendamento de curta duração? AirBnb 

Homeaway 

VRBO 

Flipkey 

Tripadvisor 

Roomarama 

Vacationrentals 

Ownersrentals 

Holidayshomesdirect 

Site próprio 

OLX 

Ocasião 

Sites de imobiliário 

Outros 

Quais?  

 
4. Qual dos sites prefere? (indique de 1º a 3º, para os 3 prederidos) 

 
1º lugar na preferência  2º lugar na preferência 3º lugar na preferência 

AirBnb AirBnb 1º lugar na 
preferência  

AirBnb 2º lugar na 
preferência 

AirBnb 3º lugar na 
preferência 

Homeaway Homeaway 1º lugar na 
preferência  

Homeaway 2º lugar na 
preferência 

Homeaway 3º lugar na 
preferência 

VRBO VRBO 1º lugar na 
preferência  

VRBO 2º lugar na 
preferência 

VRBO 3º lugar na 
preferência 

Flipkey Flipkey 1º lugar na 
preferência  

Flipkey 2º lugar na 
preferência 

Flipkey 3º lugar na 
preferência 
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1º lugar na preferência  2º lugar na preferência 3º lugar na preferência 

Tripadvisor Tripadvisor 1º lugar na 
preferência  

Tripadvisor 2º lugar na 
preferência 

Tripadvisor 3º lugar na 
preferência 

Roomarama Roomarama 1º lugar na 
preferência  

Roomarama 2º lugar na 
preferência 

Roomarama 3º lugar na 
preferência 

Vacationrentals Vacationrentals 1º lugar 
na preferência  

Vacationrentals 2º lugar 
na preferência 

Vacationrentals 3º lugar 
na preferência 

Ownersrentals Ownersrentals 1º lugar 
na preferência  

Ownersrentals 2º lugar 
na preferência 

Ownersrentals 3º lugar 
na preferência 

Holidayshomesdirect Holidayshomesdirect 1º 
lugar na preferência  

Holidayshomesdirect 2º 
lugar na preferência 

Holidayshomesdirect 3º 
lugar na preferência 

Site próprio Site próprio 1º lugar na 
preferência  

Site próprio 2º lugar na 
preferência 

Site próprio 3º lugar na 
preferência 

OLX OLX 1º lugar na 
preferência  

OLX 2º lugar na 
preferência 

OLX 3º lugar na 
preferência 

Ocasião Ocasião 1º lugar na 
preferência  

Ocasião 2º lugar na 
preferência 

Ocasião 3º lugar na 
preferência 

Sites de imobiliário Sites de imobiliário 1º 
lugar na preferência  

Sites de imobiliário 2º 
lugar na preferência 

Sites de imobiliário 3º 
lugar na preferência 

Outros (especifique nome(s) e ordem de preferência)

 

5. Porque razão o prefere? 
Na componente marketing: (sendo o "1" o menos importante, e o "10" o mais 
importante) 

Possibilidade de promover no mercado nacional 

Possibilidade de promover no mercado internacional 

Dimensão do site em numero de imóveis no mercado nacional 

Dimensão do site em numero de imóveis no mercado internacional 

Número de mercados onde opera 

Reputação do site 

Dinâmica do site/ política de promoções 

Forma como apresenta os imóveis 

Forma como divide geograficamente os imóveis 

Flexibilidade/ personalização da apresentação 
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6. Porque razão o prefere? 
Na componente operacional/ técnica  
(sendo o "1" o menos importante, e o "10" o mais importante) 

Facilidade/ intuitividade no uso do site 

Rapidez em introduzir imóveis/ reservas/ promoções 

Flexibilidade/ personalização do site 

Disponibilidade de software para dispositivos móveis (iphone, android, tablets) 

Segurança do site 

Facilidade na comunicação com o cliente 

Disponibilização de ajuda online/ call-center 

Dinâmica do site em atualizações 

Forma de classificação de imóveis e clientes 

Possibilidade de pagamento através do site 

 

7. Porque razão o prefere? 
Na componente económica/ financeira (sendo o "1" o menos importante, e o "5" 
o mais importante) 

Valor de arrendamentos efetivados 

Custo inicial 

Custo de operação 

O pagamento por tempo de permanência do anúncio no site 

O pagamento por percentagem do arrendamento 

 

8. Que percentagem da receita dos arrendamentos provém do canal Internet? 

 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 
 

9. Qual a percentagem do valor de investimento em marketing/promoção que 
aplica no canal Internet?  

 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 
 

10. Que outros canais utiliza para além da Internet?  
(sendo "1" o que menos utiliza e "10" o que mais utiliza) 

N/A Agência de viagens 

N/A Operador turístico 
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N/A Imprensa nacional 

N/A Imprensa internacional 

N/A Call center 

N/A Flyers 

N/A Vendedores 

N/A Posto de vendas 

N/A Associações/ agremiações 

N/A Instituições de apoio ao turismo 

 

11. Que parte da receita dos arrendamentos obtém através desses outros 
canais? 
(sendo "1" onde obtém menos receita e "10" onde obtém mais receita) 

N/A Agência de viagens 

N/A Operador turístico 

N/A Imprensa nacional 

N/A Imprensa internacional 

N/A Call center 

N/A Flyers 

N/A Vendedores 

N/A Posto de vendas 

N/A Associações/ agremiações 

N/A Instituições de apoio ao turismo 

 

 


