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Resumo 

Este estudo analisa o impacto que as revisões online têm na decisão de compra de 

alojamento turístico. Pretende-se analisar a importância que esta forma de e-wom tem 

comparada com a importância de outros factores relevantes na escolha do alojamento. 

É igualmente comparado se clientes que reservaram alojamento por via online 

valorizam revisões online de forma diferente de clientes que reservaram por via offline. 

São, igualmente, comparadas as revisões online positivas e negativas relativamente à 

importância de cada uma.  

Para atingir os objectivos deste estudo foi realizado um inquérito distribuído em redes 

sociais.  

No contexto português, foi possível verificar que as revisões online não são o factor 

mais importante na escolha de alojamento, tendo as revisões online negativas um papel 

mais importante que as revisões positivas. Verificou-se, igualmente, que as estrelas 

atribuídas aos estabelecimentos hoteleiros são o factor menos importante na escolha, 

tendo mais relevância a classificação quantitativa dada por outros clientes. 

Observou-se que clientes que compraram online e offline valorizam todos os factores 

em análise de igual forma.  

 

Palavras-Chave: Indústria Hoteleira; Comentários Online; E-WOM; Internet. 
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Abstract 

This study examines the impact that online reviews have in buying decisions of tourist 

accomodation. It is intended to analyse the importance that this form of e-WOM have 

compared with the importance of other factors relevant to the choice of accommodation. 

It is also analysed if guests who booked accomodation through a online way value 

online reviews differently than customers who booked via offline. The importance of 

positive and negative online reviews is also compared.  

To achieve the objectives of this study a survey was distributed in social networks and 

forums.   

In the portuguese context, we found that online reviews are not the most important 

factor in choosing tourist accommodation, with the negative online reviews a more 

important role than positive reviews. It was also verified that hotel stars are the least 

important factor in the choice, having more relevance the quantitative classification 

given by other customers. 

It was observed that customers who have booked online and offline valuate reviews in 

the same way.  

 

Key words: Hotel Industry; Online reviews; E-WOM; Internet. 
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1. Enquadramento e Objectivos da Investigação 

 

1.1. Introdução  

A Internet veio possibilitar que cada vez mais os consumidores expressem as suas 

opiniões e partilhem experiências com outros consumidores. Esta situação torna-se 

mais relevante na medida em que os consumidores utilizam a internet para 

apresentar a sua avaliação e/ou opinião do produto/serviço que utilizaram.  

É objectivo deste trabalho poder apresentar informação relevante aos gestores 

sobre os aspectos mais importantes para os clientes na tomada da decisão de 

compra, no contexto do sector hoteleiro. O advento das reservas online e da 

possibilidade de outros clientes poderem partilhar a sua experiência veio modificar o 

modo como é vendido o alojamento turístico. O facto de o sector da hotelaria ser um 

serviço, sendo intangível e de difícil descrição, consumidores confiam no Word-of-

Mouth (WOM) de modo a reduzir o risco e a incerteza na compra de algo que não se 

pode experimentar previamente. A Internet gerou grandes modificações na indústria 

hoteleira, alterando a estrutura de mercado através da desintermediação (Wen, 2009) 

e, através da influência crescente nos turistas que usam a Internet como principal 

ferramenta para pesquisa de informação relacionada com viagens (Cai; Feng; 

Breiter, 2004). A Web 2.0 veio igualmente permitir que consumidores criem e 

partilhem conteúdos relacionados com experiências passadas com produtos e 

serviços, o que gerou uma influência crescente do electronic-Word-of-Mouth (e-

WOM) nas decisões de compra (O´Connor, 2008).  

A actualidade desta análise advém da novidade e forte implantação, num curto 

espaço de tempo, de sites de reservas de alojamento online e de aconselhamento 

que potenciam o e-WOM, alterando o modo como os clientes escolhem o alojamento 

turístico e retirando parte do controle da comunicação dos gestores hoteleiros 

(Dickinger e Mazanec, 2008).  

 

1.2. Objectivos 

Este estudo pretende analisar a influência da informação presente em sites de 

reservas online, com especial enfoque nas revisões online de consumidores de 

alojamento turístico, no processo de decisão de compra do consumidor. 

Pretende-se, igualmente, saber quais as diferenças entre os clientes que fazem 

reservas online e offline. 
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1.3. Relevância teórica/académica 

A relevância académica desta investigação advém da consolidação do 

conhecimento sobre efeito do e-WOM no processo de decisão de compra, em 

particular, sobre o efeito que as revisões online têm nessa decisão. Já foi formulada 

investigação relevante sobre esta matéria por diversos autores estrangeiros, pelo 

que este trabalho pretende analisar o caso português em específico. Nesta 

investigação pretende-se vocacionar directamente ao sector do alojamento turístico, 

cuja investigação sobre a ligação entre e-WOM e decisão de compra está numa fase 

mais prematura. É intenção perceber qual a importância do e-WOM quando 

comparado com outras fontes de informação. 

 

1.4. Relevância prática  

Esta investigação pretende fornecer uma melhor compreensão e conhecimento do 

efeito do e-WOM, em particular das revisões online, na decisão de compra de 

alojamento turístico. Nos últimos dez anos a venda de alojamento turístico sofreu 

grandes alterações devido à expansão e utilização em larga escala da Internet e ao 

surgimento de sites de reserva online incrementando o e-WOM. Pretende-se 

fornecer aos gestores informação sobre qual a verdadeira relevância desta 

dimensão, face às restantes, na escolha do hotel.  

Como referido anteriormente, esta temática já foi analisada por diversos autores 

estrangeiros, tendo os seus estudos sido conduzidos nos seus países e nos seus 

contextos próprios.  

Em Portugal, pela pesquisa que foi feita, não foi possível encontrar trabalhos 

relativos ao impacto das revisões online na reserva de alojamento turístico. Assim, 

pretende-se perceber se no contexto nacional as revisões online influenciam 

decisivamente a escolha do alojamento turístico, como foi possível observar nos 

estudos analisados. 

Este estudo terá grande relevância para o sector do alojamento turístico e 

providenciará informação comercial sobre o mercado doméstico e de que forma os 

consumidores nacionais são influenciados pelas revisões geradas por outros 

consumidores. 
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2. Revisão Crítica de Literatura 

 

2.1  WEB 2.0 e influência na hotelaria 

O termo Web 2.0 refere-se à segunda geração de serviços baseados na Web, que 

ganharam popularidade por permitir que pessoas colaborem e partilhem informação 

online em formas que antes não eram possíveis (Cox et al., 2008). A possibilidade 

de comunicar globalmente, aliado a novas formas de comunicação, permite aos 

utilizadores criarem Conteúdos Gerados pelo Utilizador (CGU) sobre a forma de 

fotos, vídeos, podcasts, revisões, artigos e blogs (Gretzel & Yoo, 2007).  

O Turismo e o sector hoteleiro não foram apenas influenciados pela Web 2.0, como 

esta alterou a estrutura do mercado, a comunicação e os canais de distribuição 

(Filho & Tan, 2008;). No passado os clientes confiavam na palavra do agente de 

viagens para o aconselhar na escolha, porém, com a Web 2.0, cada vez mais 

turistas estão a usar a Internet para procurar informação e são expostos e 

influenciados por sites dedicados à discussão e venda de viagens e pela opinião 

veiculada nesses sites (Goldsmith et al, 2008).  

Nos últimos anos, sites de reservas de alojamento turístico, chamados eMediaries, 

(Buhalis e Licata; 2002) tem registado procura crescente na ordem dos milhões de 

pessoas mensalmente (tripadvisor.com,2011). No Reino Unido, um inquérito 

mostrou que 53% dos inquiridos procura e compra as suas férias online, 30% realiza 

pesquisas online e reserva offline, mostrando que em 83% dos inquiridos, a Internet 

está envolvida no processo de decisão de compra das férias (econsultancy.com, 

2011).  Prevê-se que em 2013, 46% das viagens de lazer ou de negócio não geridas 

por políticas empresariais e 39% das restantes viagens de negócio serão vendidas 

pelos canais online. Em termos de sectores individuais, haverá muito maior 

actividade na internet: mais de metade, no caso de companhias aéreas, cerca de um 

terço de reservas de hotéis e quase dois terços para aluguer de viaturas 

(HotelMarketing, Fevereiro 2009). 

Com a Internet os hotéis passaram a ter um canal de vendas que, para além da 

oferta de serviços, é usado como plataforma para os consumidores relatarem a sua 

experiência na estadia no hotel. Mais, para além do sistema de estrelas, os hotéis 

passaram a ter “ratings” dados pelos seus clientes.  

O surgimento de eMediaries, onde os clientes podem relatar a sua experiência, 

positiva ou negativa, veio alterar o paradigma existente, passando a ser valorizados 
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critérios que não eram anteriormente tidos em conta. Por outro lado, critérios que 

antes eram considerados mais importantes perderam significado, tendo como 

exemplo, o critério da qualidade pela classificação hoteleira ser suplantado por 

opiniões de outros clientes. (Dickinger e Mazanec, 2008). 

Esta nova forma de vender alojamento, representa um novo equilibrar de forças 

entre cadeias de hotéis de grande reputação e hotéis de empresas mais pequenas, 

visto todos competirem de forma quase idêntica, no plano comunicacional, na 

mesma plataforma (Vermeulen, 2008). 

 

2.2  Processo de compra  

 

2.2.1 Etapas do processo de compra  

O processo de decisão do consumidor tem sido objecto de grande atenção por parte 

de investigadores, existindo inúmeras referências de vários autores (Alturas, 2003). 

Existe concordância, que a compra é precedida de um processo de decisão. A 

grande maioria dos textos apresenta modelos para o processo de decisão de 

compra, variando no número de etapas. O modelo mais generalizado consiste em 

cinco etapas (Kotler, 2008): 

 

Fig.1 – Processo de decisão de compra 

 

 

 

 (Adaptado de Kotler, 2008). 

 

Este modelo capta o conjunto total de considerações que surgem quando um 

consumidor se depara com uma compra altamente envolvente, como é o caso das 

compras relacionadas com Turismo. O modelo sugere que os consumidores passam 

por cinco etapas ao comprar um produto. Contudo nem sempre isso acontece: os 

consumidores podem saltar etapas ou voltar para uma etapa anterior dependendo 

do envolvimento na compra. 

No sector do Turismo, o comportamento do consumidor é mais complexo que em 

outras áreas. De acordo com Swarbrooke e Horner (1999), o comportamento do 

consumidor possui seis características que fazem a distinção entre Turismo e outras 
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áreas: Grande envolvimento na decisão de compra pelo consumidor; Elevada 

insegurança ligada à intangibilidade característica dos serviços; Considerável 

significado emocional; Decisão de longo prazo; Muita procura de informação; 

Fortemente influenciada por outras pessoas.  

Como este trabalho pretende focalizar-se sobre a importância das opiniões de 

clientes no e-WOM, iremos abordar como se processa a procura de informação que 

apoia a decisão de compra e o papel que a comunicação WOM tem na escolha final 

de alojamento.  

 

2.2.2 Procura de informação  

Como referido anteriormente, uma das etapas do processo de decisão do 

consumidor é a procura de informação.  

O consumidor inicia este processo com a procura de informação interna, que 

consiste num processo mental de relembrar-se de memórias que possam relacionar-

se com a situação de compra (Moutinho, 1987). No entanto, em Turismo, a 

informação interna não é suficiente para tomar uma decisão, sendo tomado um 

segundo passo, que é a procura informação externa. Existem duas fontes de 

informação externa possíveis de serem utilizadas:  

 - Informação formal, que consiste em informação proveniente de fontes 

electrónicas, imprensa ou de profissionais do sector; 

 - Informação informal, que consiste em recomendações e comunicações orais, 

ou WOM de familiares, conhecidos ou grupos sociais (Moutinho, 1987). 

No sector do Turismo, e em especial no alojamento turístico, as fontes pessoais 

como é o WOM, são mais importantes que outras fontes de informação (Zeithaml, 

1981). Isto deve-se à intangibilidade, característica dos serviços, que torna 

impossível ao consumidor experimentar o produto antes da compra efectiva do 

mesmo.  

 

2.2.3  Papel do Word-Of-Mouth na decisão de compra  

WOM é referido como a comunicação informal dirigida a outros consumidores sobre 

a posse, uso e características de bens e serviços e/ou os seus vendedores 

(Westbrook, 1987). A importância do WOM advém do impacto reconhecido na 

crença, atitude, sensibilização e decisões por parte do receptor da mensagem 

(Brown e Reingen, 1987), sendo a procura de informação WOM maior quando o 
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consumidor desconhece o fornecedor do serviço, o que é bastante usual nos 

serviços relacionados com o turismo (Chatterjee, 2001).  

O WOM é influenciador da decisão de compra, na medida em que consumidores 

tendem a copiar-se e transmitem as suas experiências, influenciando a opinião de 

terceiros tanto de forma negativa como de forma positiva (Hawkins, Best e Coney, 

2004).  

No contexto de serviços de turismo e planeamento de viagens, vários estudos já 

comprovaram o impacto e influência do WOM no processo de tomada de decisão 

(Kotler, 2008), havendo estudos que referem que o WOM é a fonte de informação 

pré-compra mais credível (Mack et. al., 2007).  

Como já foi referido (ponto 2.1), a Internet veio modificar por completo a venda de 

alojamento turístico com o surgimento de eMediaries, e com a criação de inúmeras 

formas dos consumidores publicarem online conteúdos relacionados com as suas 

viagens e com as suas experiências com os serviços consumidos durante a viagem 

(Filho e Tan, 2008).  

Com a Web 2.0 e o fácil acesso por parte dos consumidores, as decisões 

relacionadas com viagens passam a ser cada vez mais influenciadas pelo e-WOM 

(Gretzel & Yoo, 2008), situação que será abordada no ponto seguinte.  

 

2.3  e-Word-of-Mouth  

Com a importância reconhecida da Internet nas vendas, o e-WOM tornou-se um 

tema de grande actualidade e com pesquisa recente, dada a forma como a Internet 

passou a ser utilizada para a criação de conteúdos gerados pelos utilizadores e 

como fonte de informação para as suas tomadas de decisão.  

Esta perspectiva é especialmente relevante nos serviços, onde se inclui o Turismo e 

a Indústria Hoteleira, devido à sua intangibilidade, tendo diversos estudos relatado 

as fortes implicações que as opiniões online dos visitantes têm na imagem de um 

destino turístico (Goldsmith, Litvin e Pan, 2006). Durante o processo de compra os 

turistas utilizam a Internet como plataforma para efectuar reservas, pesquisa de 

informação e procura de recomendações (Fesenmaier et al., 2010). 

Cada vez mais, os consumidores lêem e partilham conteúdos online sobre viagens 

realizadas por outros consumidores, tendo um estudo recente referido que 90% da 

consulta online com planeamento de viagens está relacionado com a pesquisa de 

opiniões e materiais criados por outros consumidores (Gretzel & Yoo, 2007).  
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O e-WOM é definido como “qualquer opinião positiva ou negativa feito, por um 

potencial, actual ou antigo consumidor sobre um produto ou empresa, que se torna 

acessível a uma multidão de pessoas e instituições, via internet” (Hennig-Thurau, 

Gwinner, Walsh, & Gremler, 2004).  

A diferença entre WOM e e-WOM explica-se da seguinte forma: O WOM envolve 

comunicação pessoal entre pessoas e onde se é questionado para dar uma opinião 

sobre um produto ou serviço, e clarificação sobre características do mesmo (Sun et 

al., 2006). O e-WOM, por seu lado, é caracterizado como todas as comunicações 

informais, dirigidas e produzidas por consumidores, através de tecnologia baseada 

na Internet (Chatterjee, 2001; Hennig-Thurau et. al., 2004).  

No entanto, WOM e e-WOM são semelhantes em termos de efeitos no consumidor 

conforme sugerido por Gruen et. al., (2005). Igualmente, Hennig-Thurau et. al. 

(2004) indicam que os factores que motivam indivíduos a participar em e-WOM são 

semelhantes aos apontados em estudos anteriores sobre WOM. 

O e-WOM é o principal influenciador de decisões de compra de alojamento turístico 

(Dubé e Renaghan, 2000). Os consumidores procuram as opiniões online de outros 

clientes, de modo a reduzir o risco da compra e conhecer mais sobre o serviço que 

pretendem comprar. 

 

2.3.1 Revisões Online  

Revisões online são apenas uma das formas de e-WOM existentes, caracterizando-

se por ser uma forma do consumidor publica a sua opinião em texto sobre a 

experiência ocorrida num hotel e onde dá a sua avaliação quantitativa sobre o 

alojamento (Gretzel e Yoo, 2008).  

No contexto da influência do e-WOM na indústria hoteleira, Chatterjee (2001) refere 

que as revisões e “ratings” são a forma de e-WOM mais acessível aos 

consumidores. É igualmente realidade, que as revisões online têm maior capacidade 

de persuadir consumidores que outras fontes de informação (Sidali et al., 2009).  

Os mais recentes eMediaries, com especial relevo para sites de reservas de 

alojamento turístico (booking.com, expedia.com, etc…) permitem que os 

consumidores apresentem as suas revisões sobre os serviços que adquiriram e 

relatem a sua experiência. Torna-se assim necessário perceber a influência dos 

eMediaries e das revisões online no processo de decisão de compra, na medida em 

que a procura de informação e compra de um bem ou serviço na Internet é um 
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processo em franca expansão. Reflecte que cada vez há mais consumidores a 

terem intenção de efectuar compras online e consumidores que já efectuaram 

compras online terem elevada tendência a fazerem-no novamente (Lim, Yap e Lau, 

2010).  

O papel que as revisões online de outros clientes assumem no processo de decisão 

de compra de alojamento turístico é uma área recente de análise, sendo os estudos 

sobre a importância do e-WOM na indústria hoteleira bastante recentes, o que 

passamos a analisar 

   

2.3.2 Influência do e-Word-of-Mouth na decisão final de compra 

As revisões de produtos e serviços são uma nova forma de informação de e-WOM 

que assume um papel cada vez mais relevante nas decisões de compra dos 

consumidores (Chen e Xie, 2008). O processo de decisão de compra é uma área de 

grande importância na indústria hoteleira, havendo diversos estudos que analisam o 

efeito das revisões online na decisão final de compra.  

Actualmente as revisões online são usadas para obter informação e ajudar à escolha 

da opção de alojamento turístico. A maioria dos consumidores que utiliza revisões 

online, tem como objectivo aprender mais sobre os destinos a visitar e produtos, 

bem como ajuda na avaliação das alternativas (Gretzel e Yoo, 2008).  

Kim e Kim (2004) analisaram o perfil do cliente online e do cliente offline, no que se 

refere aos factores que determinam a compra online, referindo que consumidores 

online valorizam mais a facilidade de obtenção de informação e a realização da 

transacção do que clientes que compram offline. No entanto, sugerem para futura 

pesquisa que se deverá ter em consideração a acção de compra, em vez da 

intenção de compra.  

Dickinger e Mazanec (2008) focaram o seu estudo nos critérios que os 

consumidores preferem para a decisão final na escolha de alojamento. Os 

resultados obtidos mostram que as revisões de outros clientes assumem um papel 

preponderante e que o tradicional sistema de estrelas não cumpre por completo seu 

papel diferenciador num contexto online. 

Estudos conduzidos sobre o impacto das revisões online demonstraram que a 

revisões positivas tem um impacto positivo e que melhoram a atitude do consumidor 

face ao hotel, enquanto as revisões negativas tem impacto negativo reduzido, 
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considerando que a exposição do hotel nas revisões por si só é benéfica (Vermeulen 

& Seegers, 2009). 

As revisões online são actualmente uma das principais fontes de informação 

utilizadas pelos consumidores, para apoio ao processo de decisão e para a escolha 

de alternativas de alojamento turístico.  

É assim possível assumir que as revisões online têm um papel preponderante no 

processo de compra, ao ser um dos principais meios de informação e de avaliação 

de alternativas. Isto deve-se aos consumidores considerarem a informação das 

revisões online como um meio de reduzir o risco da compra e permitirem aos 

consumidores gerarem imagens e percepções sobre os serviços de alojamento. É 

igualmente possível assumir que as revisões online fornecem um maior grau de 

confiança que outras informações sobre os produtos, como é, por exemplo, o 

sistema de estrelas utilizado e reconhecido globalmente.    

 

A pesquisa desenvolvida revela que as revisões online influenciam de forma 

significativa a decisão de compra de alojamento turístico. No entanto, esses estudos 

dizem respeitos a países estrangeiros. Estudos sobre esta temática realizados em 

Portugal ou tendo em conta o contexto português, não foram encontrados.  

Esta investigação revela-se ainda de maior importância dado o crescimento das 

dormidas de residentes no turismo interno, que passaram dos 10,6 milhões de 

dormidas em 2002 para 13,8 milhões em 2010 (INE; 2011).  

Importa assim conhecer se as revisões online, em Portugal, afectam do mesmo 

modo a escolha de alojamento turístico.   
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3. Modelo Conceptual e Definição de Hipóteses 

 

3.1 Introdução 
Esta investigação tem como objectivo estudar a importância das revisões online na 

decisão de escolha de alojamento turístico por parte dos clientes. Pretende-se 

perceber qual é o efeito que as revisões online, feitas por outros consumidores, têm 

na escolha de alojamento turístico dos consumidores e se as revisões afectam a 

escolha, independentemente do método de compra.  

 

3.2 Hipóteses de Investigação 

A partir da revisão de literatura, formulámos as seguintes hipóteses, que serão 

analisadas: 

 

Hipótese 1: As revisões online são o factor mais valorizado na escolha de 

alojamento turístico. 

 

Conforme analisado anteriormente, as revisões online são dos factores que mais  

influenciam a escolha de alojamento turístico (Dickinger & Mazanec, 2008). Também 

já foi observado a enorme influência que o e-WOM tem no processo de decisão de 

compra (Vermeulen e Seegers, 2008; Gretzel e Yoo, 2008; Ye et al, 2011). 

Assim consideramos a enorme relevância das revisões online de outros clientes na 

escolha de alojamento e, desta forma, formulamos a primeira hipótese desta 

investigação. 

 

Hipótese 2: As revisões positivas influenciam mais a decisão de compra que as 

revisões negativas. 

 

Para além de se verificar a influência das revisões na escolha de hotel (Gretzel e 

Yoo, 2008; Ye et al, 2011), Vermeulen e Seegers (2008) sugerem que as revisões 

positivas têm um impacto positivo no comportamento do consumidor, enquanto as 

revisões negativas têm pouco impacto. Assim, a elaboração da segunda hipótese 

pretende testar esta afirmação.  
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Hipótese 3: As classificações quantitativas dadas por outros clientes, “rating”, são 

mais valorizadas que as estrelas atribuídas na escolha de alojamento turístico. 

 

Dickinger & Mazanec (2008) observaram que em ambiente online, o sistema de 

qualidade atribuído legalmente (as estrelas atribuídas) perde relevância em 

ambiente online. O sistema de estrelas é supostamente um atributo de elevada 

relevância (Callan, 1998) na medida em que é o sistema utilizado e reconhecido 

internacionalmente.  

 

 Hipótese 4: Clientes que compram online valorizam mais revisões online que 

clientes que compram offline, na escolha de alojamento turístico. 

 

Kim e Kim (2004) afirma que existem diferenças nos factores que afectam a intenção 

de realizar reservas online entre clientes online e clientes offline. Considerando a 

lista de atributos definidos por Dickinger e Mazanec (2008) pretende-se perceber se 

as revisões online são mais valorizadas por clientes online do que por clientes offline, 

aferido a partir do método de reserva. 

 

3.3 Modelo Conceptual 

Assim, formulámos o seguinte modelo conceptual para o estudo da influência das 

revisões online no processo de escolha de hotel, integrando as hipóteses de 

pesquisa anteriormente apresentadas, e que se encontra representado graficamente 

na Figura 2. 

 

Figura 2 – Modelo Conceptual 
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4. Metodologia 
 

4.1 Introdução 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para a investigação, bem como 

o processo de construção do inquérito, definição das medidas utilizadas, definição 

da população, da amostra e recolha e tratamento dos dados. 

 

4.2 Desenho da Pesquisa 

Tendo por base o problema e hipóteses referidas, este trabalho foi baseado num 

estudo descritivo de natureza quantitativa.  

Foi empregue uma técnica de amostragem não probabilística por conveniência e 

com efeito bola de neve que resultou em 320 respostas. A população definiu-se 

como o conjunto de consumidores com 18 ou mais anos que estiveram alojados 

numa qualquer tipologia de alojamento turístico nos últimos 12 meses. 

Utilizamos o software Qualtrics para criar, divulgar o questionário e recolher os 

dados. Este software permite efectuar uma ampla divulgação do questionário pela 

internet ao criar uma hiperligação possível de colar e divulgar. A hiperligação foi 

enviada via e-mail e colocada na rede social Facebook e fóruns de opinião 

relacionados com viagens e turismo, para que os participantes pudessem responder 

ao questionário e reencaminhá-lo para os seus contactos. 

A opção pelo Qualtrics permitiu facilitar a resposta dos inquiridos, aumentando a 

taxa de respostas do público-alvo. Possibilitou, igualmente, centralizar as respostas 

numa base de dados o que facilitou o posterior tratamento dos dados.  

  
4.3 Desenvolvimento do Questionário 

Após um pequeno texto introdutório, onde foram apresentados os objectivos do 

estudo e a confidencialidade dos dados, os inquiridos foram filtrados no início do 

questionário, através de uma pergunta sobre se tinha ficado alojado em algum 

género de alojamento turístico nos últimos 12 meses.  

De seguida, solicitou-se aos inquiridos para responderem a questões relativamente 

à sua última estadia, nomeadamente a tipologia do alojamento, o motivo da estadia, 

com que antecedência tinha efectuado a reserva do alojamento e de que modo tinha 

efectuado a reserva. 
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Apresentaram-se duas questões filtro relativamente à pesquisa de informações para 

ajudar a escolher o alojamento. Inquiridos que não pesquisaram informações ou não 

utilizaram a internet enquanto fonte de informação foram excluídos.  

Em seguida, avaliou-se a frequência de utilização e fontes de informação 

pesquisadas na internet.  

Solicitou-se aos inquiridos que avaliassem, numa escala de 7 graus, a importância 

de um conjunto de factores na selecção de alojamento turístico. 

Posteriormente, analisou-se a leitura ou não de revisões online por parte dos 

inquiridos e questionou-se o grau de concordância, novamente com uma escala de 7 

graus sobre um conjunto de afirmações sobre revisões online. 

O inquérito termina com questões de perfil (Sexo; Idade, Habilitações e Rendimento). 

Foi realizado um pré-teste ao questionário a um conjunto de 20 pessoas, de forma a 

validar a sua coerência. Foram recolhidas sugestões que permitiram um melhor 

entendimento das questões. 

 
4.4 Medidas Utilizadas 

 
Para analisar as hipóteses em questão, foram utilizados os atributos de hotel 

identificados e analisados por Dickinger e Mazanec (2008), que são possíveis de 

serem observados numa plataforma de reserva online. Para avaliar a sua 

importância, foi estabelecida uma escala com 7 graus para avaliar a importância de 

cada um dos atributos na escolha de alojamento.  

Para a mensuração da importância de comentários e avaliações, negativas e 

positivas, na escolha de alojamento pedimos aos inquiridos que, com base nos 

indicadores de Sidali, Schulze e Spiller (2010), avaliassem segundo uma escala com 

níveis de medida entre 1 e 7, sendo 1 “Nada Importante” e 7 “Extremamente 

Importante”. 

 
5. Análise de Dados 
 

5.1 Introdução 

Após a recolha dos dados, iremos agora proceder à sua análise. De inicio, é 

apresentada uma caracterização descritiva dos resultados obtidos, seguindo-se a 

validação das hipóteses formuladas.  

Para análise dos dados utilizamos o software SPSS. 
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5.2 Caracterização da Amostra 

Obtiveram-se 320 respostas válidas para o nosso estudo, no entanto, apenas 180 

(56,2%) completaram o inquérito após resposta às diversas questões filtro. A 

amostra é constituída maioritariamente por homens (53%). Os inquiridos com idades 

entre os 26 e os 35 anos são os mais representativos (55%) e 44% têm como 

habilitações literárias a licenciatura. Cerca de 64% dos indivíduos têm rendimento 

mensal líquido entre 500€ e 1499€ (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra 

 

 
5.3 Análise Descritiva 

 
Nos últimos 12 meses, 80% dos inquiridos esteve alojado em algum género de 

alojamento turístico.  

 

Tabela 2 – Inquiridos que estiveram num alojamento turístico 
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Desagregando por número de alojamentos turísticos diferentes, aferimos que 44% 

dos inquiridos estiveram entre “1-2” alojamentos turísticos diferentes, seguido de 

34% que estiveram “3-4” e 11,7% dos inquiridos que estiveram “5-6” alojamentos 

turísticos diferentes. 

 

Tabela 3 – Distribuição por alojamentos turísticos diferentes 

 

 

De acordo com os dados da tabela 4, “Hotel” foi a tipologia de alojamento turísticos 

onde mais inquiridos estiveram na última estadia (51%). “Resorts” (2,7%) e “Turismo 

de Habitação” (3,1%) foram as opções onde menos inquiridos estiveram na última 

estadia. 

 

Tabela 4 – Distribuição por tipologia de alojamento turístico 

 

 

De acordo com a tabela 5, o motivo da última estadia foi na maioria de “Lazer” (83%), 

tendo essa estadia uma duração entre “2-3 noites” (29%). Destaque para a duração 

de “6 noites ou mais” (24%). 

 

. 
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Tabela 5 – Distribuição por motivação e número de noites 

 

 

 

No que se refere à antecedência com que fizeram a última reserva (tabela 6), a 

maioria das respostas situou-se entre “1-6 dias antes” e “3-8 semanas” antes, sem 

apresentar uma tendência distinta, sendo “1-3 semanas  antes” a categoria que 

obteve maior número de respostas (26,5%) . 

 

Tabela 6 – Distribuição por antecedência da reserva 

 

 

O modo como a reserva de alojamento foi efectuada evidencia a maior opção pela 

internet, com 38% dos inquiridos a terem optado por um site de reservas de 

alojamento e 22% a terem efectuado a reserva no próprio site do alojamento turístico 

(tabela 7).  

Tabela 7 – Distribuição por forma de reserva 
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Relativamente às fontes de informação utilizadas, a opção pela “Internet” é 

maioritária (95%). Apesar da diferença a opinião de amigos e familiares surge em 2º 

lugar (24%) indicando também a relevância do wom. 

 

Tabela 8 – Distribuição por fonte de informação 

 

 

A utilização da Internet para apoio na escolha de alojamento é uma opção tomada 

“Sempre” por 61% dos inquiridos. Valor que sobe para 93% quando se considera 

também a categoria “Muitas vezes” (tabela 9). 

 

Tabela 9 – Utilização de Internet para pesquisa de informações 

 

Das fontes de informação utilizadas na Internet (tabela 10), a opção pelo “Site do 

alojamento turístico” (72%) e por “Site de reserva de alojamento” (66%) é maioritária.  
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Tabela 10 – Fontes de informação utilizadas na Internet para pesquisa de 

informações 

 

 
 
5.4 Validação das Hipóteses  
 
5.4.1 Hipótese 1 

Com o objectivo de verificar a hipótese 1, comparamos as revisões online com os 

restantes factores possíveis de analisar em ambiente online (tabela 11). 

Os dados observados permitem-nos verificar que as revisões online são o quinto 

factor mais importante na escolha de alojamento, com média de 5,34.  

O factor mais importante na escolha de alojamento é o “Preço” com um valor médio 

de 6,36, seguido da “Localização” com um valor médio de 6,13. É ainda de notar a 

importância de wom (média = 6,09).  

Desta forma, rejeita-se a hipótese 1. 

 

Tabela 11 – Classificação dos factores na escolha de alojamento turístico 

 

 

5.4.2 Hipótese 2 

Para análise da hipótese 2, comparamos a influência que revisões online positivas 

ou negativas têm na decisão sobre o alojamento.  

Constatámos que a variável comentários online positivos tem valor médio igual a 

4,71, enquanto comentários online negativos apresenta valor médio superior, 5,00.  
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Desagregando por motivação de viagem, observa-se o mesmo fenómeno para todas 

as motivações analisadas: os comentários online negativos são mais importantes na 

escolha de alojamento que os comentários positivos.  

Estes resultados indicam que os comentários negativos são mais importantes para a 

tomada de decisão que comentários positivos, levando a que a hipótese 2 não se 

tenha verificado.  

 

Tabela 12 – Classificação dos comentários online positivos e negativos 

 

 

Tabela 13 -  Classificação dos comentários online positivos e negativos por 

motivação 

 

5.4.3 Hipótese 3 

De modo a observar esta hipótese comparamos a importância atribuída ao factor 

“Estrelas atribuídas” com “Classificação dada por outros clientes”.  

Verificamos que a importância da classificação das estrelas obtêm um valor médio 

igual a 4,56, enquanto a importância da classificação atribuída por outros clientes 

apresenta um valor médio de 5,24 (Tabela 11).  

Os valores observados nos resultados sugerem que esta hipótese se verificou, 

mostrando que as estrelas atribuídas ao alojamento turístico têm uma importância 

menor. 
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5.4.4 Hipótese 4  

Para análise desta hipótese recodificamos as variáveis da pergunta “De que modo 

efectuou a sua reserva’”, em 2 variáveis: “Agências de viagem”, “No próprio 

alojamento turístico”, “Outra pessoa efectuou a reserva” e “Outro” foram 

recodificadas como “Offline”; “No site do alojamento turístico” e “Num site de 

reserva” foram recodificadas como “Online”.  

Com o objectivo de identificar se existem diferenças entre clientes que reservaram 

“Online” ou “Offline”, realizamos uma análise descritiva por grupos (tabela 13). 

Verificámos que 144 dos inquiridos que responderam à questão 7, cerca de 72%, 

reservaram alojamento na Internet – Online. Cerca de 28%, 56 dos inquiridos, 

afirmaram ter reservado offline. 

Relativamente à importância atribuída às revisões online na escolha de alojamento 

turístico, os clientes que efectuaram a reserva online apresentam um valor médio de 

5,42, que quando comparado com o valor médio para os clientes que reservaram 

offline (5,14), sugere que a diferenciação na importância para a escolha de 

alojamento turístico não seja relevante.  

 

Tabela 14 – Classificação dos comentários online positivos e negativos, por forma 

de reserva 

 
Para verificar se existem diferenças na importância das revisões online entre o grupo 

de consumidores que compra o seu alojamento turístico por via online e entre os 

consumidores que reservam por via offline, foi realizado o t-test para analisar a 

diferença de médias. 

O teste realizado permitiu-nos concluir que não existem diferenças significativas 

entre estes dois grupos para a escala utilizada, uma vez que valor p > 0,05. (Tabela 

14) 
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Tabela 15 – T test para diferença de médias 

 

 

 

Assim, é possível perceber que não existe diferenciação significativa na importância 

que cada um dos grupos de consumidores atribui aos comentários online. 

Deste modo, rejeitamos a hipótese 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Conclusões 
 
Este trabalho apresenta resultados interessantes relativamente à importância que os 

consumidores portugueses dão aos comentários online criados por outros clientes, 

relativamente ao serviço de alojamento turístico. 
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Estudos anteriores evidenciaram que as revisões online apenas eram o segundo 

atributo mais importante na descrição de um hotel (Dickinger e Mazanec, 2008). 

Neste estudo, as revisões online são apenas o quinto factor mais importante na 

escolha de alojamento turístico em comparação com outros sete factores. Porém, 

dado o valor atribuído à importância para os comentários online na escolha de 

alojamento a sua relevância não pode ser descurada pelos marketeers do sector do 

alojamento. 

O facto do preço ser o factor ao qual é atribuído maior importância pode estar 

relacionado com o actual período de crise, havendo maior sensibilidade ao preço. 

Na comparação das recomendações dadas por amigos ou familiares (WOM) com os 

comentários online (e-WOM), verifica-se que as recomendações são mais 

importantes, algo já observado em outros estudos (Dubé e Renaghan, 2000).  

Relativamente às estrelas atribuídas aos alojamentos turísticos, observa-se que o 

referencial legal de qualidade é o que menor importância tem na escolha dos 

consumidores. Esta é uma informação de relevância dado a elevada importância 

que as estrelas têm para a decisão (Callan, 1998 em Dickinger e Mazanec, 2008). 

Comparando com a avaliação quantitativa dada por clientes, referida como 

classificação, foi possível concluir que os clientes atribuem maior importância a uma 

valor atribuído por outros clientes, do que a um referencial quantitativo de qualidade 

atribuído pelas autoridades legais (estrelas). 

Esta informação é de elevado valor para os empresários do sector do alojamento 

turístico, na medida em que o enfoque na comunicação dado às estrelas enquanto 

garantia de qualidade para o cliente poderá ser uma aposta errada ou de fracos 

resultados. Por outro lado, uma aposta na satisfação do cliente poderá obter 

melhores resultados, na expectativa que este venha a recomendar, online e offline, 

os serviços do alojamento a outros potenciais clientes. 

Esta é também uma oportunidade para estabelecimentos de menor dimensão e com 

menos estrelas competirem com grandes hotéis de máxima categoria. Sendo as 

estrelas o factor de menor importância e o preço o de maior, no contexto nacional, 

pequenos alojamentos ganham relevância num contexto de reserva em sites de 

reserva online onde a vantagem competitiva (preço) pode ser afirmada num contexto 

comunicacional idêntico. Mais, no mesmo contexto comunicacional as opiniões e 

classificações dadas por antigos clientes podem fazer pender a balança para os 

estabelecimentos de menor dimensão. E, conforme foi possível de analisar, cerca de 
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72% dos inquiridos que responderam à questão sobre o modo como efectuaram a 

reservaram, afirmaram tê-lo feito por via online.   

O controle da informação colocada nos comentários online deverá ainda merecer 

ainda maior atenção, devido à maior importância dada aos comentários negativos 

que positivos, diferente do observado em Vermeulen e Seegers (2008). A exposição 

a críticas negativas pode ter um efeito prejudicial na imagem da empresa, porém, no 

contexto nacional esta exposição, por via de comentários online negativos poderá ter 

um efeito mais destrutivo que o observado por Vermeulen e Seegers (2008).  

Este estudo também possibilitou observar que não existe diferenciação na forma 

como os clientes que compram online e clientes que compram offline valorizam as 

revisões online. Torna-se relevante para os empresários e marketeers tomarem em 

consideração que as revisões de outros clientes são consultadas por ambos os 

grupos de clientes e que são levadas em consideração de igual forma.       

Em termos académicos, esta investigação fornece um importante contributo para a 

consolidação teórica relativa ao e-WOM no turismo, com enfoque nas revisões 

online.  

A rejeição de hipóteses, que se observou neste estudo, sugere que os dados obtidos 

variam consoante o contexto inserido, sendo independente o facto de a maioria dos 

portais de reservas e a informação apresentada ser de carácter global.  

A nível empresarial, esta investigação fornece dados importantes para os 

empresários da indústria hoteleira lidarem com os actuais portais de reservas de 

alojamento. Num curto espaço de tempo, a Web 2.0 levou os empresários a terem 

de lidar com uma exposição maior do seu hotel e com a ampla divulgação das 

críticas e experiências vividas pelos seus clientes nos seus alojamentos turísticos.   

Para os empresários da indústria hoteleira, este estudo fornece indicações para lidar 

com os portais de reservas e da forma adequada para comunicar neles, 

entendendo-os como uma oportunidade de apresentarem os seus serviços e não 

como uma ameaça de exposição às críticas.   

 
7.Limitações e Pesquisa Futura 
 

7.1 Limitações 
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A investigação decorreu num período em que a situação de crise económica se tem 

vindo a degradar e, como tal, estes resultados reflectem também, de forma indirecta, 

a influência de variáveis macroeconómicas na maior importância do preço. 

O facto de se realizar a recolha de dados na época do verão terá levado a que a 

motivação da maioria dos inquiridos tenha sido o lazer.  

Uma das limitações desta investigação relaciona-se com o facto da amostra ter sido 

obtida por conveniência. Uma amostra de maior dimensão e probabilística e/ou a 

realização de estudos qualitativos e presenciais que complementassem os dados 

quantitavos, poderiam conferir outro impacto às conclusões do estudo. As questões 

de tempo e operacionalidade impediram que o estudo fosse desenvolvido utilizando 

uma amostra probabilística. 

O facto de o inquérito ter sido levado a cabo em ambiente online poderá ter 

condicionado os resultados alavancando o número de clientes que fizeram a reserva 

de alojamento em ambiente online. 

 

7.2 Pesquisa futura 

Julgamos pertinente a aplicação desta investigação no contexto de um alojamento, 

com a realização do questionário aos clientes durante um período alargado de 

tempo, de modo a analisar diferenças devidas à sazonalidade e às características 

dos clientes. 

Será também relevante analisar a influência das revisões online e dos factores na 

escolha de alojamento turístico de acordo com a nacionalidade dos clientes 

observados no próprio local, para aferir se as revisões afectam os clientes de forma 

diferente tendo em consideração que fizeram a escolha do mesmo alojamento.  

Relativamente ao questionário será também importante analisar a confiança dos 

clientes relativamente às revisões online, aferindo o grau de confiança para 

comentários positivos e negativos. 
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9. Anexos 



Questionário 

 
Agradeço desde já a sua disponibilidade para preenchimento deste inquérito desenvolvido 
no âmbito de uma dissertação de Mestrado em Marketing no Instituto Superior de 
Economia e Gestão (ISEG).  O seu auxílio será de extrema importância para mim. 
Este inquérito tem como objecto o estudo sobre a utilização da internet na escolha e reserva 
de alojamento turístico. 
Terá uma duração aproximada de 10 minutos. 
Este inquérito é confidencial e tem uma finalidade estritamente académica.  
A sua participação é muito importante!     
Obrigado Manuel Alves 
 
1 - Esteve hospedado em algum género de alojamento turístico nos últimos 12 meses?Por 
alojamento turístico entende-se Hotel, Hotel-Apartamento,Pousada, Conjunto Turístico, 
Turismo de Habitação, Turismo Rural ou Alojamento Local (Pensão, Estalagem, Motel) 
� Sim 

� Não 

 
2 - Nos últimos 12 meses, em quantos alojamentos turísticos diferentes esteve hospedado? 
� 1-2 

� 3-4 

� 5-6 

� 7 ou mais 

 
3 - Referente à sua ultima estadia, em que tipologia de alojamento turístico esteve 
hospedado? 
� Hotel 

� Hotel-Apartamento 

� Pousadas 

� Conjunto turístico (resort) 

� Turismo de Habitação 

� Turismo Rural 

� Alojamento local (Por exemplo: Pensão, Estalagem, Motel) 

� Outro 

 



4 - Qual o motivo da estadia? 
� Lazer 

� Negócios/ Motivos profissionais 

� Visitas a familiares/amigos 

� Outro (Por exemplo: Peregrinação; tratamento de saúde; Evento desportivo) 

 
5 - Quantas noites esteve hospedado na sua ultima estadia? 
� 1 noite 

� 2-3 noites 

� 4-5 noites 

� 6 noites ou mais 

 
6 - Com que antecedência efectuou a reserva? 
� No dia 

� 1-6 dias antes 

� 1-3 semanas antes 

� 3-8 semanas antes 

� 2-4 meses antes 

� 4-6 meses antes 

� Mais de 6 meses antes 

 
7 - De que modo efectuou a sua reserva? 
� Agência de viagens 

� No próprio alojamento turístico 

� No site do alojamento turístico 

� Num site de reserva (Por exemplo: booking, expedia, etc..) 

� Outra pessoa efectuou a reserva 

� Outro 

 



 
8 - Pesquisou informações para o ajudar a seleccionar o estabelecimento de alojamento 
turístico? 
� Sim 

� Não 

 
9 - Que fontes de informação utilizou na procura alojamento turístico? (Pode seleccionar 
mais que uma opção) 
� Imprensa especializada 

� Guias turísticos 

� Programas televisivos 

� Opiniões de amigos/familiares 

� Agência de viagens 

� Internet 

� Brochuras turísticas 

� Postos de turismo 

� Outra 

 
10 - Com que frequência utiliza a internet para escolher o seu alojamento? 
� Sempre 

� Muitas vezes 

� Às vezes 

� Raramente 

� Nunca 

 



11- Que fontes de informação utiliza na sua pesquisa na internet?(Pode seleccionar mais que 
uma opção) 
� Blogs 

� Fóruns de viagens 

� Site do alojamento turístico 

� Site de reserva de alojamento 

� Tripadvisor 

� Outra 

 
12 - Avalie, de uma escala de 1 a 7, sendo 1 “Nada Importante” e 7 “Extremamente 
Importante”, a importância dos seguintes factores na escolha do estabelecimento hoteleiro: 

 1 2 3 4 5 6 7 

Estrelas 
atribuídas 

�  �  �  �  �  �  �  

Preço �  �  �  �  �  �  �  

Localização �  �  �  �  �  �  �  

Fotografias dos 
quartos 

�  �  �  �  �  �  �  

Fotografias do 
hotel 

�  �  �  �  �  �  �  

Comentários 
online de 

outros clientes 

�  �  �  �  �  �  �  

Classificação 
dada por 

outros clientes 

�  �  �  �  �  �  �  

Recomendação 
de um familiar 

/amigo 

�  �  �  �  �  �  �  

 
 
13 - Costuma ler comentários online de outros clientes sobre os estabelecimentos de 
alojamento turístico? 
� Sim 

� Não 

 



14 - Indique o grau de concordância, numa escala de 1 a 7 sendo 1 "Completamente em 
desacordo" e 7 "Completamente de acordo", relativamente às seguintes afirmações 
relacionadas com comentários online: 

 1 2 3 4 5 6 7 

São uma boa 
forma de conhecer 

o serviço de 
alojamento 

�  �  �  �  �  �  �  

Ajudam-me a 
avaliar alternativas 

�  �  �  �  �  �  �  

Ajudam-me a 
evitar sítios ou 

serviços que não 
gostaria 

�  �  �  �  �  �  �  

Dão-me ideias 
novas 

�  �  �  �  �  �  �  

Aumentam a 
minha confiança 
nas decisões que 

tomo 

�  �  �  �  �  �  �  

Ajudam-me a 
imaginar como 

será o alojamento 

�  �  �  �  �  �  �  

Reduz o risco e a 
incerteza 

envolvida na 
minha decisão 

�  �  �  �  �  �  �  

Facilita a tomada 
de decisões 

�  �  �  �  �  �  �  

Ajuda a planear a 
minha estadia 

mais 
eficientemente 

�  �  �  �  �  �  �  

Reduz a 
probabilidade de 
me arrepender 
mais tarde da 
minha decisão 

�  �  �  �  �  �  �  

Torna o 
planeamento mais 

agradável 

�  �  �  �  �  �  �  

Faz-me sentir 
animado com a 

�  �  �  �  �  �  �  



viagem 

Acrescenta 
divertimento ao 

planeamento 

�  �  �  �  �  �  �  

Ajuda-me a 
poupar tempo 

com o 
planeamento 

�  �  �  �  �  �  �  

Ajuda-me a 
imaginar a estadia 
mais vividamente 

�  �  �  �  �  �  �  

Se um hotel tem 
uma classificação 

alta, os 
comentários 

online de outras 
pessoas produzem 
mais impacto na 
minha decisão 

�  �  �  �  �  �  �  

Se um hotel tem 
uma classificação 

baixa, os 
comentários 

online de outras 
pessoas produzem 
mais impacto na 
minha decisão 

�  �  �  �  �  �  �  

Para mim, os 
comentários 

online positivos 
produzem mais 

impacto na minha 
decisão 

�  �  �  �  �  �  �  

Para mim, os 
comentários 

online negativos 
produzem mais 

impacto na minha 
decisão 

�  �  �  �  �  �  �  

 
 



15 - Sexo: 
� Masculino 

� Feminino 

16 - Idade: 
� 18-25 anos 

� 26-35 anos 

� 36-45 anos 

� 46-55 anos 

� 56-65 anos 

� + de 65 anos 

17 - Habilitações literárias: 
� até ao 9º ano 

� até ao 12º ano 

� Licenciatura 

� Mestrado / Pós Graduação / Doutoramento 

 
18 - Rendimento individual líquido mensal: 
� até 499€ 

� de 500€ a 999€ 

� de 1000€ a 1499€ 

� de 1500€ a 1999€ 

� de 2000€ a 2499€ 

� 2500€ ou mais 

 
 
Muito obrigado pela sua participação! 
 
 


