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RESUMO 

O objetivo geral do artigo foi entender a influência de resenhas negativas na escolha 
de hotéis, por usuários da internet. O referido trabalho apresentou uma estratégia de 
pesquisa feita através de um estudo sobre o comércio eletrônico, investigando 
parâmetros de informações que são fatores promissores de interferência nas escolhas 
de hospedagens. Com o surgimento do e-commerce, muitas empresas encontraram 
oportunidades de expandirem seus negócios, com isso se alinharam aos fundamentos 
do comércio presencial para satisfazer às demandas do mercado virtual. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa de caráter exploratório e qualitativo integrando a 
coleta de dados relacionados ao tema, além de uma entrevista semiestruturada feita, 
por telefone, Skype e pessoalmente, em três bairros da região Leste da cidade de 
Belo Horizonte, com consumidores de diferentes faixas etárias e preferências, 
frequentes, ocasionais ou que nunca usaram os recursos apresentados. Os 
entrevistados contam suas experiências em viagens compradas através da internet e 
como, diversas vezes consultaram e foram influenciados pelas resenhas, negativas 
ou não, disponibilizadas nos sites de turismo. Os resultados obtidos indicaram que 
alguns usuários são influenciados em suas decisões, pelos comentários 
compartilhados por outros. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: E-commerce. Consumidores. Turismo. Marketing.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo o site Negócios Reais (2012), com a era da informação, as instituições estão 

cada vez mais evoluídas e atuantes no mercado eletrônico. Nesse universo considera-

se que atualmente o aumento da influência nas transações comerciais está rompendo 

fronteiras com empresas que conquistam e buscam novos mercados. 

A crescente busca por informações em rede oferecendo comodidade, praticidade em 

pesquisas de preços, variedade de produtos e serviços prestados deixou as pessoas 
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mais motivadas para pesquisar no ambiente virtual. A internet transformou-se, 

portanto, em uma realidade mercadológica no campo dos negócios.  

De acordo com Gates (2012): “Daqui a algum tempo só existirão dois tipos de 

empresas: as que estão na internet e as que não estão em lugar algum. ” 

As aceleradas transformações no mundo dos negócios exigem que as empresas 

enfrentem inúmeros desafios para alcançar o sucesso recorrendo às ferramentas que 

a tecnologia disponibiliza, para obter eficiência e agilidade.  

Para Torres (2010), o marketing digital está contribuindo para a evolução dos negócios 

dentro das empresas. Segundo ele, o consumidor está usando cada vez mais a 

internet como meio de comunicação, informação, relacionamento e entretenimento. 

Segundo Kotler e Armstrong (2003), o marketing direto proporciona uma comunicação 

objetiva e concreta entre empresa e consumidor. A empresa busca retorno imediato e 

mensurável do consumidor que terá como recompensa benefícios, tais como: 

comodidade, segurança, paridade e praticidade.  

O turismo é um dos setores mais beneficiados com o uso da internet, uma vez que 

seus recursos oferecem versatilidade aos usuários e estimulam a busca pelos 

variados serviços da área. 

Conforme Dias e Cassar (2005), com o advento da globalização, o setor de turismo 

vem estabelecendo atividades econômicas de suma importância, além de criar ações 

de marketing compatíveis com o comércio virtual. Coloca que no mercado atual, as 

empresas utilizam essa técnica para atrair novos clientes e trabalham para garantir a 

satisfação do usuário. 

No novo cenário, fazer uma viagem e reservar hotéis tornou-se muito fácil, 

dispensando o auxílio de agências de turismo. O marketing boca a boca online, por 

exemplo, alterou a rotina de quem precisa viajar com frequência, pois através desse 

mecanismo as pessoas compartilham ideias, experiências, fotos, comentários 

construtivos sobre os destinos, apreciação sobre a infraestrutura das acomodações, 

localizações, segurança, serviços de limpeza e melhores preços. Quem usa a internet 

consegue planejar sua viagem com sucesso. 
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Segundo a Revista E-commerce Brasil (2015), o marketing boca a boca é fundamental 

para escolha de produtos e divulgação dos e-commerces, incentivando diversos 

consumidores a registrar e trocar experiências favoráveis ou não, nas compras online. 

Esse comportamento crítico e engajado servirá como forma de estimular as empresas 

do setor hoteleiro a monitorar o ambiente virtual e a considerar os comentários como 

meios de aperfeiçoar os serviços prestados. Um bom exemplo é a qualificação de 

funcionários com o propósito de aperfeiçoar seus trabalhos, para melhor atender às 

solicitações de clientes.   

Criam-se, portanto, redes de serviços entre hotéis, empresas de transporte aéreo e 

terrestre, guias de turismo, revistas e sites especializados, que propiciam conceder 

aos clientes fiéis diversas ofertas de pacotes e combos promocionais, brindes e 

descontos. Sendo assim, estabelece-se um eficiente marketing de relacionamento a 

partir do feedback obtido nas redes sociais e sites de pesquisas. 

Solomon (2009) afirma, porém, que os estímulos que recebemos são incertos e a 

importância para uma definição das expectativas e necessidades são individuais e 

cabe a cada um julgar as análises feitas por outrem.  

Contudo, apesar das divergências de opiniões, o marketing potencializa a tomada de 

decisão dos consumidores através das respostas e comentários em redes sociais, 

sites de buscas e blogs. Sendo assim, a pesquisa fomentou a seguinte questão: Qual 

a influência de resenhas negativas na definição de hospedagem em hotéis pela web? 

O objetivo geral do trabalho é investigar a influência de resenhas negativas na escolha 

de hotéis pela internet. Como objetivos específicos pretende-se compreender como o 

consumidor busca as informações publicadas por outros consumidores, na escolha 

de hotéis pela web; se essas resenhas são consultadas frequentemente por usuários 

desse tipo de atividade e, por fim, elencar as principais informações contidas nas 

críticas apontadas, acerca da qualidade dos serviços oferecidos por empresas do 

setor hoteleiro, na internet; quais os efeitos que esses pontos de vista registrados 

produzem no comportamento dos potenciais clientes. 

A pertinência desta análise se justifica por ser primordial aos consumidores entender 

a relevância das resenhas negativas para avaliar a qualidade dos serviços oferecidos. 
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Espera-se que a investigação contribua para que empresas hoteleiras considerem o 

impacto das resenhas negativas no comportamento de seus usuários potenciais, uma 

alternativa eficiente. 

  
2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Comércio eletrônico   

 

Como a pesquisa aborda um processo de evolução tecnológica, realizou-se uma 

definição de comércio eletrônico nos dias atuais. Para Drucker (2000), a Revolução 

da Informação pode ser conceituada como um método progressivo à Revolução 

Industrial. O autor compara as épocas, em que o computador e a máquina a vapor 

tornaram-se gatilhos para todo esse processo revolucionário. Entretanto, a Revolução 

da Informação tem proporcionado maiores impactos diante da história econômica.   

 

Ainda seguindo o raciocínio de Drucker, a Revolução Industrial torna-se uma prática 

para bens já existentes, ou seja, aumenta a produção e diminui os custos. Considera, 

portanto, que a Revolução da Informação está fundamentada nos conceitos da era 

industrial. Drucker (2000, p.03). Relacionando comércio eletrônico aos conceitos 

apresentados, Drucker (2000) define-o como: 

 

O comércio eletrônico representa para a Revolução da Informação o que a 
ferrovia foi para a Revolução Industrial: um avanço totalmente inusitado, 
inesperado. E, como a ferrovia de 170 anos atrás, o comércio eletrônico está 
gerando um boom novo e distinto, provocando transformações aceleradas na 
economia, na sociedade e na política. 

 

Assim, o processo de funcionalidade do comércio eletrônico propõe estratégias 

relevantes para o comportamento do consumidor na internet. Na segunda metade da 

década de 90, algumas iniciativas pioneiras deram uma mostra do porvir: uma 

completa revolução na maneira de fazer negócios e de viver (FUOCO, 2002).  

 

Surgem, portanto, desafios relativos ao mercado virtual, tornando-se evidente uma 

necessidade das empresas físicas em se estabelecerem competitivamente no 

ambiente virtual, já que o mercado eletrônico é mais atraente que o convencional.  
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Segundo Fuoco (2002), o comércio eletrônico é um importante recurso para ampliar o 

segmento de mercado das empresas tradicionais, já que a internet permite encurtar 

distâncias e expandir fronteiras. A rede propicia otimizar os processos administrativos, 

o marketing e os serviços de atendimento, além de facilitar aos clientes potenciais, 

amplo acesso aos serviços oferecidos. Para tal intento, a cultura organizacional 

deverá adaptar-se ao uso competente do ambiente virtual, somente assim a empresa 

terá, simultaneamente, uma existência física e outra virtual, com alcance mundial. 

 

O gráfico abaixo apresenta um progressivo e significativo aumento de consumidores 

que utilizaram o comércio eletrônico no Brasil, entre 2008 e 2015. 

 

Gráfico 1 - Crescimento acelerado do comércio eletrônico no Brasil, 2008-2015. 

 

 
 

Fonte: Idealize Tecnologia  

 

Com o intuito de progredir perante o comércio eletrônico, algumas empresas 

expandiram suas estratégias de negócios, como as empresas do ramo de viagens e 

turismo, que decidiram investir nos serviços online. Segundo Turban e King (2004), a 

internet é o melhor meio para delinear qualquer tipo de viagem, pois oferece 



6 

   

Av. Prof. Mário Werneck, 1685 – Estoril- CEP: 30455-610/BHMG 
(31) 3319.9500 

conveniência e economia, permitindo que o consumidor solicite exatamente o que 

deseja aos prestadores de serviços, sem a necessidade dos agentes de turismo. À 

vista disso, com o uso adequado da internet, os consumidores conseguem executar 

atividades equivalentes aos serviços convencionais facilitando o acesso a companhias 

aéreas, hotéis, passeios turísticos e até mesmo locação de veículos. O usuário dispõe, 

ainda, de recursos para visualizar comentários sobre experiências de viagens, 

relatados por consumidores que as vivenciaram. 

 

Segundo Costa (2013), existem diversos fatores que geram bons resultados no 

comércio eletrônico, mas é preciso uma estratégia de marketing, que representa 

recurso essencial para a prosperidade de um negócio. O autor ressalta ainda, que 

essa estratégia de marketing é constituída por um conjunto de peças, com vários 

objetivos tendo como ponto comum, o sucesso da marca da empresa.  

 

Deitel, Deitel e Steinbuhier (2004), complementam que, diante da grande concorrência 

que as empresas enfrentam no ambiente eletrônico, as estratégias de marketing 

podem ocasionar vantagens para o empreendimento. Afirmam também, que a internet 

viabiliza a construção de uma determinada marca, mas pode frustrar o desempenho, 

caso a campanha de divulgação não seja apropriada.  

 

Os autores citados possuem conceitos compatíveis acerca da estratégia de marketing 

no universo virtual. Acreditam que a pesquisa possibilita desenvolver um “mix” de 

marketing, ou seja, incluir detalhes e desenvolvimento do produto ou serviço; 

precificação eficaz; promoção e distribuição, sendo possível obter mais eficiência e 

eficácia no aperfeiçoamento dos serviços e produtos. 

 

2.2 Comportamentos do consumidor na internet 

 

A vida corrida das grandes cidades, causando falta de tempo, fez com que pessoas 

de todas classes sociais mudassem seus hábitos de consumo. O trânsito caótico, a 

jornada de trabalho longa e cansativa, a falta de segurança nos espaços públicos e o 

cansaço físico e mental decorrentes desse quadro, fizeram com que muitos 

passassem a buscar, no universo digital, a solução para uma nova maneira de 
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consumo tranquilo e seguro, em que diversas empresas estariam disponíveis, com 

um simples toque no teclado. Nesse ambiente, o segmento do turismo ocupa lugar de 

destaque, pois é fácil visualizar cidades turísticas, hotéis e pousadas, além de 

encontrar opiniões e críticas daqueles que usufruíram dos serviços oferecidos.  

Consequentemente, ficará descomplicado encontrar o melhor destino e hospedagem 

com o melhor serviço, a preços acessíveis. 

 

Larentis (2012), afirma que o consumo impacta o cotidiano de todos. Considera que 

vivemos em um sistema capitalista, adaptado às perspectivas sociais e aos variados 

valores, costumes e condutas que fundamentam as compras e o consumo. 

 

Para Samara e Morsch (2005), o comportamento do consumidor é definido por uma 

expectativa do marketing em corresponder aos seus desejos por produtos e serviços 

específicos. Os autores ressaltam que captar o comportamento do consumidor não é 

tarefa fácil e abranger esse meio é uma atividade bastante desafiadora para o 

marketing, diante das demandas dos usuários. 

 

Consequentemente, as empresas tornaram-se dependentes da satisfação 
dos clientes. Conforme Turban e King (2004), dedicar-se aos clientes de 
modo convencional é se estabelecer com êxito nas vendas de mercadorias 
ou serviços, que resultam na competitividade das empresas. Assim, uma das 
chaves para o desenvolvimento de relacionamentos efetivos com clientes é o 
entendimento do comportamento do consumidor. (TURBAN; KING, 2004).  

 

Sendo assim, Samara e Morsch (2005), complementam que a satisfação é o centro e 

o foco do negócio. As empresas buscam, portanto, conquistar a atenção preferencial 

do cliente. Afirmam que os pontos estratégicos geram oportunidades que garantem a 

conquista de novos clientes dando destaque para o perfil, características, motivação 

e interesses do consumidor. 

 

Ponderam ainda, que para cada tipo de compra existe um determinado consumidor 

buscando informações sobre o produto ou serviço, elementos essenciais para a coleta 

de dados e tomada de decisão. Logo, o processo de decisão do consumidor passa 

por etapas que associam o desenvolvimento ao resultado.  
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Samara e Morsch (2005) propõem seis etapas para a tomada de decisão do 
consumidor: 1) Reconhecimento da necessidade; 2) Busca de informação; 3) 
Avaliação das alternativas de produtos; 4) Avaliação das alternativas de 
compras; 5) Decisão de compra; 6) Comportamento pós-compras. (SAMARA; 
MORSCH, 2005). 

 

Com relação ao processo de marketing, Solomon (2009) induz à percepção dos 

aspectos mais importantes, para que o consumidor os relacione ao sistema de 

marketing. Ele, Turban e King (2004) propõem características associadas aos dados 

demográficos, sendo eles: gênero, idade, estado civil, renda familiar e/ou ocupação.  

 

O quadro mostra os fatores que influenciam o comportamento do consumidor e a 

tomada de decisão, durante o processo de compra. 

 

Quadro 1 – Fatores que influenciam no processo de compra 

 

Fonte: Adaptado de Kotler (1998)  

 

O quadro demonstra que entre os grupos de consumidores existe uma troca de 

informações, nos quais as decisões podem ser influenciadas pelo marketing boca a 

boca. Entretanto, compreender a mente do consumidor é um procedimento necessário 

para o marketing, sendo fundamental entender cada cliente e sua influência para o 

mercado. 

 

Conforme escreveu Paixão (2012), estudar o comportamento dos consumidores é 

bastante significativo para o marketing, pois através do conhecimento adquirido as 
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empresas captam oportunidades e as utilizam para satisfazer as necessidades de 

seus clientes.   

 

2.3 Boca a boca na internet 

 

Para Kotler e Keller (2013), o marketing abrange toda a sociedade e resulta na 

identificação e satisfação objetivando o domínio e o entendimento perante o 

consumidor, para que o produto ou serviço corresponda às necessidades e venda por 

si só. 

 

Entretanto, existem inúmeros motivos que podem persuadir uma decisão de compra 

do consumidor. As aquisições dependem de um procedimento propício e de 

informações favoráveis para certo produto ou serviço. A melhor maneira de realizar o 

marketing é através do boca a boca. Em razão disso, é preciso ter cuidado diante do 

consumidor insatisfeito, pois sua comunicação negativa pode destruir seu negócio, 

sobretudo com os avanços da tecnologia, no qual um post em redes sociais ou blogs 

podem ter enormes influências no poder de compra dos demais consumidores. 

 

Sendo assim, Sernovitz (2012) define o marketing boca a boca como um motivo para 

as pessoas falarem a respeito de determinado produto ou serviço, com o objetivo de 

que, com a divulgação, sua ideia seja efetivamente comentada. Ainda seguindo a 

visão do autor, o boca a boca é uma conversa informal, ou seja, é uma forma autêntica 

na qual não se encontram manipulações e falsificações na participação dos 

consumidores. 

 

Atualmente, o boca a boca progride, uma vez que se torna um modo usual na internet 

e estabelece uma prática de marketing mais influente nas tomadas de decisões dos 

consumidores. 

 

A evolução do comércio eletrônico integrada à progressão do marketing, dispõe 

oportunidades para empresas do ramo de turismo agregando uma perspectiva ao 

crescimento da área. Segundo Dias e Cassar (2005), o turismo se popularizou devido 

à comodidade dos créditos e a inclusão de novas classes sociais, o que facilitou e fez 
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com que grande parte da população viajasse para vários lugares de diversos países 

ocasionando basicamente, uma sobrecarga na infraestrutura e instalações dos 

espaços que oferecem turismo. 

 

Diante desse cenário, os consumidores passam a se deparar com experiências 

negativas relacionadas ao turismo, o que significa queda de visitantes nos anos 

seguintes, afastados pelo efeito multiplicador dos comentários “boca a boca” (DIAS; 

CASSAR, 2005).  

 

Ainda de acordo com Dias e Cassar (2005), por mais que um determinado lugar possa 

ter diversas qualidades, um simples fato pode ocasionar uma vasta divulgação 

negativa, caracterizando uma má impressão aos demais viajantes.  

 

Para Ribeiro (2015), o marketing viral é um método que explora as redes sociais na 

divulgação de marcas, produtos e serviços. Consiste em aproveitar a velocidade que 

as informações se espalham nessas redes, estimulando os consumidores a 

transmitirem informações entre si.  

 

Ferreira Junior e Azevedo (2015), salientam que esse tipo de marketing equivale a um 

conjunto de estratégias que visa proporcionar compartilhamento entre as pessoas, 

produzindo o buzz marketing ou marketing boca a boca em redes de relacionamento. 

Existem alguns riscos para as empresas que trabalham com essa categoria de 

marketing. O primeiro relaciona-se a ação de espalhar a informação entre usuários 

inespecíficos impedindo a viralização positiva ou ainda ocorrer uma publicidade 

negativa, fazendo com que a marca seja rejeitada.  

 

Seguindo a lógica do marketing viral, Kotler e Keller (2013) ressaltam que o resultado 

proporciona particularidades e cria agitação no mercado eletrônico induzindo os 

consumidores a transmitirem e trocarem informações sobre serviços e produtos 

conhecidos, para outros consumidores potenciais.  

 

Para Sernovitz (2012), um fator muito importante é a participação em massa dos 

consumidores em avaliar produtos e serviços utilizados, particularmente pela internet, 
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e influenciar outros usuários, diretamente, sem a interferência de qualquer mecanismo 

de publicidade. Determinado consumidor é induzido pela crítica e análise de outro, em 

relação ao que lhe interessa. Portanto, o estudo certifica que satisfazer as 

necessidades dos consumidores requer uma atenção especial, já que o princípio 

básico do marketing está na capacidade das empresas em identificar necessidades e 

oferecer produtos, serviços ou ideias capazes de atendê-las. Condição que exige 

eficiência no relacionamento com clientes. 

 

3 METODOLOGIA  

 

A metodologia aplicada foi baseada na pesquisa de caráter qualitativo e exploratório, 

incluindo uma pesquisa de campo, no qual emprega métodos específicos e 

bibliográficos do estudo. A coleta de dados para o estudo foi a entrevista 

semiestruturada, desenvolvida com consumidores frequentes, consumidores casuais 

e consumidores que nunca utilizaram os serviços online de turismo. 

 

De acordo com Minayo (1993), uma pesquisa embora teórica precisa associar-se a 

uma ação prática. Portanto, neste sentido, o autor faz uma abordagem qualitativa e 

engloba uma realidade que não deve ser quantificada, mas apresenta significados, 

razões, valores e ações dentro do estudo de caso. 

 

A pesquisa exploratória, segundo Vergara (2009), precisa ser executada em uma área 

no qual o conhecimento é insuficientemente acumulado e sistematizado. Trivinõs 

(1987) ressalta que esse tipo de entrevista explora questionamentos básicos que 

fundamentam a tese e a teoria. 

 

O local da pesquisa de campo foi feita na Região Leste, da cidade de Belo Horizonte, 

entre consumidores de todos os gêneros, na faixa etária entre 24 a 54 anos. Foram 

entrevistadas seis pessoas do convívio da autora desse trabalho. 

 

Para Marconi e Lakatos (2002), a entrevista é um procedimento que ocorre para 

análise e identificação de um problema social. É uma maneira de proporcionar 

verbalmente uma informação necessária. Para esse estudo foram direcionadas seis 
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entrevistas com consumidores distintos e adequados. Os entrevistados para a análise 

do desenvolvimento foram denominados A, B, C, D, E e F. Os nomes dos 

entrevistados são fictícios.  

  

3.1 Características da amostra 

 

As entrevistas ocorreram individualmente, via Skype, telefone e pessoalmente, na 

residência dos entrevistados. O tema proposto e o objetivo da pesquisa foram 

apresentados, informando que tratava-se da elaboração do trabalho de conclusão de 

curso. Foram comunicados de que a identificação dos entrevistados seria dispensada, 

mas seria importante alguns dados pessoais, para compor a amostragem. O tempo 

médio da entrevista foi de aproximadamente 20 minutos. Os dados obtidos foram 

analisados e quantificados.  

 

Os entrevistados para análise do processo foram pessoas que fazem parte do 

convívio da autora deste trabalho e que agregaram maior credibilidade, segurança e 

liberdade nas respostas. 

 

A entrevista exibida neste artigo, foi realizada na Região Leste, da cidade de Belo 

Horizonte, nos bairros Sagrada Família, Horto e Santa Tereza. Foram seis 

interlocutores de sexos, idades, profissões, necessidades e preferências diferentes. 

 

A – Sexo: Feminino – Idade: 29 anos – Advogada- Consumidor Frequente 

B -  Sexo: Masculino – Idade: 51 anos – Representante Comercial- Consumidor casual  

C -  Sexo: Feminino – Idade: 54 anos – Aposentada- Consumidor Casual 

D -  Sexo: Feminino – Idade: 26 anos – Dona de casa- Nunca utilizou 

E -  Sexo: Feminino – Idade: 41 anos –   Vendedora- Nunca utilizou 

F - Sexo: Masculino – Idade: 24 anos – Engenheiro - Consumidor Frequente 

 

4 DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

 

A análise dos dados obtidos foi feita a partir de uma entrevista respondida por 

consumidores participantes da pesquisa, com o objetivo de confirmar a tese proposta 
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de que as resenhas negativas veiculadas em ambiente virtual, de fato, influenciam as 

decisões de compra dos clientes em potencial. 

 

A entrevista foi uma técnica extremamente relevante na construção do trabalho, pois 

consolidou os conteúdos estudados e apresentados na pesquisa, além de facilitar o 

desenvolvimento de estratégias de marketing por parte das empresas desse 

segmento, capazes de aprimorar os serviços prestados e melhorar o relacionamento 

com os clientes atuais e futuros. 

 

4.1 Conhecimento sobre os serviços online de hotéis e viagens 

 

As perguntas visam conhecer a opinião dos entrevistados sobre o tema proposto na 

pesquisa. Buscam identificar o tipo de consumidor, se conhecem ou não esse tipo de 

serviço, se utilizam ou não os serviços online e quais os sites mais visitados.   

 

Para Pizani (2014), a maioria dos meios de comercialização de hospedagens é 

realizada através de reservas isoladas ou por pacotes de turismo, mesmo ciente de 

que existem diversas maneiras de efetuar reservas de hotéis: diretamente nos sites, 

em agências virtuais ou através das agências físicas de turismo. 

 

As entrevistas foram feitas de forma individual, deixando o interlocutor à vontade. 

Houve divergências de opiniões das entrevistas feitas, sendo alguns totalmente leigos 

com relação ao acesso à internet e outros já veteranos no processo de compra online.  

 

A entrevistada “A” relatou que além de conhecer esse tipo de serviço, o utiliza em 

todas as suas viagens. Citou como exemplo, sua última viagem para os Estados 

Unidos totalmente planejada pela internet. “B” relatou que conhece esse tipo de 

serviço e já o utilizou algumas vezes, porém afirmou que não o usa com frequência. 

“C”, por sua vez, conhece os serviços e diz ser fantástico, devido à variedade de 

informações significativas, o que proporciona uma viagem muito melhor. “D” diz que 

conhece, mas não gosta muito desse tipo de serviço. Atesta que prefere o modo 

tradicional, que são as agências físicas de turismo. “E” afirma que conhece e 

considera muito interessante a forma com que a internet tem feito parte da vida das 
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pessoas, mas não utiliza esse serviço, pois não tem muita habilidade em acessar a 

internet. Completa que [...] “É muito complicado mexer nesses sites, mas quero 

aprender a integrar na web, em breve.” “F” conhece os serviços online de hospedagem 

e como viaja muito está sempre utilizando os serviços. Informa ter um blog na internet, 

onde comenta todas as suas experiências.  

 

Para Dias e Cassar (2005), uma ferramenta importante na vida das pessoas é a rede 

mundial de computadores, pois tornou-se uma tendência, e os consumidores 

determinam suas escolhas através das consultas a internet. Isso se comprova no 

trabalho, pois todos os levantamentos são feitos a partir da internet, inclusive quando 

realizados em agências físicas de turismo, onde o operador recorre à consulta em 

sites especializados, para montar o pacote ideal para seu cliente. 

 

A análise dos dados foi esclarecedora e demonstrou que todos os entrevistados 

conhecem o serviço de hospedagens existente na internet, porém nem todos têm a 

oportunidade de usufruir dessa comodidade e praticidade. Os sites mais procurados, 

nos relatos dos entrevistados foram: Booking.com; Tripadvisor; Hotel Urbano; 

Decolar.com e o Trivago. 

 

4.2 Facilidades nas reservas online 

 

O objetivo principal das perguntas relacionadas a esse tema é entender que 

facilidades os serviços online de hospedagem concedem aos consumidores. 

O turismo é hoje uma das mais importantes áreas de aplicação para o e-commerce. 

De acordo com Ruschmann e Solha (2004), os turistas que usam o sistema de 

informação para o planejamento de viagens estão aumentando continuamente, 

conforme mostram as estatísticas do setor.  

 

Segundo Fernandes (2015), as pessoas poupam melhor o seu tempo e dinheiro 

reservando viagens através da internet, além de encontrar informações nos recursos 

de busca que são acessíveis aos sites de viagens, sendo eles semelhantes aos 

disponíveis nos agentes do setor. 
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Os entrevistados A, C e F, por terem opiniões semelhantes nas experiências em 

reservas de serviços online, afirmam que ele facilita as reservas em virtude da 

praticidade, comodidade e segurança. “C” reforça que [...] “mesmo utilizando os 

serviços raramente, posso perceber o quanto têm facilitado a vida das pessoas, esse 

tipo de busca por conveniência”. B, D e E, como não fazem o uso dos serviços online, 

acreditam que facilita a vida de quem busca, mas responderam que não é relevante 

para eles.  

 

Segundo os autores Ruschmann e Solha (2004), dado que os desejos pelas viagens 

e a precisão da conectividade eletrônica progridem no decorrer do tempo, o acesso à 

informação na área do turismo tende a depender cada vez mais da tecnologia digital.  

 

Os consumidores consideram, portanto, a funcionalidade do serviços online, um 

grande facilitador no acesso a espaços de hospedagens, ou seja, recursos que 

ampliam as possibilidades de agilizar o processo de escolha, decisão e compra.  

 

4.3 Marketing boca a boca aos olhos dos consumidores 

 

O boca a boca é o processo de feedback que obriga os profissionais de marketing a 

prestar atenção no que diz o consumidor. Esse sistema de comunicação retira os 

anunciantes do isolamento e os força a enfrentar a realidade do impacto que os seus 

produtos e sua estratégia de marketing causam nas pessoas. (SERNOVITZ, 2012). 

 

O objetivo desta análise foi entender como os consumidores usam o marketing boca 

a boca nos serviços online de hospedagens.  A maioria das opiniões relacionadas ao 

marketing boca a boca foram favoráveis, apesar de alguns apontarem a 

vulnerabilidade desse instrumento.  

 

“A” deixou claro que o marketing boca a boca é a alma do negócio. Acredita que hoje 

em dia, com tanta tecnologia e informação, as empresas são induzidas a oferecer 

serviços de qualidade, aos seus clientes. “B”, por sua vez, julga o boca a boca 

essencial na vida dos consumidores. “C” ressalta que é fundamental o marketing boca 

a boca na vida das pessoas, pois dá a oportunidade das pessoas explorarem suas 
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opiniões sobre um determinado produto e/ou serviço. Afirma que a maioria das 

decisões são tomadas através desse tipo de divulgação. “D” afirma que confia mais 

no marketing boca a boca do que na publicidade tradicional. “E” afirma que o boca a 

boca está muito presente na hora de decidir por um serviço, que ele ajuda muito, tanto 

nas redes sociais, quanto a indicação de um amigo. “F” aponta que o marketing boca 

a boca pode ser muito bom em determinados momentos, mas não confia nele 

totalmente, pois entende que muitas empresas manipulam informações e comentários 

de clientes. 

 

Conclui-se, pelas respostas, que o mecanismo mais eficiente para divulgar a 

qualidade de hotéis e serviços é o marketing boca a boca. Isso é comum nos serviços 

de hospedagens, pois quando os turistas vão embora, levam uma opinião satisfatória 

ou não, de suas experiências, que desejam compartilhar em rede. (DIAS; CASSAR, 

2005).  

 

4.4 Relevância das resenhas negativas 

 

A exclusividade é um poderoso motivador para as conversas boca a boca. Muitas 

pessoas ficam mais propensas a falar a respeito de um produto se tiverem algum tipo 

de acesso a informações privilegiadas. (SERNOVITZ, 2012). 

 

O objetivo das perguntas é voltado para o comportamento do consumidor e as 

tomadas de decisões. A base da entrevista foi a relevância que os comentários 

negativos possuem na decisão dos consumidores.   

 

“A” afirma que pesquisa no geral e se tiver muitos comentários negativos, procura 

outros sites, até encontrar uma boa avaliação. “B” conta que raramente pesquisa os 

comentários e quando precisa de algum destino específico, procura ser mais objetivo. 

“C” relatou que nem sempre o que é negativo para ela, pode ser para as outras 

pessoas, ou seja, aquilo que ela julga como importante, pode ser irrelevante para o 

outro. Conta que pesquisa aquilo que procura: serviços de qualidade. Caso se depare 

com comentários negativos, obviamente vai procurar outro que seja positivo.  “D” disse 

que também analisa o geral das avaliações e caso os ponto negativos sobreponha os 
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positivos, não escolhe o lugar.  “E” disse que não utiliza os serviços, mas se visse 

muitos comentários negativos julgaria o lugar como ruim, já que outras pessoas 

experimentaram e comentaram que não é bom. “F” relata que os comentários 

negativos são importantes e relevantes, porém nem sempre ele leva em consideração. 

Como por exemplo: [...] Fui a São Paulo em uma viagem a trabalho e quando 

pesquisei hospedagens, queria um lugar barato e que atendesse às minhas 

necessidades. Pesquisei a localização, se tinha estacionamento e depois a 

acomodação. Percebi que era bem localizado, com estacionamento, mas não era 

luxuoso. Resolvi ficar, pois não procurava luxo, mas um lugar para passar a noite e 

deixar meu carro seguro. Portanto, não foram relevantes aqueles comentários das 

pessoas que foram e questionaram o luxo do local.  

 

A análise dos dados obtidos conclui que na opinião dos entrevistados, cada pessoa 

tem aspectos diferentes dos serviços a considerar e nem sempre o que é negativo 

para uns é relevante para os outros. Mas quando as resenhas são negativas nos 

aspectos valorativos de cada um, elas influenciam na escolha dos entrevistados. As 

pessoas querem saber a opinião dos outros sobre assuntos que lhes interessam, por 

isso buscam informações em espaços diversos. Utilizam suas próprias redes sociais, 

onde os comentários são feitos por conhecidos e amigos tendo, em função disso, um 

peso maior, corroborando com a filosofia do buzz marketing, até sites especializados, 

nos quais opiniões e críticas de especialistas são publicadas. Vários usuários que 

leem as críticas de terceiros, fazem questão de publicar seus posicionamentos, sejam 

eles positivos ou negativos, sobre serviços e produtos usufruídos. Registram, em suas 

redes sociais, suas análises influenciando decisões de diversos clientes potenciais 

para os quais são significativas as avaliações dos amigos virtuais. Através disso, 

Samara e Morsch (2005) ressaltam que a personalidade exerce uma influência 

psicológica no processo decisório, similar à da percepção.  

 

4.5 Influência e confiança nas resenhas negativas 

 

Para Sernovitz (2005), os consumidores estão cada vez mais com voz ativa diante do 

mercado, onde as pessoas têm a liberdade de expressar suas insatisfações. Assim, 

os profissionais de marketing estão compreendendo que a satisfação do consumidor 
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é a melhor propaganda. Considerando essa afirmação, destaca-se a importância de 

as empresas avaliarem a qualidade do que é oferecido aos consumidores e sua 

influência na tomada de decisões de outros clientes em potencial. 

 

Os entrevistados foram unânimes ao declararem que as resenhas negativas 

interferem na hora da tomada de decisão, pois buscam qualidade nos serviços e ficam 

receosos quando deparam com experiências negativas de outras pessoas. Por 

exemplo, “F” apontou a seguinte questão: [...] “Acredita-se que as resenhas negativas, 

podem sim fazer suas interferências na tomada de decisão e mesmo que sejam 

experiências de pessoas que já frequentaram o local, não é totalmente seguro, pois 

quem garante não ser um “fake” de uma empresa concorrente? Mas acaba que nem 

sempre as pessoas colocam essa malícia e agem por impulso, digo por experiência 

própria, já fui influenciado várias vezes por resenhas, tanto positivas e quanto 

negativas e nunca pensei na possibilidade de ser enganado pelos comentários.” Os 

demais entrevistados confiam na segurança dos comentários dos sites, pois não 

acreditam que pessoas usariam de má fé nessa questão.  

 

5 CONSIDERACÔES FINAIS E SUGESTÕES  

 

Concluiu-se, principalmente através das entrevistas realizadas com os consumidores, 

que para a maioria deles, as resenhas negativas e o marketing boca a boca constituem 

elementos de extrema relevância no momento de definirem sobre serviços de 

hospedagem disponíveis.  

 

O cliente em potencial irá considerar as opiniões de outros usuários ao decidir pela 

escolha e compra de um serviço, dentre os concorrentes, demonstrando confiança 

nas críticas positivas ou negativas publicadas nos meios digitais. Os insatisfeitos são 

implacáveis e fazem questão de divulgar suas críticas, compartilhando experiências e 

induzindo com isso, outros consumidores a não comprarem serviços que eles 

desaprovaram.  

 

Os comentários negativos são altamente decisivos na tomada de decisão de compras 

pelos internautas, que procuram por referências que possam proporcionar alguma 
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garantia de segurança para que seus propósitos sejam atendidos e resultem em uma 

experiência agradável e satisfatória, sobretudo em aspectos essenciais, como preços 

acessíveis, gosto, comodidade e bem-estar de cada um.  

 

Os autores citados no trabalho possuem pontos de vista divergentes acerca do efeito 

positivo das estratégias de marketing, mas todos concordam que os comentários 

sobre as experiências pessoais com produtos e serviços influenciam as decisões de 

outros potenciais clientes. Ficou claro que os consumidores experimentam serviços 

específicos do comércio eletrônico, como meio de facilitar a busca daquilo de que 

necessitam, tanto a partir de estratégias de marketing criadas pelas empresas, para 

atrair e fidelizar clientes, quanto pelo marketing boca a boca emitido por outros 

clientes. 

 

As entrevistas realizadas com pessoas de alguns bairros de Belo Horizonte, 

comprovaram que os usuários que usam frequentemente a internet para comprar 

produtos turísticos, em suas viagens, levam em conta as resenhas negativas descritas 

por outros usuários, e os comentários de sites especializados nessa área. Um número 

considerável de interlocutores, apesar das diferenças socioculturais compartilhou das 

mesmas opiniões com relação aos serviços prestados e sobre a importância das 

críticas deixadas por pessoas que escolheram determinado produto, se gostaram ou 

não dos serviços utilizados. 

  

O setor de turismo possui um crescimento continuo e potencialmente ilimitado, 

fazendo com que a concorrência aumente exponencialmente e empresas que buscam 

novos clientes, estejam preparadas para receber críticas e aptas a utilizar ferramentas 

de marketing, para conquistar e fidelizar consumidores. Os usuários estão ficando 

atentos antes de contratar produtos e serviços pela internet. Consultam as resenhas 

publicadas por outros usuários e o “marketing boca a boca”, fundamentais na hora de 

escolher a melhor companhia aérea, a melhor hospedagem e o melhor preço, sem 

muito esforço. 

 

Diante da relevância econômica e comercial da temática abordada, o campo necessita 

de novas investigações para amadurecimento de técnicas de administração e 
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marketing adequadas ao melhor uso dos recursos midiáticos disponíveis. É 

fundamental que sejam feitos novos estudos nesta área, visto que a bibliografia 

disponível acerca desse assunto é escassa e a demanda grande, tanto da parte das 

empresas quanto dos interessados pelo tema.  

Este estudo pretende, portanto, contribuir para o incentivo de novas pesquisas que 

desvendem a questão das resenhas negativas em meios das empresas de 

hospedagem, a relação com os usuários e reação deles frente às críticas 

apresentadas. 
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APÊNDICE 

 

Apresentação:  

 

a) Apresentação do tema proposto, e dos fundamentos da pesquisa realizada 

para um artigo cientifico, como requisito da aprovação do curso de 

Administração, do Centro Universitário de Belo Horizonte; 

b) Coleta de dados e informações sobre o propósito da pesquisa; 

c) As informações são de grande valia para o resultado; 

d) Garantia que as informações de identificação serão sigilosas. 

 

ENTREVISTA SOBRE PESQUISA ONLINE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 

 

1. Você conhece os serviços online de hotéis e viagens? E você já utilizou algum?  

2. Quais sites você já utilizou ou já ouviu falar, para buscar serviços de 

hospedagem?  

3. Os sites especializados em hotéis e viagens têm facilitado suas reservas?  

4. O que você acha sobre o marketing boca a boca? 

5. Você considera relevante os comentários negativos dos sites que oferecem 

serviços online de hotéis e viagens? Explique. 

6. As resenhas negativas influenciam na hora de decidir por esse serviço?  

7. Você considera seguro a avaliação divulgada por outros consumidores? 

Explique. 


