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RESUMO
Neste estudo de caráter exploratório buscou-se proporcionar uma melhor compreensão
do segmento de viajantes independentes por meio de uma revisão bibliográfica e apresentar
uma análise da importância da Internet e da capacidade dos infomediários, ou distribuidores
do meio on-line, em atender este segmento. Para alcançar tais objetivos, primeiramente foi
feita a revisão bibliográfica, na qual foram usadas muitas contribuições estrangeiras, devido
ao fato de haver pouca produção sobre o assunto no Brasil. Posteriormente, realizou-se uma
pesquisa empírica de cunho qualitativo, por meio de um estudo de caso de um infomediário,
na tentativa de compreender como este tipo de organização age em relação ao heterogêneo e
complexo segmento de viajantes independentes que percorrem o Brasil. O caso estudado é o
da WHL.TRAVEL, e o percurso do trabalho consistiu na observação e análise dos web sites
da empresa referentes ao Brasil e a Belo Horizonte. Nas análises realizadas, implícita ou
explicitamente propõem-se adaptações da apresentação ou do conteúdo dos referidos web
sites, visando melhor atender ao crescente segmento dos viajantes independentes. De maneira
geral esta monografia desenhou o panorama do segmento de viajantes independentes e os
possíveis delineamentos estratégicos para alcançar este público. Observou-se ao final da
pesquisa que os infomediários têm grande potencial de atender os viajantes independentes,
possibilitando-lhes encontrar de forma mais rápida e conveniente informações e produtos que
buscam, além de poderem realizar comparações de produtos e preços de forma prática e
simples a partir deste tipo de serviço. O surgimento dos infomediários aparece, portanto,
como uma adequação no processo de intermediação dos produtos turísticos. Constatou-se, por
fim, que nos web sites da WHL.TRAVEL ainda são necessárias algumas mudanças. Em
maior escala, observou-se que o Brasil é um mercado ainda muito novo e que merece mais
estudos relacionados ao tema.

Palavras Chaves: viajantes independentes, distribuição, Internet.

ABSTRACT
This exploratory study seeks to provide a better understanding of the independent
traveler segment through a review of available literature and an analysis of the importance of
the Internet and the ability of infomediaries, or distributors of the online environment, to
attract and serve this segment. To reach these objectives, a literature review was performed
relying heavily on foreign contributions as there are few sources on the subject published in
Brazil. Subsequently, a qualitative empirical analysis was conducted, using a case study of an
infomediary, in an attempt to understand how such an organization acts in relation to the
complex and diverse segment of independent travelers in Brazil. The case studied was
WHL.TRAVEL, and the research consisted of the observation and analysis of the company's
web sites relating to Brazil and Belo Horizonte. The analysis both implicitly and explicitly
suggested changes to both presentation and content of these web sites are required to better
serve the growing segment of independent travelers. In general, this monograph describes the
independent traveler segment and suggests a possible design strategy to serve this public. At
the end of this study it was observed that infomediaries have great potential to serve
independent travelers, allowing them to find better and more appropriate information and
products faster, as well as providing a simple and practical platform for product and price
comparison. The emergence of infomediaries appears therefore to be an adaptation in the
process of intermediation of tourism products. Finally, it was concluded that the web sites of
WHL.TRAVEL require some changes and, on a larger scale, it was noted that Brazil is still a
very new market and needs further study.

Keywords: independent travelers, distribution, Internet.
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INTRODUÇÃO
O segmento de viajantes independentes representa um importante e crescente
segmento no turismo mundial. Porém, a atenção voltada para o segmento, seja das
organizações institucionais, das empresas privadas ou da academia tem sido bastante limitada,
tendo em vista que alguns autores afirmam que se trata do maior segmento turístico no
mundo. No advento de um novo século, surge um novo tipo de turista que é mais
independente, flexível e experiente, com padrões de comportamento complexos e demandas
bem diferentes dos turistas de massa. As mudanças na sociedade, a busca por produtos cada
vez mais individualizados e as facilidades em se viajar de forma mais independente na era da
globalização estão impulsionando o crescimento deste segmento. É por causa desse
crescimento, que se considera importante o desenvolvimento de pesquisas sobre o tema.
A Internet e o turismo, por suas características, possibilitaram um ―casamento‖
perfeito para que as viagens representassem um dos maiores setores de vendas na Internet,
bem como um popular assunto entre os usuários da web. Segundo pesquisas da Mintel1 (2002)
as características sócio-demográficas dos viajantes independentes – bom nível de educação e
renda – são similares às características daqueles que acessam a Internet em suas casas. Além
disso, a Internet trouxe facilidades ao possibilitar o acesso a uma variada oferta de produtos e
serviços desejados, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. Sem que o viajante necessite sair de
sua casa, pode contatar um provedor de serviços do outro lado do mundo diretamente.
Antes do fortalecimento da Tecnologia da Informação – a combinação de computação,
comunicação e eletrônica – e em especial da Internet, os CRS (Sistema de Reservas
Computadorizadas) e os GDS (Sistema de Distribuição Global) dominavam a cena da
distribuição eletrônica no turismo, ainda que com suas limitações de uso, por serem utilizadas
majoritariamente por operadoras2 e agências de viagens3 para venderem principalmente
passagens aéreas e hotéis de luxo que garantiam maiores comissões. A Internet por sua vez,
por ser mais acessível aos pequenos empresários do turismo que correspondem à maior parte

1

Pesquisa disponível em http://www.mintel.com/.

2

A operadora turística é responsável pela elaboração de um programa turístico, adquirindo serviços de hotéis,
eventos, passagens aéreas e terrestres. Ela é a organização responsável por disponibilizar os pacotes turísticos
para que as agências de viagens possam comercializá-los. As operadoras turísticas não costumavam realizar
vendas diretamente aos turistas, porém este cenário está mudando rapidamente nos últimos anos.
3

As agências de viagens são empresas responsáveis pela intermediação ou agenciamento de vendas de serviços
turísticos como passagens aéreas e pacotes turísticos oferecidos pelos prestadores de serviços turísticos.
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dos empresários do setor, por prover grande quantidade de informações sobre os destinos
turísticos antes disponíveis somente aos agentes de viagem, e por promover o contato direto
entre fornecedores e consumidores a um baixo custo e com alcance global, se popularizou
rapidamente no meio turístico, entre empresários ou turistas.
Essa rápida mudança que vem ocorrendo no turismo mundial induziu a adaptação de
tradicionais atores para novos formatos, bem como o aparecimento de novos atores, como as
agências de viagens on-line, entre as quais mencionam-se: Expedia4, Travelocity5 e
WHL.TRAVEL, entre outras. Esse tipo de organização tem exercido importante papel no
desenvolvimento das viagens independentes, mudando o padrão de comportamento e de
consumo dos turistas, e a forma como a distribuição no turismo ocorre. Porém, em tempos de
rápidas mudanças, esses novos atores também chamados de ―infomediários6‖, enfrentam
grandes desafios para se estabelecerem no mercado. A própria falta de conhecimento das
necessidades e do comportamento dos viajantes independentes em geral, incluindo a carência
de pesquisas e estudos sobre o tema não colabora para o desenvolvimento dessas novas
organizações de forma consistente no mercado.
Apesar dos viajantes independentes representarem um importante e crescente
segmento do turismo no mundo, há poucas produções acadêmicas que explorem o tema em
específico (HYDE; LAWSON, 2003). Quanto às produções brasileiras a esse respeito,
reservam-se citações pontuais e fragmentadas, além de algumas poucas publicações
principalmente em relação a seus sub-segmentos, como os backpackers ou mochileiros. As
maiores contribuições acadêmicas em torno dos viajantes independentes vêm da Austrália e
Nova Zelândia, onde os mesmos já são considerados um fundamental segmento do mercado
turístico e onde sub-segmentos deste mercado como o de mochileiros são bastante estudados e
valorizados por seus importantes impactos econômicos e sociais.
Devido à importância do segmento de viagens independentes e pelo rápido aumento
do uso da Internet para o planejamento e reservas de viagens, o estudo da distribuição on-line
para o segmento de viajantes independentes mostra-se de grande relevância. Diante das
rápidas mudanças ocorridas na distribuição de informações e serviços turísticos através da
Internet e do surgimento de novas oportunidades de negócios, tentou-se responder a duas
perguntas com este estudo, como se caracterizam os atores chamados de infomediários? E
4

Acessar www.expedia.com

5

Acessar www.travelocity.com

6

Compreende-se por infomediários neste trabalho, intermediários on-line de produtos e serviços turísticos.
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como a WHL.TRAVEL – infomediária atuante no mercado – se posiciona para atender o
heterogêneo e complexo segmento de viajantes independentes que procuram por alguns
destinos brasileiros? Buscou-se então nesta pesquisa avaliar a capacidade dos infomediários
de atenderem o heterogêneo e complexo segmento de viajantes independentes no país.
Tentou-se alcançar este objetivo partindo de um estudo de caso, no qual foi analisada a
atuação da empresa WHL.TRAVEL. No Brasil especificamente, existem poucas organizações
relevantes cujo foco seja os viajantes independentes. A escolha da WHL.TRAVEL como
objeto de estudo deste trabalho se deu por ser uma organização que tem como público-alvo os
viajantes independentes e pela rápida expansão da organização no Brasil. Justifica-se a
escolha desta organização também pelo envolvimento direto do autor nela, o que facilitaria o
desenvolvimento deste trabalho e permitiria um aprofundamento na análise do tema, o que
dificilmente seria conseguido ao selecionar outra organização.

Objetivos

Objetivo geral


Analisar o comportamento da WHL.TRAVEL na distribuição de informações e
serviços para o segmento de viajantes independentes, visando apresentar um exemplo
de análise possível para compreender novos atores turísticos reconhecidos como
―infomediários‖.

Objetivos específicos


Demonstrar, com base na literatura, a heterogeneidade e complexidade do segmento
de viajantes independentes;



Caracterizar por meio de pesquisa bibliográfica os novos atores turísticos
reconhecidos como infomediários;

13



Estudar o caso de um infomediário atuante no segmento de viajantes independentes no
Brasil, observando suas estratégias de distribuição e analisando o principal meio de
comercialização de seus serviços – web sites.
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1. AS VIAGENS E BUSCA PELA INDEPENDÊNCIA
1.1 Introdução às viagens independentes
Viajantes independentes são tipicamente definidos como aqueles que ―providenciam o
seu próprio transporte e meio de hospedagem, ao invés de comprar um pacote de um varejista
do turismo‖ (MORRISSON; HSIEH; O´LEARY, 1993, tradução do autor7). Também podem
ser vistos como ―aqueles que entram em relações contratuais diretamente com os fornecedores
de componentes de serviços turísticos únicos‖ (WORLD TOURISM ORGANIZATION,
1991, tradução do autor8). De acordo com essas definições, Hyde (2008b) afirma que o
segmento de viagens independentes representaria o maior segmento de viagens em todo o
mundo. É recorrente, a relação direta dos viajantes independentes com os mochileiros, porém,
como ressalta Hyde (2008b), devemos ter cuidado para não ver todos os viajantes
independentes como mochileiros, uma vez que mochileiros são meramente um sub-grupo de
todos os viajantes independentes.
Observa-se uma rápida mudança na forma como as pessoas estão viajando na
atualidade, com o aumento das viagens independentes frente ao declínio das viagens de
pacotes. No período de 2001 a 2005, por exemplo, as viagens independentes para o Reino
Unido realizadas por turistas internacionais aumentaram de 74% para 81% (OFFICE FOR
NATIONAL STATISTCS9, 2006, citado por HYDE, 2008b, p.1). Entre os viajantes
internacionais para a Nova Zelândia, entre 2001 e 2002, 92% dos britânicos, 90% dos
australianos e 75% dos americanos, eram viajantes independentes (TOURISM NEW

7

an independent traveler is one who makes their own transportation and accommodation arrangements, rather
than purchasing these as a package from a travel retailer
Referência: MORRISON, A.M., HSIEH, S. & O‘LEARY, J.T. (1993). Travel arrangement classifications for
European international travellers. In: GASSER, R.V.; WEIERMAIR, K. (orgs.). Spoilt for Choice: Decision
Making Processes and Preference Changes of Tourists. Proceedings of the Institute of Tourism and Service
Economics International Conference. pp.221-235. University of Innsbruck. Nov/1993.
8

independent tourists, i.e. those entering into direct contractual relations with the suppliers of single tourism
services
Referência: WORLD TOURISM ORGANIZATION. (1991). Recommended measures for tourism safety.
Disponível em http://www.unwto.org/quality/safety/en/safety_01_1.php?op=5&subop=27> Acesso em 1º de
Abril de 2009.
9

OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS. (2006). Travel trends: A report on the 2005 international passenger
survey. Houndmills, Hampshore, UK: Palgrave Macmillan .
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ZEALAND10 2002, citado por HYDE; LAWSON 2003, p. 13). Até mesmo a Ásia,
popularmente reconhecida por viagens de pacotes, vê esse mercado entrar em rápido declínio.
Em 2000, mais de 80% das viagens para os destinos da Ásia eram feitas por meio de pacotes
turísticos, já em 2006, essa amostra caiu para aproximadamente 50%, devido à preferência
por viagens independentes (WORLD TOURISM ORGANIZATION, 2006). Em relação ao
Brasil, segundo o estudo da demanda turística internacional de 2003, realizada pela Embratur,
mais de 75% dos estrangeiros que visitaram o país no ano, afirmaram ter organizado a viagem
de forma independente, sendo que apenas 23,2% dos turistas disseram ter utilizado de
serviços de agências de viagens para organizar sua viagem (EMBRATUR, 2003).
Já em 1993, a Organização Mundial do Turismo apontava que o grupo homogêneo de
pacotes que se desenvolveu de forma extensiva durante os 1960 e 1970, e também até durante
1980, se tornava fora de moda e não estava alinhada com a tendência da expressão individual
(WORLD TOURISM ORGANIZATION 1993). Poon (1993) sugere que mudanças
demográficas e de estilo de vida resultaram em demandas por viagens mais flexíveis e que
surge um crescente e novo grupo de turistas flexíveis, independentes e experientes, com
valores e estilos de vida diferentes dos turistas de massa.
O crescimento das viagens independentes pode representar uma ameaça a operadoras e
agências de viagens, uma vez que um número cada vez maior de viajantes está buscando por
preços mais competitivos e serviços mais personalizados, realizando compras diretamente dos
provedores de serviços através da Internet. Como intermediários da cadeia produtiva do
turismo, operadoras e agências de viagens estão enfrentando de forma cada vez mais forte, um
processo de ―desintermediação 11‖ e ―reintermediação12‖ em função de novas tecnologias e
canais de distribuição como a Internet.
Poon (1993) afirma que o declínio das viagens de pacote e aumento das viagens
independentes é uma tendência inevitável do estilo de vida moderno que propõe padrões de
consumo mais individualizados, que foram estimulados com o avião a jato após a Segunda
Guerra Mundial. Outro fator que tem sido considerado para o aumento e demanda por viagens
independentes são as mudanças demográficas que têm acontecido nas sociedades ocidentais,
como o envelhecimento da população, maior número de pessoas vivendo sozinhas, em casais
10

TOURISM NEW ZEALAND (2002). New Zealand International Visitor Survey: Results for the 12 Months to
June 2002. Wellington: Tourism New Zealand.
11

12

Entende-se por desintermediação, o fim de um processo de intermediação antes existente.

Enquanto a desintermediação pressupõe o fim de um processo de intermediação, a reintermediação significa a
substituição de um intermediário por outro.
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e famílias menores, além do aumento da prosperidade de acordo com a European Travel
Comission (2006). Conforme pesquisas da Mintel (2002) o ―espetacular crescimento‖ das
companhias aéreas de baixo custo foram um dos principais fatores que influenciaram o
crescimento das viagens independentes, em conseqüência de seu método de distribuição
direta, em que excluem-se os agentes de viagem.
Apesar desses fatores de mudança já terem sido constatados por diversos autores, o
segmento de turismo individual, que engloba as viagens independentes, é pouco estudado,
seja em instituições privadas ou governamentais como ressalta Aoqui (2005). Segundo esse
autor, o turismo tradicional resiste como objeto de pesquisa principal dos pesquisadores em
função da facilidade de acesso e quantificação das informações, enquanto o turismo individual
não conta com bases de dados consolidadas e apresenta difícil mensuração apesar de campo
potencial para estudos exploratórios.

1.2 Definindo os viajantes e as viagens independentes
Como citado anteriormente, viajantes independentes são tipicamente definidos como
viajantes que ―organizam o seu próprio transporte e meio de hospedagem, ao invés de
comprar um pacote turístico de um varejista do turismo‖ (MORRISSON; HSIEH; O´LEARY,
1993). Também são definidos como ―aqueles que entram em relações contratuais diretamente
com os fornecedores de componentes de serviços turísticos únicos‖ (WORLD TOURISM
ORGANIZATION, 1991).
Segundo Hyde e Lawson (2003), para o mercado turístico, viajantes independentes são
todos os turistas que não compram pacotes turísticos; são todos os viajantes que não
reservaram um pacote com passagem aérea e acomodação por meio de um agente de viagens.
De acordo com essa definição, viajantes que fizeram reservas de apenas passagem aérea com
auxílio de um agente de viagem, poderiam ser considerados viajantes independentes, bem
como aqueles que reservaram sua viagem ou acomodação pela Internet. A Tourism New
Zealand13 (2002, citada por Hyde e Lawson 2003, p.13) vê os viajantes independentes como
aqueles sem reservas a não ser de passagem aérea internacional, assim como aqueles com

13

TOURISM NEW ZEALAND (2002). New Zealand International Visitor Survey: Results for the 12 Months to
June 2002. Wellington: Tourism New Zealand.
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reservas adicionais que não foram adquiridas como parte de um pacote de uma agência de
viagens.
Porém, segundo Hyde e Lawson (2003), a definição de um viajante independente
deveria ser baseada no comportamento do turista e no número de componentes 14 da viagem
que foram pré-reservados, ao invés da escolha do canal de distribuição 15 pelo qual a viagem
foi adquirida. Hyde (2008b) afirma que devido a um grande número de turistas estarem
escolhendo realizar compras de componentes de sua viagem diretamente com fornecedores
através da Internet, basear a definição de viagem independente apenas no canal de
distribuição pode configurar um equívoco. Hyde e Lawson (2003) apontam ainda que o termo
―viajante independente‖ deveria ser aplicado aos viajantes que conferem flexibilidade a seu
itinerário e certo grau de liberdade na região do destino para o qual está viajando. Enquanto
viajantes em pacotes tendem a ter flexibilidade limitada na região do destino para o qual estão
viajando uma vez que sua viagem está reservada, viajantes independentes tendem a ter
considerável flexibilidade para a região do destino para o qual estão viajando, mesmo após a
reserva de sua viagem.
Hyde (2008b) sugere uma diferente abordagem, de forma que o comportamento do
viajante independente seja levado em consideração, propondo uma ferramenta para avaliar o
grau de independência no comportamento do veranista, o qual ele chama de Vacation
Flexibility Index (VFI), ou Grau de Flexibilidade em Férias que é baseada no tipo de viagem,
busca por novidade e proporção de elementos da viagem reservados antecipadamente
(diagrama 1). De acordo com o grau de independência nas viagens, Hyde (2008b) afirma que
entre os viajantes independentes, existem diferentes tipos de viajantes, que mostram maior ou
menor grau de independência e flexibilidade. Porém, dizer que o canal de distribuição não
influencia na determinação de uma viagem independente poderia constituir também um
equívoco, já que ao buscar uma agência de viagem, o viajante passa a ter certo grau de
institucionalização em sua viagem. Hyde (2008b) também faz menção às viagens
independentes considerando apenas viagens de lazer onde existe um processo de passeio e um
itinerário em evolução. Dessa forma, seguindo o ponto de vista do autor, viajantes em
negócios ou estudos não podem ser considerados como viajantes independentes.

14

15

Envolvem componentes de uma viagem: passagem aérea e terrestre, meio de hospedagem, passeios, etc.

Canal de distribuição é o meio pelo qual o produto percorre até chegar ao consumidor. Ex: Internet. O item 2.3
do trabalho traz informações mais detalhadas sobre distribuição e canais de distribuição no turismo.
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DIAGRAMA 1
Vacation Flexibility Index (Grau de Flexibilidade em Férias) – relação entre independência nas férias e
outros aspectos do comportamento do turista

Fonte: Hyde (2008b)

Através de um estudo buscando entender a natureza e características das viagens
independentes em relação à busca por informações, planejamento de viagem e decisão sobre a
viagem, Hyde e Lawson (2003) trazem importantes considerações em relação às viagens
independentes, em um dos únicos estudos dedicados exclusivamente ao tema em questão. A
pesquisa foi realizada na Nova Zelândia com turistas internacionais de variadas origens. Os
autores identificam três características que diferenciam a natureza de uma viagem
independente:


o viajante experiencia um itinerário em evolução;



o viajante está disposto a correr riscos ao selecionar componentes da viagem;



o viajante tem desejo de experienciar o não planejado.

Segundo os autores, estas características tendem a aparecer quando:


a viagem engloba sub-destinos;



reservas antecipadas de meios de hospedagem e transporte não foram realizadas;



o viajante não tem familiaridade com o destino;



os níveis de risco são percebidos como baixos ou irrelevantes.

19

Também em estudo realizado na Nova Zelândia por Parr16 (1989, citado por Hyde e
Lawson 2003, p. 15) sobre viajantes independentes internacionais viajando para a Nova
Zelândia, a autora afirma que 90% dos viajantes independentes estavam viajando sozinhos ou
em casais. Sendo assim, observa-se que viagens independentes tendem a serem mais comuns
quando envolvem poucas pessoas. Além disso, Hyde e Lawson (2003) chegam a importantes
considerações para melhor entendermos as características das viagens independentes e de seus
atores, citadas abaixo:


motivação principal – prazer em viver experiências não planejadas em detalhes;



a viagem consiste numa série de elementos planejados e varia de forma considerável
de viajante para viajante;



a fonte mais influente na preparação de elementos de viagens já planejadas são fontes
impressas, como guias de viagens e folhetos;



os viajantes realizam planos detalhados sobre a escolha dos atrativos e das atividades
para um período imediato de apenas 24 horas;



somente ao chegarem a sub-destinos, os viajantes buscarão informações detalhadas
sobre o que aquele sub-destino oferece, tais como atrativos e atividades;



os viajantes considerarão outras atrações e atividades além das quais foram planejadas
antecipadamente;



a escolha de atrativos e atividades é baseada num equilíbrio entre o prazer esperado ao
apreciar o atrativo ou atividade, em contraposição as limitações de tempo e despesas;



quase todos os atrativos e atividades planejados serão experienciados;



os viajantes tomarão vantagem de oportunidades interessantes para experienciar
alguns atrativos ou atividades que não foram planejados ou ativamente pesquisados.

Por fim, Hyde e Lawson (2003) descrevem uma viagem independente como uma
experiência livre de ir de lugar para lugar, relativamente sem saber o que cada sub-destino
oferece, extraindo o máximo possível de cada lugar (dadas às limitações de tempo e gastos),
além de tirar vantagem das oportunidades interessantes ou agradáveis que apareçam.
Baseado nas informações disponíveis sobre os viajantes independentes, sobre as
características das viagens independentes, na revisão de suas bases motivacionais que serão
desenvolvidas mais a fundo no próximo capítulo, além das definições existentes, propõe-se
uma nova definição de viajante independente e também de uma viagem independente para
16

PARR, D. (1989). ―Free Independent Travellers‖. Unplibished master of applied science thesis. Lincoln
College, University of Canterbury, New Zealand.
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facilitar a compreensão dos termos para este trabalho. Porém, cabe fazer uma ressalva em
relação à definição de turistas:
[...] não é fácil definir turista, pois trata-se da atuação de um indivíduo em viagem
cuja decisão foi tomada com base em percepções, interpretações, motivações,
restrições e incentivos e representa manifestações, atitudes, e atividades, tudo
relacionado com fatores psicológicos, educacionais, culturais, étnicos, econômicos,
sociais e políticos, viagem essa que envolve uma multiplicidade de agentes
institucionais e empresariais desde que o viajante parte até que volta, situação que,
por isso, também se estende ao próprio turismo como setor de atividade que, sendo
fundamentalmente econômica, tem igualmente significados, implicações, relações e
incidências sociais, culturais e ambientais. (BAPTISTA17, 1997, citado por DIAS,
2003, p.35)

Para efeitos de análise neste trabalho, viajantes independentes seriam: viajantes com
diferentes motivações, objetivos de viagem, faixas etárias e situações sócio-econômicas e
demográficas que buscam planejar e organizar a sua viagem sem intermediação direta de
empresas turísticas e que buscam ter flexibilidade e liberdade em relação às suas escolhas
quanto a atrativos, atividades, serviços de hospedagem, transporte e alimentação, além de
tempo de permanência em cada destino ou atração escolhida, estando dispostos a correr riscos
sobre suas decisões, diferentemente das viagens tradicionais de pacotes. Por não planejarem e
reservarem parte dos componentes de sua viagem, acabam por se aproveitar de oportunidades
convenientes e estão abertos a viverem experiências não programadas ao longo de sua
viagem.

1.3 As bases motivacionais das viagens independentes
Segundo Ross (2002) uma das formas de definirmos as bases motivacionais do turista
está baseada na psicologia moderna, que tem considerável potencial para explicar a motivação
do turista. A famosa hierarquia das necessidades de Maslow (1943) desponta como um
modelo que nos ajuda a compreender as bases motivacionais do turista e também dos
viajantes independentes. Maslow (1943) propõe uma hierarquia das necessidades humanas
baseada em cinco níveis, que compreendem as necessidades fisiológicas, de segurança, amor,
respeito e sentimento de realização. Segundo a teoria de Maslow, se nenhuma dessas
necessidades fossem satisfeitas, as necessidades de níveis mais baixos, começando pelas
fisiológicas, dominariam o comportamento humano. Uma vez satisfeitas estas necessidades,

17

BAPTISTA, Mário. Turismo: competitividade sustentável. Lisboa: Verbo, 1997. 617p.
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as mesmas já não serviriam de motivação, e necessidades do próximo nível da hierarquia
motivariam o comportamento de forma sucessiva.

QUADRO 1
Componentes básicos da hierarquia de necessidades de Maslow.
Necessidades fisiológicas
Necessidades de segurança
Necessidades de amor
Necessidades de respeito

Necessidade de realização

Fome, sede, sexo, sono, ar etc.
Estar livre de ameaça ou perigo; um ambiente
seguro, ordeiro e previsível
Sentimento de fazer parte de algo maior, relações
afetivas, amizade, participação em grupo.
Auto-estima, sentimento de competência,
autoconfiança, ter boa reputação, reconhecimento,
prestígio.
Realização do próprio potencial, plenitude.

Fonte: Adaptação de Maslow (1943, extraído de Ross 2002, p.32).

De acordo com Hyde e Lawson (2003), quando os níveis de risco são percebidos
como baixos ou irrelevantes, os turistas têm maior tendência a viajar de forma independente,
não necessitando de intermediários para organizar e acompanhá-los em suas viagens. Sendo
assim, os turistas ou viajantes independentes, apoiados na hierarquia das necessidades de
Maslow, por não perceberem riscos ou considerar que estes sejam baixos e por terem
confiança para viajarem de forma independente, teriam as necessidades de segurança
satisfeitas. Sendo assim, os viajantes independentes também não teriam como motivação as
necessidades de ordem fisiológicas, como a preocupação dos locais em que vão comer e
dormir, uma vez que estas estão abaixo das necessidades por segurança. Já os turistas de
massa e de pacotes, manifestariam maior predisposição a terem em sua motivação,
necessidades de ordem inferiores como as fisiológicas e de segurança. Krippendorf (1987)
sugere que uma viagem oferece ao indivíduo um senso de liberdade e auto-determinação que
não estão disponíveis no dia-a-dia. Para Hyde e Lawson (2003), uma viagem independente
oferece maiores oportunidades para encontrar esta sensação de liberdade buscada por muitos
turistas.
Cohen (1974) traz uma tipologia de turistas que ajuda na compreensão da distinção
entre viagens de pacotes e independentes: as viagens ―institucionalizadas‖ e ―não
institucionalizadas‖. Cohen sugere que a chave para compreendermos o comportamento e a
motivação do turista é entender o grau em que suas experiências de viagens são
―institucionalizadas‖ ou organizadas por intermediários. O autor propõe a divisão dos turistas
em quatro tipos (turistas de massa organizados, turistas de massa individuais, exploradores,
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alternativos), e o que determina a diferença entre eles é o nível de dependência ou
independência de uma ―bolha ambiental‖, aqui entendida como as facilidades e serviços
oferecidos pelo sistema turístico (pacotes turísticos completos, serviços de guia, vôos
marcados, traslados, etc.).
Na tipologia de Cohen, os ―turistas de massa organizados‖ são altamente dependentes
da ―bolha ambiental‖ e o consumo é caracterizado por pacotes completos em que a
familiaridade domina e a novidade inexiste ou é altamente controlada. Segundo Ateljevic e
Doorne (2001) ao darem suporte à tipologia de Cohen, também consideram os ―turistas de
massa individuais‖ como ―institucionalizados‖ por usarem das facilidades institucionais do
sistema turístico como vôos marcados, reservas centralizadas e traslados organizados por
agências de viagens. Os ―turistas de massa individuais‖ buscam baixo risco e situações
familiares ao planejar suas viagens, e podem visitar os mesmos locais que os turistas de massa
organizados, porém, seguem seus próprios interesses. Seguindo a tipologia de Cohen, os
―exploradores‖ costumam ir ―onde ninguém vai‖, porém, este tipo entrará na bolha de
conforto se a situação mostrar-se difícil demais. Por fim, os ―alternativos‖ buscam o
ineditismo a todo custo, e até mesmo desconforto e perigo, tentando evitar qualquer contato
com ―turistas‖, sendo que a novidade é seu objetivo total, e seu padrão de gasto tende a
beneficiar estabelecimentos periféricos em vez de grandes empresas.
Os tipos ―exploradores‖ e ―alternativos‖ com permanências mais longas nos destinos,
terão maior entendimento sobre os anfitriões e sua cultura, e o aspecto da novidade será
dominante. Segundo Vogt (1976) os valores primários compartilhados por estes tipos são a
novidade, espontaneidade, risco, independência e variedade de opções. Enquanto isso, os
―turistas de massa organizados‖ terão um envolvimento mínimo com a população local e
pouco contato intercultural por permanecerem na ―bolha ambiental‖ ou ―bolha psicológica‖
como propõe Burns (2002). O modelo de Cohen leva a entender que mesmo entre os viajantes
independentes, há uma diferenciação no que diz respeito ao nível de dependência ou
independência da ―bolha ambiental‖ e que este segmento seja bastante amplo e diversificado.
Porém, este modelo pode ser questionado quanto ao seu determinismo ao longo do
tempo, uma vez que os mesmos indivíduos podem ser, no decorrer da vida, vários tipos de
turistas, à medida que assumem diferentes experiências de viagem de acordo com Pearce
citado por Burns (2002). Pearce afirma que os indivíduos podem passar por uma ―ascensão na
carreira de viajante‖, desenvolvendo uma gama de motivações enquanto ―aprendem‖ a viajar
e desenvolvem a capacidade para vivenciar suas viagens em vários níveis. Goeldiner, Ritchie
e Mcintosh (2002) também trazem um modelo baseado na hierarquia das necessidades de
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Maslow, que fala da possível ―ascensão na carreira de um viajante‖ como se pode observar no
diagrama 3.

DIAGRAMA 2
Escala das necessidades

Fonte: GOELDNER, RITCHIE e MCINTOSH (2002, p.182)

As necessidades de ordem superior são tidas como necessidades de caráter mais
individual e que se baseiam em expectativas, que são predominantemente emocionais e
assumem características dos impulsos dirigidos ao mundo interior, como sugere Gnoth citado
por Ross (2002). Por estas necessidades terem caráter fortemente individual, as viagens
independentes favoreceriam a realização dessas necessidades.
Plog (2001) criou os termos ―viajantes alocêntricos‖ ou ―aventureiros‖ que seriam
aqueles que buscam de forma ativa destinos exóticos ou ―intocados‖; e ―viajantes
psicocêntricos‖ ou ―confiáveis‖ que seriam aqueles que não assumem riscos e tendem a viajar
para destinos turísticos bem estabelecidos, buscando segurança e familiaridade.
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Dessa forma, podemos dizer que os viajantes independentes estão mais próximos de
serem ―viajantes alocêntricos‖ seguindo o modelo de Plog (2001), e tendem a estar em
oposição aos ―viajantes psicocêntricos‖. Seguindo o modelo de Cohen, os viajantes
independentes seriam os viajantes ―não institucionalizados‖, neste caso, os ―exploradores‖ e
―alternativos‖ em contraposição aos ―turistas de massa individuais‖ e ―turistas de massa
organizados‖. Os ―turistas de massas individuais‖ poderiam por sua vez, assumir
características de viajantes independentes, já que os mesmos seguem seus próprios interesses
e podem agir tanto como ―turistas de massa organizados‖ como ―exploradores‖ durante a sua
viagem.
Segundo Hyde e Lawson (2003) a escolha entre uma viagem de pacote e independente
estaria no equilíbrio de duas forças motivacionais opostas que se apóiam no estudo de Mayo e
Jarvis (1981) que afirmam que em qualquer comportamento do turista, é observado um
equilíbrio entre a ―necessidade por complexidade‖ e ―necessidade por consistência‖. Esse
equilíbrio poderia ser entre o desejo por novidade e o desejo por rotina, e o turista escolhe a
sua forma de viagem baseado no melhor equilíbrio entre suas necessidades por complexidade
e consistência. A escolha por uma viagem de pacote ou independente também é influenciada
por características sócio-demográficas, tempo de viagem, número de pessoas, experiência de
viagem, destino de origem e chegada (HYDE; LAWSON 2003).
Pela característica de suas viagens, os viajantes independentes tendem a respeitar mais
o estilo de vida local, ao passo que costumam ter maior contato com a realidade local e
costumam se preocupar mais com a sustentabilidade de sua viagem e dos destinos visitados.
Porém, diversos autores apontam que os viajantes independentes não podem ser considerados
como melhores ou mais responsáveis do que os turistas convencionais ou turistas de massa
como demonstra o trecho abaixo:
[...] É assim que, sem querer, os turistas alternativos fazem o papel de batedores desse
turismo de massa, do qual justamente tentam escapar. Eles põem em ação novos
mecanismos de mercado, justamente quando um grande número deles, sobretudo
jovens, são inimigos declarados da nossa ideologia de consumo. Mas, eles próprios
tornaram-se um mercado! A produção de guias de viagens alternativas que encontram
sempre novas ―informações‖ a distribuir em 10.000 exemplares, é um dos aspectos
dessa realidade. Outro aspecto são os equipamentos dispendiosos, o saco de dormir
em especial, a máquina fotográfica. Diga-se de passagem que até os convictos pela
aventura acham muito normal o uso de algumas comodidades induzidas pelo turismo
de massa que abominam: os vôos a preços baixos, os aeroportos, os centros de
informações turísticas, por exemplo. (KRIPPENDORF, 2001)

Além disso, os viajantes independentes em muitos casos não se consideram ―turistas‖
e daí surgem termos como o de ―viajante independente‖. Porém, não podemos dizer que os
viajantes independentes também não sejam turistas.
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1.4 O segmento de viajantes independentes e sua heterogeneidade
Em função das organizações não estarem aptas a atingirem todos os mercados ao
mesmo tempo, é importante que as mesmas identifiquem seus mercados-alvo e que conheçam
bem seus clientes e potenciais clientes em relação a suas necessidades, desejos, atitudes e
comportamentos. Dessa forma, a segmentação de mercado aparece como uma estratégia de
marketing de grande importância para as organizações.
Como aponta Middleton (2002) ―é cada vez mais impossível lidar com todos os
clientes com o conceito de consumo de massa‖, e esta realidade se intensifica ainda mais para
os viajantes independentes com suas necessidades individualizadas. Dentro de seu grupo
podem estar incluídos desde os turistas backpackers, mais conhecidos por mochileiros;
campistas; turistas em visita a amigos e familiares; turistas viajando em ônibus confortáveis;
turistas solos18; turistas viajando de automóveis; e até turistas de luxo e conforto, como sugere
Hyde (2008b). Hyde e Lawson (2003) sugerem que o segmento de viajantes independentes
inclua outros segmentos como o turismo de aventura, o cicloturismo e o de backpackers ou
mochileiros. Tendo-se em vista a escassez de estudos e atenção mesmo do ponto de vista do
mercado para o segmento dos viajantes independentes, considerar seus sub-segmentos pode
ser importante caminho a ser seguido a fim de buscar maior compreensão sobre esse tipo de
viajante.
Os turistas ao viajarem em automóveis podem ser considerados viajantes
independentes como sugerem Pennington-Gray (2003), Prideaux (2003) e Larsen (2001),
citados por Hyde (2008b), devido ao potencial de liberdade que o automóvel oferece em
relação a datas e locais, mantendo, desta maneira, o caráter de grande flexibilidade da viagem.
O mesmo se aplicaria a turistas utilizando de outros meios de transportes próprios como os
cicloturistas, que teriam como seu principal meio de transporte a bicicleta.
As viagens solo são na maioria das vezes viagens independentes como sugerem
Mehmetoglu, Dann e Larsen (2001) e Wilson (2004) citados por Hyde (2008b), uma vez que
viagens solo oferecem flexibilidade, liberdade e oportunidades de exploração do
desconhecido que não são tão evidentes em viagens em grupos maiores.
Os backpackers ou mochileiros, por se tratarem do sub-segmento mais emblemático
dentre os viajantes independentes e por ser o segmento mais estudado, será retratado aqui em
18

São considerados turistas solos, turistas viajando sozinhos.
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maiores detalhes. Entretanto, no Brasil, mesmo os mochileiros foram pouco estudados sendo
os únicos trabalhos dedicados ao tema encontrados e relevantes os de Oliveira (2000), Aoqui
(2005) e Oliveira (2008).
Aoqui (2005) define mochileiros como:
Jovens de qualquer idade, que realizam, fundamentalmente, viagens independentes
e econômicas – evitam o turismo de massa e de luxo, hospedam-se em
acomodações baratas, costumam barganhar preços quando possível e utilizam a
infra-estrutura de serviços (restaurantes, comunicação, transportes e facilidades)
local, o que lhes permite, muitas vezes, um contato mais próximo com a população
visitada e o estilo de vida da região.
Trata-se de um subsetor do turismo econômico internacional composto de pessoas
que mantêm uma rede própria de comunicação e que costumam viajar sozinhas ou
em pequenos grupos, mas com freqüência superior à média da população,
normalmente com uma agenda mais flexível (muitas vezes em itinerários multidestino), organizada de forma personalizada e aberta a novas experiências (como
desbravar regiões menos turísticas), porém sem deixar de conhecer e experimentar
os aspectos e lugares considerados tradicionais em uma cultura. Carregam, em geral
nas costas, toda sua bagagem, o que lhe cunhou o nome backpacker ou mochileiro.
(AOQUI, 2005, p. 96)

Quando se fala em viajantes independentes, freqüentemente a imagem do mochileiro é
lembrada, demonstrando o descaso em relação ao segmento, caracterizado por uma visão
oriunda do estereótipo do mochileiro. Segundo Aoqui (2005) informações equivocadas são
comumente relacionadas a uma imagem estereotipada do mochileiro como um indivíduo
amoral, usuário de drogas, sem dinheiro e transgressor de leis.
Em alguns casos, o interesse governamental de se desencorajar o turismo backpacker é
tanto, que são criadas políticas para isso. Por exemplo, o governo de Botswana declara:
Turistas estrangeiros que gastam muito de seu tempo, mas pouco de seu dinheiro
em Botswana são de pequeno benefício econômico ao país. Na verdade, são quase
certamente uma perda econômica porque eles tumultuam as facilidades públicas
disponíveis tal como estradas e campings e causam danos ao ambiente. É
importante separar no mix de turistas aqueles que são campistas casuais daqueles
que ocupam acomodação permanente. Encorajar o último em detrimento do
anterior por meio do estabelecimento de mercado-alvo e pela imposição de altas
taxas para o uso de facilidades públicas está obviamente entre os objetivos a serem
perseguidos (LITTLE, 1991 citado por AOQUI, 2005, p. 85).

Essa visão preconceituosa é muito comum, porém de posse de boas informações e
análises que levam em consideração indicadores mais variados, alguns países já têm
percebido que, muito ao contrário do que se diz, o segmento é benéfico ao desenvolvimento
das nações. É o caso de países como a Austrália, a Nova Zelândia e, mais recentemente, do
sudeste asiático, como Tailândia e Vietnã. Essa constatação é comprovada por números. Na
Austrália, por exemplo, Jarvis (1994) aponta que, embora a média de gastos por noite dos
backpackers seja de apenas US$ 10 a US$ 15 em acomodação, muitos não pensariam duas
vezes para esbanjar US$ 120 por um vôo sobre os Bungle Bungles ou US$ 200 em um safári
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pelo Kakadu ou ainda US$ 400 em um curso de mergulho em Cairns. Oliveira (2008) ao
pesquisar os mochileiros internacionais no Brasil, concluiu que os gastos destes são maiores
que o dos turistas internacionais convencionais devido ao seu período de estadia longo.
Em relação aos benefícios trazidos, o sub-segmento dos viajantes independentes é
capaz de democratizar o desenvolvimento turístico de um local, pois favorece determinados
setores da indústria do turismo que não conseguiriam competir com os grandes
empreendimentos. Os setores favorecidos pelos backpackers têm destaque para os
fornecedores de acomodação, organizadores de viagens econômicas de um a vários dias,
produtores de artesanato e serviços de alimentação e transporte. Costumam também, ao fugir
das grandes concentrações de turistas e pelo tempo maior de viagem, explorar destinos mais
longínquos e fora das rotas de turismo tradicionais. Dessa forma, trazem também benefícios
econômicos não somente aos grandes centros turísticos, mas também aos pequenos
empreendimentos e às respectivas comunidades, ficando os ganhos mais bem distribuídos
para os empreendimentos locais.
Outro fator positivo é que a presença de backpackers em algumas cidades tem atuado
como estímulo para o redesenho urbano, especialmente em bairros marginalizados como os
red light districts (em geral, ligados à prostituição, ao tráfico e ao consumo de drogas). Como
esses distritos normalmente oferecem diárias baratas e são centralmente localizados, tornamse atrativos para empreendedores e trazem infra-estrutura. Essa infra-estrutura consegue
motivar, aos poucos, o aumento visível da circulação de backpackers e viajantes
independentes nessas áreas, até então desvalorizadas pela população local e conhecidas por
seus índices de violência, pela presença de prostituição e do tráfico de drogas. Em vários
locais na Europa e em outras regiões do globo já podem ser encontrados estabelecimentos
voltados a esse tipo de viajante como: paradas de ônibus para aeroportos, pubs, casas de
câmbio, hotéis econômicos, hostels, albergues da juventude, quiosques de informações
turísticas, entre outros, se tornando renovados centros ativos de entretenimento e turismo de
jovens.
A desconsideração desses dados se deu pela forma como, historicamente, a indústria
do turismo avaliava o valor total do mercado, levando em suma consideração os gastos com
hospedagem. Sob esse critério, os backpackers e muitas vezes, os viajantes independentes em
geral, são considerados como um público indesejável e que gasta pouco. O fato é que como
esse tipo de turista tem como componente-chave de sua viagem as experiências, não
importam em gastar pouco com hospedagem economizando para a experiência dos passeios e
atividades. Como suas viagens costumam ter maior duração, no final, os backpackers acabam
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por gastar mais per capita que outros segmentos de turistas, ao contrário do que se imagina,
além de distribuir melhor os seus gastos.
Do ponto de vista de mercado, surgem novos termos como o de ―flashpacker”.
Enquanto os backpackers são associados a viajantes econômicos, os flashpackers seriam
backpackers com maior orçamento para ser despendido em uma viagem. O termo flash em
inglês significa brilho, então o termo flashpacker pode ser relacionado a ―mochilar com mais
brilho ou estilo‖; ou estaria relacionado à velocidade, sendo rápidos nas pesquisas, usando
fortemente a Internet. Os flashpackers podem utilizar-se de hospedagens e alimentação
econômicas, mas podem gastar de forma livre ou até excessiva em atividades e experiências;
podem ser aventureiros com gastos mínimos durante o dia, mas com jantares e hospedagens
de luxo à noite; também são definidos como ―viajantes tecnológicos‖ que preferem viajar com
celular, laptop, aparelhos de MP3s como iPods, sistemas de GPS e câmeras digitais.
Diferentemente dos backpackers, não abrem mão de certo conforto, recusando-se a dormir
quartos coletivos, ônibus ou trens e geralmente são mais velhos, na faixa dos 30 anos com
trabalho e renda estáveis.
Outra definição cada vez mais comum no mercado turístico é o de FIT, que é uma
sigla da língua inglesa que significa Free Independent Traveler ou Viajante Livre e
Independente; ou mesmo Fully Independent Tourist ou Turista Completamente Independente.
O termo FIT tem sido frequentemente empregado dentro do trade turístico brasileiro. A
definição é ampla, mas tende a se referir a pessoas com 35 anos ou mais, com bom poder
aquisitivo e que gostam de viajar em pequenos grupos, sozinhas, ou casais. De certa forma,
repudiam o turismo de massa e o tradicional conceito de pacotes de férias promovidos por
agências e operadores de turismo, em favor de uma maior individualização das viagens.
Porém, muitas vezes há uma confusão em relação ao termo por parte das empresas de turismo,
que empregam o termo para se referir a simples turistas individuais, que compram e utilizam
dos mesmos serviços que os turistas de massa. Mesmo entre os acadêmicos não há uma
consistência no uso do termo FIT que também é usado para se referir a todos os viajantes
independentes ou mesmo a turistas individuais.
Para um melhor entendimento sobre o complexo universo das viagens independentes,
propõe-se um modelo que indica os fatores que influenciam na configuração de uma viagem
independente, sendo que será a confluência desses fatores é que definirá se uma viagem foi
planejada e realizada de forma independente, como é possível observar no diagrama 2.
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DIAGRAMA 3.
Fatores de influência na definição de uma viagem independente

Fonte: Formulação própria

Determinados fatores terão um peso maior na definição de uma viagem independente,
porém, considera-se que todos os fatores tenham um peso importante. Cabe dizer ainda, que a
existência do conceito de ―independência‖, implica seu par opositivo, o conceito de
―dependência‖, sendo que um viajante sempre será dependente a algo ou alguém, em maior
ou menor grau. Espera-se que com o apontamento dos fatores de influência para as viagens
independentes, possa-se ter um melhor entendimento de que tipo de ―independência‖ estamos
retratando e considerando para as viagens independentes. Observa-se no diagrama que a
flexibilidade, que caracteriza as viagens independentes, é considerada fundamental,
permeando todos os outros fatores.

1.5 Os viajantes independentes e a busca por informações
Prespitino (2006), em estudo sobre a necessidade de informações em viagens
independentes, aponta que esta necessidade por informações é evidente para viagens autoorganizadas de viajantes independentes em que itinerário e atividades estão completamente
livres para serem escolhidos. Essas informações são caracterizadas por fatores dinâmicos e
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individuais como destinos percebidos como atrativos, condições de tempo, preços,
transportes, hospedagem, entre outros. Além disso, a informação necessária enfrenta barreiras
culturais, sociais e de língua. Em relação à busca por informações e planejamento das viagens,
Morrison, Hsieh, e O‘Leary (1993) sugerem que viajantes independentes podem ter itinerários
planejados em maior ou menor detalhamento. Parr 19 (1989, citado por Hyde e Lawson 2003,
p.15) em sua pesquisa, afirma que alguns viajantes independentes internacionais com destino
a Nova Zelândia sabiam exatamente o que fazer, enquanto outros tinham pouca idéia do que
ver ou fazer.
Prespitino (2006) divide a busca por informações em 3 fases: (1) planejamento da
viagem; (2) a viagem em si e (3) atividades pós-viagem. Destaca que os viajantes almejam
uma complexa gama de informações que vão desde a escolha do destino e planejamento de
itinerário, a informações que vão se tornando necessárias de forma espontânea durante uma
viagem, sendo determinadas por circunstâncias imprevisíveis.
Prespitino (2006) em pesquisa de caráter qualitativo com 17 viajantes da Alemanha e
Suíça, destes 8 homens e 9 mulheres e a maioria na faixa de 20 a 30 anos (pressupôs-se que
esta faixa incluiria uma maior participação de viajantes independentes) e todos com alto nível
de escolaridade (nível superior ou maior). Como parte da pesquisa, Prespitino (2006) chega a
seis proposições que nos permite melhor entender o universo dos viajantes independentes.
São eles:
1. Redes de relacionamento pessoais são a fonte de informação mais frequentemente
usada para planejar ou preparar uma viagem;
2. Viajantes independentes na maioria das vezes não possuem um detalhamento de sua
viagem e seu itinerário costuma variar;
3. Viajantes independentes preferem uma forma de levar/anotar informações durante
uma viagem que demandem baixo esforço e grande flexibilidade;
4. Enquanto viajam, a comunicação direta é a forma mais importante de conseguir
informação. A Internet é uma fonte de informação aceita e frequentemente usada;
5. Viajantes compartilham experiências com amigos e conhecidos, mas dificilmente com
outras pessoas. Informações valiosas jamais são disseminadas;
6. Viajantes

independentes são

frequentemente

incapazes de compartilhar

as

experiências de suas viagens com outras pessoas e acessar memórias de pessoas que
conheceram ou que viajaram juntos.
19

PARR, D. (1989). ―Free Independent Travellers‖. Unplibished master of applied science thesis. Lincoln
College, University of Canterbury, New Zealand.

31

Freyer20 (2001, citado por Prespitino 2006, p.4) destaca que mais de 38,1% dos
viajantes usam da experiência de amigos e conhecidos na fase de planejamento da viagem.
Case (2002) reforça que muitos viajantes raramente usam de fontes de informações formais,
baseando-se em fontes informais, como amigos e familiares. Como um dos resultados de sua
pesquisa, Prespitino (2006) aponta que a mudança de itinerários e planos durante as viagens
independentes é comum e que os principais fatores de mudança de itinerários e planos estão
ligados com o contato com outras pessoas.

Passando determinado tempo com elas ou

viajando juntamente com elas, os entrevistados disseram que pretendem conhecer e viajar
com outras pessoas propositadamente.
Fesenmaier, Vogt, e Stewart21 (1993, citados por Hyde e Lawson, 2006, p.15) afirmam
que durante suas experiências, os viajantes utilizam de centros de informações turísticas e
outras pessoas para aprender sobre atrativos e atividades, e que essas informações podem
influenciar nas decisões de viagens como tempo de permanência e escolha das atividades a
serem realizadas. McDonough e Ackert (1986) afirmam que ao estarem no destino, podem ser
influenciados por funcionários de meios de hospedagem, outros viajantes e sinalização para a
tomada de decisões sobre atividades a serem realizadas.
Em relação à fase de atividades pós-viagem Prespitino (2006) constatou que todos os
entrevistados compartilham sua experiência com amigos e parentes, mostrando fotos e
contando histórias. Constatou também que os mesmos agem como experts em sua rede de
contatos pessoais como amigos e amigos de amigos, que obtêm informações com os mesmos
quando viajam a locais conhecidos por estes viajantes. Apenas um dos entrevistados
compartilhou sua experiência através de seu próprio web site, indicando que a experiência de
muitos viajantes está apenas disponível em redes sociais e jamais será publicada em guias de
viagens ou web sites. Informações de qualidade para viajantes independentes poderiam
aumentar substancialmente se essas experiências pudessem se desamarrar de redes pessoais
próximas e fossem distribuídas para uma audiência maior. Em relação aos problemas que os
viajantes tiveram na fase pós-viagem foi apontado que eles gostariam de não se esquecer das
memórias, especialmente para relembrar bons momentos e compartilhar emoções.
Hyde (2008a) em estudo sobre o comportamento dos viajantes independentes na fase
de pré-viagem identifica quatro segmentos de turistas. O primeiro grupo se refere àqueles com
poucas pesquisas, poucos planos e poucas reservas (PP-PP-PR), se referindo àqueles que
20
21
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buscam a novidade e espontaneidade nas viagens. O segundo grupo se refere àqueles que
realizam muitas pesquisas, poucos planos e poucas reservas (MP-PP-PR), se referindo àqueles
que querem saber o que um destino oferece, mas que são relutantes a se comprometerem com
planos e reservas. O terceiro grupo se refere àqueles que realizam muitas pesquisas, muitos
planos e poucas reservas (MP-MP-PR), se referindo àqueles que pesquisaram e planejaram
suas viagens, mas que mantêm certa flexibilidade em onde ir e o que fazer. Por fim, o grupo
com muitas pesquisas, muitos planos e muitas reservas (MP-MP-MR) deseja um itinerário
planejado, inflexível e previsível. Segundo Hyde (2008a) turistas que gastam mais tempo com
guias de viagens impressos ou amigos e parentes realizam menos reservas de hospedagens.
Supõe-se que as horas gastas consultando guias de viagens impressos e com amigos e
parentes aumenta a confiança do turista em realizar a viagem de forma mais independente.
Oliveira (2000), em estudo sobre os viajantes backpackers internacionais ao Brasil
aponta que os guias de viagem são de grande importância para a busca de informações sobre o
país, sendo que 72,9% dos estrangeiros mencionaram a publicação australiana Lonely Planet,
15,9% o Handbook/Footprint e 2,9% o The Rough Guide. O autor fala da importância em
monitorar publicações como o Lonely Planet a fim de entender as informações que requerem
este tipo de viajante. Já Aoqui (2005), fala da importância do boca a boca como o meio mais
eficaz para atrair os backpackers e indica a dificuldade em atingi-los de forma efetiva. Para
isto, o autor sugere que proprietários de acomodações, restaurantes, agências especializadas,
gerentes de atrações além de agentes em postos de informações turísticas, devem estar bem
treinados para estabelecer bons relacionamentos, induzindo um possível aumento do tempo de
estadia ao oferecer informações sobre o destino ademais de dicas úteis.

33

2. DISSEMINANDO INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TURÍSTICOS
2.1 Marketing e turismo:
Segundo Kotler, Bowen e Makens (2003) marketing é ―um processo gerencial e social
pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que eles precisam e desejam por meio da criação e do
intercâmbio de produtos e de valor com os outros‖. Já Balanzá e Nadal (2003) definem
marketing como ―Conjunto de técnicas utilizadas para a comercialização e a distribuição de
um produto entre os diferentes consumidores‖.
No turismo, diferente de outras áreas do mercado, ocorre distribuição de serviços ao
invés de produtos ou bens e o marketing de serviços manifesta diferenças do marketing de
bens. Segundo Rathmell22 (1994, citado por Middleton, 2002, p. 43) ―bens são produzidos,
serviços são realizados‖ As diferenças e especificidades do turismo devem ser levadas em
conta para atender as necessidades, desejos e demandas dos clientes. Enquanto bens são
produtos físicos e tangíveis, os serviços são intangíveis podendo ser acessados ou usufruídos
por tempo e local determinados. Kotler (1998) apresenta quatro características básicas dos
serviços: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. Middleton (2002)
por sua vez apresenta adiciona a sazonalidade, os custos fixos altos e a interdependência. Já
Dias e Cassar (2005) apresentam outras duas características: maior dificuldade de avaliação
por parte dos clientes e o sistema de entrega dos serviços que pode ser eletrônico. Esta última
apresentada por Dias e Cassar é um componente chave deste trabalho e será mais bem
desenvolvido adiante.
Segundo Dias e Cassar (2005) a obtenção de um serviço turístico pelo comprador
consiste em três etapas: pré-transação, transação e pós-transação. Na pré-transação, atributos
do serviços, benefícios esperados, local de compra, preço e outros elementos são apresentados
ao cliente potencial para que o mesmo tenha o conhecimento prévio necessário para adquirir o
produto. Na transação, o cliente potencial se decide por adquirir o produto e realiza esforços
para obtê-lo. Por fim, na pós-transação, um conjunto de ações são realizadas para gerar valor
após o processo de compra, buscando a fidelização do cliente estabelecendo-se canais de
comunicação para que o mesmo possa expressar dúvidas, críticas e sugestões. Neste capítulo,
haverá um foco sobre os canais utilizados para a distribuição das informações e serviços para
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o consumidor, notadamente nas etapas de pré-transação e pós-transação descritas
anteriormente.

2.2 Mix de Marketing:
O mix de marketing ou composto de marketing é definido por Kotler (1998) como
―um conjunto de ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no
mercado-alvo‖ (p. 97). Este conjunto de ferramentas é classicamente definido pelos ―quatro
Ps‖, que foi um termo popularizado por McCarthy, segundo Aoqui (2005), oferecendo uma
estrutura organizada e simples para montar um programa de marketing. Os ―quatro Ps‖ são:
produto, praça, promoção e preço, que são apresentados na FIG. 1 a seguir.

FIGURA 1: Os quatro Ps do Composto de Marketing
Fonte: KOTLER (1998)

Segundo Goeldner, Ritchie e Mcintosh (2002) o mix de marketing é formado por
diversos fatores que influenciam nas ações de marketing, que vão desde o timing ou momento
de viagem, passando pela marca, embalagem, determinação do preço, canais de distribuição,
produto, imagem, comunicação, vendas e chegando até as relações públicas.
Neste estudo, não será tratado cada componente do mix de marketing, ateve-se nesta
proposta à praça com seus canais de distribuição.
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2.3 A distribuição no turismo
Praça ou distribuição ―são conjuntos de organizações interdependentes envolvidos no
processo de tornar um produto ou serviço disponível para uso ou consumo‖ (KOTLER, 1998,
p. 466). Essas organizações assumem um papel importante ao aumentarem a eficiência da
distribuição e tornar os produtos mais amplamente acessíveis. Em função das características
únicas do produto turístico que é intangível, complexo e bastante interdependente, é de grande
importância o fornecimento de informações precisas, atuais e relevantes para uma operação
eficiente (COOPER et al., 1998, citado por BUCZYNSKI e MENDES, 2007, p.2).
Como sugerem Dias e Cassar (2005) ―não basta ter um bom produto turístico; é
necessário que tal produto esteja disponível aos consumidores por meio de canais que vão
levá-los a locais onde possam ser encontrados e acessados‖ (p. 213). Para tal, a escolha dos
canais de distribuição adequada é de grande importância para as empresas turísticas. Os
turistas podem adquirir informações de diversas fontes e muitas vezes utilizam do serviço de
um intermediário, cuja função é facilitar o processo de compra e intercâmbio de informações.
Segundo O´Connor (2001) ―a informação deve fluir de forma rápida e precisa entre o cliente,
os intermediários e cada uma das empresas de turismo envolvidas no atendimento das
necessidades do cliente‖ (p. 15). Por outro lado, ferramentas como a Internet, têm
possibilitado que os consumidores entrem em contato direto com os fornecedores, e esse
processo de ―desintermediação‖ aliado ao advento da tecnologia da informação, tem mudado
a forma como a distribuição de serviços turísticos ocorre, chamando a atenção de diversos
acadêmicos acerca do tema, como aponta Lohmann (2006) em revisão sobre a literatura
acerca dos canais de distribuição em turismo.
Segundo Lohmann (2007) a maior parte dos esforços de marketing tem se baseado
exclusivamente na promoção, enquanto a distribuição fica em um segundo plano. Porém,
segundo o autor, ―a distribuição tornou-se um dos poucos elementos do mix de marketing que
pode contribuir para a melhoria da competitividade das empresas e dos destinos turísticos‖
(LOHMANN, 2007, p.31). Enquanto preços praticados, produtos oferecidos e estratégias de
promoção podem ser facilmente percebidos e copiados pelos concorrentes, as estratégias de
distribuição se destacam por não serem percebidas nem copiadas com facilidade.
Em relação aos canais distribuição para o turismo, são definidos por Cunha como
―uma estrutura operativa, um sistema de relações ou várias combinações de organizações,
através das quais um produtor de bens e serviços turísticos vende ou confirma a viagem ao
comprador‖ (CUNHA, 2001, p.290). Pearce e Tan (2004) afirmam que ―canais de distribuição
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em turismo criam a ligação entre os fornecedores e os consumidores, provendo informações e
um mecanismo permitindo os consumidores fazer e pagar pelas reservas‖ (p.225).
A distribuição, por sua vez, pode acontecer de forma direta ou indireta, sendo que na
distribuição direta uma organização assume responsabilidade total por promoção, reserva e
serviços aos clientes; enquanto na distribuição direta ocorre uma intermediação geralmente
feita por um membro do trade turístico (DIAGRAMA 4). A decisão do melhor canal de
distribuição depende de vários fatores, como disponibilidade de pessoal capacitado, de
recursos financeiros etc. (BENI, 2001).

DIAGRAMA 4
Estrutura simplificada dos canais de distribuição em turismo.

Fonte: Lohmann (2007)

Para Kuazaqui (2000), o canal de distribuição pode ser composto pelos níveis zero, um
e dois. O canal do nível zero seria aquele em que o fornecedor comercializa diretamente para
o consumidor final a exemplo de uma companhia aérea vendendo diretamente ao passageiro.
O canal de nível um envolve a presença de um intermediário a exemplo de uma agência de
viagens que vende um pacote com passagem aérea e hospedagem para o cliente. Já o canal de
nível dois envolve a presença envolve a presença de dois intermediários antes de se chegar ao
consumidor final como uma empresa aérea que repassa um bilhete para uma operadora que
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por sua vez, repassa a uma agência de viagens que irá repassar o bilhete ao consumidor final.
Apesar de existirem diversos níveis de intermediação, é comum que os fornecedores utilizem
canais de níveis múltiplos para atingir o consumidor final. O autor não cita mais níveis, porém
não podemos descartar que exista um canal de nível três ou mesmo maior, conforme ilustra o
modelo de Pearce e Tan (2004) que ajuda na compreensão da distribuição dos serviços
turísticos, no diagrama 5.
DIAGRAMA 5
Canais de distribuição para atrações turísticas culturais em Rotorua e Wellington, Nova Zelândia

Fonte: Pearce e Tan, 2004 extraído de Lohmann, 2006.

Kotler et. al. (2003) afirmam que a disseminação de informações está entre as
funções-chave desempenhadas pelos canais de distribuição em turismo. Os autores apontam
também, quatro funções-chaves desses canais de distribuição:

1. informação: agrupamento e distribuição de pesquisas de marketing e informações
sobre o ambiente do mercado;
2. promoção: desenvolvimento e divulgação de comunicações persuasivas de uma
determinada promoção ou oferta;
3. contato: procura e comunicação com compradores potenciais;
4. negociação: acordo do preço e outros termos da oferta de forma que a compra possa
ser efetuada.
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Em relação aos canais de distribuição eletrônicos para o turismo podemos citar os
CRS (Computer Reservation Systems ou Sistemas de Reservas Computadorizadas). O CRS é
essencialmente um banco de dados que gerencia o estoque de empreendimentos turísticos, ao
mesmo tempo em que distribui esta informação eletronicamente a pontos de venda remotos e
parceiros externos. Segundo O´Connor (2001) os CRS surgiram nos anos 70 através das
principais companhias aéreas da época, sendo considerados os precursores da era eletrônica,
estabelecendo um novo sistema de distribuição e um novo mercado de turismo. Os CRS por
sua vez, resultaram nos GDS (Global Distribution System ou Sistema de Distribuição Global)
na década de 80 a partir do momento em que agentes de viagens passaram a solicitar a
possibilidade de realizar reservas de diversas companhias aéreas em um único terminal de
reservas além de outras informações. As operadoras de GDS, entre as quais, as principais são:
Sabre, Amadeus, Galileo e Worldspan, buscam também, a integração com a Internet a fim de
o próprio consumidor ter acesso ao mesmo, podendo realizar reservas diretamente de seu
próprio computador, de sua casa ou escritório.
Porém, como aponta Accenture23 (2002, citado por Buczynski e Mendes, 2007, p.10)
os GDS têm apresentado desafios para atender o turista de lazer com suas demandas mais
complexas, devido a sua arquitetura não-relacional, o que dificulta a integração com outros
sistemas. O´Connor (2001) sugere que o crescimento das reservas eletrônicas tem sido
limitado, pelo fato de apenas grandes grupos hoteleiros internacionais estarem conectados aos
GDS, ao passo que agentes de viagem requerem um sistema que ofereça informações sobre
todos os tipos de hotéis, sejam domésticos ou internacionais, membros de redes ou
independentes, pequenos ou grandes. Esta limitação na participação se dá muito em função
dos custos envolvidos para estar conectado aos GDS, além do pagamento de comissões que
são mais interessantes aos agentes de viagem ao comercializarem hotéis mais luxuosos ao
invés de hotéis pequenos, uma vez que a comissão recebida será maior. Porém, O´Connor
(2001) afirma que há uma pressão cada vez maior sobre os grupos pequenos e independentes,
para que eles estejam disponíveis eletronicamente
Segundo Lohmann (2007) os CRS e GDS que dominaram o início da distribuição
eletrônica dos produtos turísticos, notadamente do transporte aéreo, vêm sendo ameaçados
pelo contínuo desenvolvimento da tecnologia da informação (TI). Essa ameaça é justificada
23

ACCENTURE. Customer-Centric Systems for the Travel and Tourism Industry. In: WTTC IT/eCommerce
Task Force, Maio 2002
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uma vez que um portal na Internet de uma companhia aérea ou tecnologias WAP (Wireless
Application Protocol ou Protocolo para Aplicações de Comunicação sem Fio) podem eliminar
a necessidade de distribuir produtos através dos GDS. O diagrama 6 traz um modelo dos
canais de distribuição e tecnologias utilizado no transporte aéreo, e que colabora no
entendimento da complexa distribuição no turismo.

DIAGRAMA 6
Mapa dos canais de distribuição e as tecnologias utilizadas no transporte aéreo.

Fonte: Lohmann (2007, p. 38)

Em função do aprimoramento da TI que tem revolucionado os canais de comunicação
e informações entre empresas e consumidores, a distribuição tem se mostrado um dos
elementos mais dinâmicos da indústria do turismo como aponta Buhalis (2000). Para
Middleton (2002) a ―intangibilidade‖ dos serviços turísticos; a revolução digital e a Internet –
por sua velocidade, baixo custo, valor imediato e imenso potencial; o barateamento de
softwares e hardwares e aumento dos clientes on-line a partir do final da década de 90;
aliados ao fato do turismo envolver informações em todo o processo de distribuição de
serviços, fez com que houvesse uma verdadeira revolução nos canais de distribuição em
turismo.
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A distribuição tem tido um papel cada vez mais central nas estratégias de
diferenciação e formulação de preços em um mercado no qual os clientes são altamente
sensíveis a preços e cortes de comissões. Em decorrência disso, outras estratégias de redução
de custos têm sido utilizadas, como no caso do surgimento da agência virtual Expedia, criada
em 1996 pela Microsoft (LOHMANN, 2007). Podemos notar um processo de
―desintermediação‖ em relação aos distribuidores tradicionais (agências de viagens e
operadoras) e uma ―reintermediação‖ com empresas virtuais como Expedia e Travelocity,
substituindo os distribuidores tradicionais (PALMER; MCCOLE 24, 1999 citado por
LOHMANN, 2006, p.8).
O diagrama 7, mostra como a Tecnologia da Informação tem mudado a distribuição no
turismo, e influenciado a entrada de novos intermediários, como as agências virtuais Expedia
e Travelocity, configurando os Novos Participantes apresentados no modelo.
DIAGRAMA 7.
Fluxo da Distribuição do Turismo no Mercado Atual

Fonte: Kuoni Reisen Holding AG extraído de Buczynski e Mendes (2007, p. 3)

Em relação à distribuição eletrônica pelos novos participantes aqui citados, será
desenvolvido um tópico mais específico sobre o tema da distribuição pela Internet no item
3.2.

24

PALMER, A. e P. MCCOLE. The virtual re-intermediation of travel services: a conceptual framework and
empirical investigation. Journal of Vacation Marketing, v.6, n.1, p.33-47. 1999.

41

3. VIAJANDO NA WEB
3.1 Internet e turismo
Nos últimos anos, a distribuição dos produtos turísticos tem sofrido grandes mudanças
com a melhoria das comunicações e com o processo de globalização. Segundo Borges e Zaine
(2007) a Internet é o maior ícone dessas transformações com o poder de atingir milhões de
pessoas a um baixo custo. A Internet vem se consolidando ao longo do tempo como um
importante canal de distribuição tanto de serviços quanto de informação. A informação na
Internet é disseminada em tempo real e bidirecionalmente, ou seja, existe a possibilidade de
colaboração dos usuários. Atualmente o usuário da Internet é ao mesmo tempo leitor e autor,
o que permite uma dinâmica enorme nas relações de busca e troca de informações.
Ao inter-relacionar Internet e turismo torna-se necessário enveredar mais na
Tecnologia da Informação. Graças às especificidades do fenômeno turístico, a TI vem tendo
utilização universal no desenvolvimento do turismo enquanto indústria. Tecnologia da
Informação é definida como "o termo coletivo para os mais recentes desenvolvimentos no
formato eletrônico, de mecanismos computadorizados e tecnologias da comunicação,
utilizados para aquisição, processamento, análise, armazenamento, consulta, disseminação e
aplicação da informação" (POON, 1993). Poon (1993) reforça ainda que seu poder permite
que a informação seja gerenciada de forma mais efetiva e transportada de forma veloz, sendo
disponibilizada para qualquer cliente em qualquer parte do mundo quase imediatamente.
A indústria do turismo é notoriamente apta para adoção da TI e da Internet devido a
alguns fatores logicamente inter-relacionáveis como:


o turismo é extremamente dependente da distribuição e da divulgação da informação
para o público-alvo, além da necessidade de suprir e obter informações através de toda
a cadeia de produção e distribuição enquanto fornecedor. Os sistemas de TI governam
vários aspectos dos produtos de turismo e de viagens, de reservas a informações, itens
necessários para vender um destino. A TI auxilia o gerenciamento do fluxo desta
informação de uma forma melhor (POON, 1993);



para o consumidor ter conhecimento dos serviços turísticos que está demandando, ele
depende da informação recebida, isto é, os serviços turísticos são adquiridos
antecipadamente à sua utilização e dependem exclusivamente da descrição fornecida
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pelo trade turístico. Desta forma, a transmissão da informação e da comunicação é
fundamental para o trade turístico. Informações precisas e em tempo hábil, relevantes
para atender às necessidades dos clientes, são a chave para satisfação da demanda
turística;


a tecnologia afeta o fluxo da informação entre comprador e consumidor de forma
direta e os sistemas de informação são de fundamental importância para que a
transmissão da informação aconteça de forma precisa entre diferentes setores e
consumidores.

Com a Internet, viabilizando o alcance direto e a comunicação bidirecional, o cliente
pode planejar e programar a sua viagem para qualquer lugar do mundo sem sair de casa. Pode
realizar reservas de passagens aéreas, passeios, atividades, hotéis, alugar veículos, comparar
preços e serviços e até mesmo efetuar o pagamento. Do ponto de vista de informações sobre o
destino, ele pode verificar condições do tempo, cotações de moedas, aprender sobre a história,
geografia e cultura do local de destino e verificar a documentação requerida, ou seja,
praticamente tudo que é necessário para uma viagem.
Todos esses recursos que a Internet traz para o turismo podem beneficiar muito o setor
em seu âmbito econômico, pois existe um potencial para diminuir consideravelmente seus
custos de transação, utilizando-se, por exemplo, de sistemas que permitem a reserva
automática, sem intervenção humana, como já é realizado em algumas grandes redes de hotéis
e companhias aéreas (ABREU; COSTA, 2000). Existe também um grande potencial para
atingir novos clientes e mercados, já que seu alcance é global. Todavia, deve-se levar em
conta que o acesso global pode ser de diferentes níveis. Uma empresa que atua na Internet
pode ter alcance geográfico planetário, mas estar disponível somente em uma língua – o que
não classifica sua atuação como plenamente global. Outros fatores como linguagem,
requisitos mínimos do computador do usuário, entre outros, também podem limitar esse
alcance.

3.2 Internet como canal de distribuição em turismo
A tecnologia da informação vem trazendo recursos às mudanças nas estruturas básicas
do comércio e da sociedade em geral. Assim, o sucesso de uma empresa turística no futuro
dependerá da incorporação e utilização da tecnologia da informação estrategicamente, para
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servir a seus mercados-alvo, melhorar sua eficiência, maximizar lucratividade e aperfeiçoar
serviços, já que a demanda tenderá a crescer em conjunto com o crescimento da demanda dos
consumidores por informações.
A Internet trouxe diversas mudanças na distribuição do turismo e o QUADRO 4
mostra a estrutura antes da Internet.

QUADRO 2
O turismo antes da Internet
Fornecedores
Hotéis
Restaurantes
Companhias Aéreas
Outros Transportes e Serviços

Intermediários
Cadeias de Hotéis
Operadores de Turismo
Agentes de Viagens
CRS/GDS*

Consumidores

Turistas

Entretenimento

Associações de Empresas de
turismo
Fonte: UNCTAD (2000) extraído de Buczynski e Mendes (2007, p. 15)

Já o QUADRO 5 mostra a distribuição do turismo através da Internet, que possibilita
que agentes econômicos tradicionais se convertam em infomediários. A previsão é que a
atuação dos infomediários seja mais intensa no segmento de e-commerce B2B (business to
business). (UNCTAD25, 2000 citado por BUCZYNSKI; MENDES, 2007, p.13).
QUADRO 3
O turismo através da Internet
Fornecedores
Hotéis
Restaurantes

Intermediários
Cadeias de Hotéis
Operadores de
Turismo
Companhias Aéreas Agentes de Viagens

Infomediários

Hotel.com
Companhia aérea.com
operador de turismo.com
Reserva de viagens Agente de viagem.com
e turismo pela
Outros Transportes CRS/GDS
WEB (Travelocity, Outros fornecedores.com
e Serviços
Expedia... )
cadeia de hotéis.com
Entretenimento
Associações de
Associação de empresas de
Empresas de turismo
turismo.com
OCD.com
OCD
Guia de viagem.com
Fonte: UNCTAD (2000, extraído de Buczynski e Mendes, 2007, p.15).

25

Consumidores

Turistas

UNCTAD. El Comercio Eletronico y el Turismo: Nuevas Perspectivas y Retos para los Países em Desarrollo.
Reunión de Expertos em Comercio Eletronico y Turismo. Genebra, 2000.
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O setor de viagens experimentou um grande sucesso inicial de vendas via Internet.
Isso tende a significar mudanças estruturais no setor no futuro, como ―desintermediação‖ e
―reintermediação‖ (VASSOS, 1998). Vassos já apontava em 1998 que as conseqüências da
―desintermediação‖ seriam maiores conforme o crescimento no uso da Internet. Tudo o que é
fundamental para uma viagem é passível de ser negociado diretamente com o fornecedor pelo
cliente. A título de exemplo, no esquema proposto por Vassos (1998) (DIAGRAMA 8), as
agências de viagem e as companhias aéreas estão competindo por uma posição na Internet. As
companhias aéreas (prestadoras de serviços) e as agências (varejo de serviços) estão
competindo para estabelecer relacionamentos diretos com os consumidores. O cenário 3, com
a eliminação dos intermediários com ativos físicos, mostra uma perspectiva mais radical de
viabilização de negócios pela Internet.
DIAGRAMA 8
A desintermediação e reintermediação proporcionada pela Internet

Fonte: Vassos (1998).

A fim de identificar áreas em que a TI pode apresentar um diferencial para os canais
de distribuição em turismo, a interação dos canais de distribuição deve ser analisada em cada
uma das etapas. Buscar vantagem competitiva com base na TI pode resultar em importantes
ganhos, porém, devido à velocidade de inserção de novas tecnologias no mercado, as
estratégias devem ser reavaliadas e atualizadas com freqüência, porque os competidores
utilizam de tecnologias similares e já que os clientes estão cada vez mais exigentes. A Internet
passa a ter diversas finalidades, podendo ser encarada como um canal de distribuição
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adicional ou como um canal de distribuição efetivo de comércio eletrônico mais conhecido
como e-commerce (O´CONNOR, 2001).
Prejudicialmente a essa adoção de posicionamento pelas empresas, hoje se verificam
muitas barreiras que impedem as pequenas empresas a investir em TI e Internet. Ankar e
Walden (2001, citados por Buczynski e Mendes, 2007, p. 14) destacam quatro, que são
especialmente importantes:


carência de recursos financeiros;



carência de experiência/conhecimento de TI;



resistência às mudanças;



localização pulverizada.
Outro agravante é que não é suficiente ter consciência das técnicas e ferramentas

disponíveis, os esforços também são prejudicados por tenderem a ser descoordenados,
inconsistentes e mal-direcionados, resultando em baixa eficiência.

3.3 Internet e comércio eletrônico em turismo
Cruz e Gândara (2003) definem comércio eletrônico como sendo ―a realização de
compra e venda através das tecnologias digitais, tais como a web‖ (p. 107). Segundo a
Organização Mundial do Turismo, "o comércio eletrônico é a atividade de vendas
desenvolvida através dos canais de distribuição eletrônica" (OMT, 2003, p. 23). O comércio
eletrônico (e-commerce) tem removido as barreiras tradicionais do comércio, como o tempo, a
distância e o meio físico, gerando efeitos diretos e indiretos, internos e externos em indivíduos
e organizações. Segundo O´Brien (2004) a web e o e-commerce são os direcionadores chave
da indústria do novo milênio, ao criarem novos canais de comercialização entre fornecedores
e clientes, reduzirem os intermediários da cadeia de valor e transformarem uma simples
entidade corporativa em uma extensa rede formada por um ágil núcleo global: unidades de
negócios focadas no mercado e serviços de apoio compartilhados. Outros autores como Júlio
e Salibi Neto (2001) afirmam que as empresas que não ultrapassam a fronteira, rumo à nova
economia e à nova tecnologia, e não conseguem criar comunidades de comércio eletrônico
deixam de ser competitivas e desaparecem.
Em relação ao turismo, existe uma vantagem pelo fato de não haver a necessidade de
expedição do produto, evitando problemas de logística e distribuição, uma vez que o produto
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é recebido em seu próprio ponto de produção. Para Peterson et. al.26 (1997, citado por Mello e
Silva, 2006, p.2) o fato da freqüência das compras no turismo ser baixa e o custo
relativamente alto há uma propensão de que as vendas pela Internet se efetivem mais do que
produtos que são mais freqüentemente comprados, com baixo custo (ex: leite, jornal) e que
também necessitem de entrega física. Cruz e Gândara (2003) afirmam que enquanto o
consumo mundial do turismo de uma maneira geral, cresce em média 5% ao ano, o consumo
de produtos turísticos pela Internet aumenta 47% ao ano, representando 20% do consumo
total de produtos e serviços turísticos.
Apesar de problemas infra-estruturais no setor de telecomunicações e decorrentes de
questões sócio-econômicas, que dificultam uma popularização mais rápida da Internet no
Brasil, seus usuários já possuem enorme quantidade de informações para pesquisas, meios
para troca de mensagens, discussões e também para realizar negócios. A Internet representa
uma importante ferramenta de inovação para as empresas e para os consumidores. Para
Turban27 (2000, citado por Vincentin e Hoppen, 2003), alguns dos benefícios que o comércio
eletrônico traz são:


possibilidade de verificar diversos sites de venda, vinte e quatro horas por dias, sete
dias da semana, durante o ano todo, oferecendo variada opção de compra e acesso a
mais vendedores e produtos;



rápida comparação de preços e produtos e acesso simultâneo a diversos web sites;



em caso de serviços digitais, permite a entrega na própria Internet;



pode resultar em reduções de preço para os consumidores em função da concorrência,
gerando benefícios para o consumidor.

Do ponto de vista das empresas o comércio eletrônico traz benefícios como:


aumento de mercado de atuação, podendo alcançar facilmente maior número de
consumidores e fornecedores (de regional para internacional);



diminuição dos custos na criação, venda, distribuição de serviços e processamento e
armazenamento de informações;



possibilidade de criar negócios especializados através da reunião de parceiros em um
meio operacional uniforme.

26

PETERSON, Robert A.; BALASUBRAMANIAN, Srishar & BRONNEMBERG, Bart J. Exploring
the implications of the Internet for consumer marketing. Academy of Marketing Science
Journal, v. 25, n.º 4, 1997, p. 329-46.
27

TURBAN, E. Eletronic Comerce – A managerial Perspective. New Jersey-EUA: Prentice-Hall, 2000.
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McCole28 (2002, citado por Mello e Silva, 2006, p.4) em análise sobre a confiança no
comércio eletrônico, aponta que um sistema de reservas na Internet deve possuir os seguintes
atributos para criar uma imagem de confiança:


interface apropriada e fácil de usar;



Área com informações sobre a empresa fornecedora (Ex: endereço da empresa, perfil
dos diretores etc.);



página com a opinião de outros consumidores sobre os produtos vendidos;



oferta de serviços gratuitos;



certificados de segurança nas transações eletrônicas;



qualidade do design gráfico das páginas da Internet;



detalhamento das regras e normas de utilização do serviço;



informação completa, correta e atualizada.

Palandi Júnior (2008) traz ainda, que pela linguagem única que o turismo possui, a
presença da hipermídia é fundamental nos web sites de turismo. Ou seja, é preciso criar um
fluxo contínuo e simultâneo entre a linguagem verbal, textual, imagética e auditiva. Segundo
o autor, os web sites precisam ser interpretados com facilidade e utilizados com eficiência,
sem exigir esforços por parte do usuário.
Mello e Silva (2006), em estudo sobre os atributos de importância para o estímulo de
reservas de hotéis pela Internet, identificam quatro componentes que estimulam a compra online e que pode ser aplicado para outros produtos turísticos que não só a reserva de hotéis:


preço (tipo de tarifa disponível);



formas de pagamento;



formas de atendimento (para dúvidas, reclamações etc.);



tipo de informações disponíveis (texto e/ou fotos).

Como resultado de sua pesquisa, Mello e Silva (2006) identificaram que as
―informações disponíveis‖ corresponderam ao fator mais importante para os respondentes e
usuários de reservas on-line no Brasil para hotéis com 33,6%, sendo que os mesmos têm
preferência por sites com fotos. O segundo fator de importância foi as ―formas de pagamento‖
28

MCCOLE, Patrick. The role of trust for electronic commerce in services. International Journal of
Contemporary Hospitality Management, v. 14, n.º 2, 2002, p. 81-7.
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com 28,2% da importância e o cartão de crédito obteve maior nível de utilidade, seguido do
boleto bancário. O terceiro fator foi o valor da diária cobrada com 21% das respostas e a
maior utilidade foi para diárias com desconto. O atributo ―formas de atendimento‖
representou o menor nível de importância com 17,3% e o atendimento via e-mail representou
o maior nível de utilidade.
Mello e Silva (2006) segmentam os respondentes em dois grupos. O grupo 2 é
representado por um público mais cético, com maior necessidade de contato telefônico e tem
maior receio em usar o cartão de crédito pela Internet. As informações disponíveis (fotos e
textos) representam o atributo mais importante e esse grupo é o que representa menor renda e
nível educacional, estando menos suscetíveis a realizar uma reserva baseada em uma tarifa
promocional. Já o grupo 1, representa um grupo com maior renda e nível educacional sendo a
forma de pagamento o atributo mais importante, sendo que consideram o cartão de crédito
como a melhor opção de pagamento. Este grupo não carece tanto do contato telefônico e é
motivado a realizar uma reserva on-line principalmente pela tarifa promocional. Fizeram parte
do grupo 2 na pesquisa, 65 indivíduos, enquanto o grupo1 foi constituído de 51 indivíduos.
Com relação às restrições para o desenvolvimento do comércio eletrônico Turban29
(2000, citado por Vincentin e Hoppen, 2003) aponta a falta de confiança nos sistemas de
segurança dos sites, a capacidade insuficiente da estrutura de telecomunicações, a dificuldade
de integração de sistemas (softwares e aplicações), o custo de implantação, a falta de
confiança e resistência dos clientes, entre outros. No Brasil, ainda temos como barreira a falta
de acesso à Internet para grandes parcelas da população e o ―analfabetismo tecnológico‖
existente. Buhalis (1998) sugere ainda que para o melhor aproveitamento do potencial do ecommerce é preciso reduzir a insatisfação e dúvidas dos usuários, promover o treinamento dos
especialistas no assunto, desenvolver igualdade de acesso, tanto para pequenos como grandes
parceiros, estabelecer estrutura de preços e acelerar a criação de procedimentos padronizados
das informações e reservas.
Vincentin e Hoppen (2003) por sua vez apontam desvantagens do e-commerce, entre
as quais: do ponto de vista dos clientes, reduz o relacionamento humano na comercialização e,
a falta de conhecimento técnico por parte dos clientes pode levar a uma interpretação errônea
das informações disponibilizadas na Internet. Do ponto de vista empresarial, os autores
apontam que pode haver um aumento da competição e diminuição da margem de
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intermediação, e que a falta de conhecimento e falsa expectativa de lucros podem gerar
investimentos errados em TI.
Segundo Main30 (2000, citado por Buczynski e Mendes 2007, p.14) vários estudos
apontam que o turismo independente e os pequenos empresários e empreendimentos do
turismo têm sido marginalizados na indústria turística em função de sua inabilidade em se
adequar às melhores práticas ou devido à relutância em utilizar tecnologias da informação,
estando perdidos no mercado eletrônico. Porém, Buhaulis e Main 31 (1998, citados por
Buczynski e Mendes, 2007, p.14) já em 1998 sugeriam que a Internet proveria vantagem
competitiva aos pequenos empreendimentos por seu alcance global em tempo integral.
O´Connor (2001) sugere que os turistas que preferem organizar sua viagem por própria conta
são ávidos por informações. ―Os turistas precisam de informação antes de sair para uma
viagem para ajudá-los a planejar e fazer escolhas à medida que aumenta a tendência no
sentido de viagens mais independentes‖ (O‘CONNOR, 2001, p. 13).
Em relação ao uso da Internet pelos viajantes, Fearis (2009) em pesquisa realizada
pela Frommers32, aponta que 80% das pessoas consideram a Internet a ferramenta de mais
importante para planejamento de viagens, enquanto os agentes de viagens tiveram apenas
18% das respostas em uma pesquisa realizada com 1.200 pessoas ao redor do mundo. Por ter
sido uma pesquisa on-line é preciso ter cautela na análise desses dados, porém, observamos
que a Internet tem ganhado um espaço cada vez mais sólido entre os viajantes. O estudo
também apontou que 50% das pessoas tiveram dificuldades em encontrar a informação
desejada e acharam que em geral, os web sites continham poucas imagens. Em relação aos
critérios mais importantes para realizar uma reserva on-line, a pesquisa apontou que os
viajantes buscam:


imagens on-line dos meios de hospedagem e suas facilidades (76%);



uma descrição escrita sobre o destino (72%);



um mapa do destino (70%);

30

MAIN H. The use of marketing information systems and yield management in the hospitality industry. Yield
Management:Strategies for the service industries. A. Ingold, U. McMahon-Beattie and I. Yeoman. London,
Continuum. 2000.
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independentes. Mais informações em www.frommers.com.
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atividades e eventos no destino (67%);



informações sobre o tempo (65%);



informações de viagens como fuso horário e requerimentos de visto (60%);



informações sobre opções locais para jantar (51%);



informações sobre esportes e lazer local (33%);



vídeo do meio de hospedagem (30%);



vídeo do destino (25%);



detalhes sobre atividades familiares e para crianças (20%).
Em recente matéria divulgada pela Times Online33, foram divulgadas algumas das

maiores tendências on-line para viagens e algumas destas tendências se fazem úteis para este
trabalho:
 os vôos são o primeiro elemento a ser buscado para organizar as férias e em média são
reservados com 44 dias de antecedência, seguido do hotel com 42 dias e o aluguel do
carro com 19 dias de antecedência;
 os internautas confiam nos comentários de outros viajantes e se baseiam nesses
comentários para tomar decisões. As pesquisas apontam que os consumidores
creditam maior confiança às opiniões de consumidores publicadas on-line do que em
jornais;
 o web site Tripadvisor34 está crescendo rapidamente e a cada minuto são publicados 20
comentários de consumidores sobre hotéis ou destinos;
 leva-se em média 29 dias para uma reserva ser concretizada online, após 12 buscas em
22 diferentes web sites de viagens;
 o preço é um fator determinante e buscas por termos como ―hotéis baratos‖ são
frequentemente utilizados em ferramentas de busca como o Google.
 As pessoas buscam por sites com design mais atraente e com fotos que reflitam a
realidade.

33

A Times Online faz parte do The Times, que é um renomado jornal inglês publicado desde 1785. Mais
informações em www.timesonline.co.uk.
Referência: MC GRATH, Ginny. 10 hottest online travel trends. Times Oline. Disponível em
<http://www.timesonline.co.uk/tol/travel/news/article6146810.ece>
34

O Trip Advisor é um web site de reconhecimento internacional, estando disponível em diversas línguas, tendo
revisões de hotéis e destinos turísticos em todo o mundo. Mais informações em www.tripadvisor.com.
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Uma questão chave que vem chamando a atenção em relação aos web sites de viagens
é a popularidade que as mídias sociais e o advento da web 2.0 – que é considerada como a
segunda geração da World Wide Web que reforça a interação entre os usuários e a colaboração
dos usuários para a construção do conteúdo. Segundo Haven, Bernoff e Glass (2007) o poder
das mídias sociais e do usuário da Internet é tão grande, que hoje, um usuário que não realiza
uma compra em um web site pode ter maior influência positiva ou negativa sobre outros
consumidores a partir do momento que publica comentários sobre determinados produtos e
experiências, e possui uma rede de relacionamentos de grande alcance na web. Dessa forma,
os autores sugerem que mesmo aqueles que não são consumidores diretos de uma
determinada empresa, podem exercer uma importante influência positiva ou negativa no
comércio eletrônico. Vemos assim, que apesar do rápido crescimento do e-commerce, as
empresas precisam se posicionar de forma competitiva se quiserem atingir o sucesso no
dinâmico ambiente on-line.
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4. METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho foi desenvolvida com base no referencial teórico,
associado às especificidades exigidas pela novidade do campo empírico. A pesquisa segue a
abordagem qualitativa e pode ser classificada como de tipo exploratório (GIL, 2002), devido à
escassez de estudos prévios principalmente no que diz respeito ao tema dos viajantes
independentes.
Para tanto, foi realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica sobre o tema. Por
levantamento bibliográfico, entende-se ―[…] apanhado geral sobre os principais trabalhos já
realizados, revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes
relacionados com o tema‖ (MARCONI; LAKATOS, 2002, p. 92). O capítulo sobre viajantes
independentes é maior em comparação aos outros dois capítulos do referencial teórico, a fim
de ter bases mais sólidas para avaliar a eficiência dos canais de distribuição que visam atingir
este segmento de mercado. Na seqüência e em razão da escassa bibliografia, fez-se
imprescindível a realização de uma pesquisa documental que constitui ―[...] o exame ou o
reexame de materiais que ainda não receberam qualquer tratamento analítico, no objetivo de
fundamentar interpretações novas ou complementares sobre o que está sendo investigado‖
(LIMA, 2004).
Buscou-se construir uma base teórica a partir de diferentes disciplinas entre as quais a
antropologia, sociologia, psicologia e marketing, de forma a compor uma visão integrada e
abrangente sobre o tema. Grande parte das referências bibliográficas advém de outros países,
exigindo uma análise crítica para a adaptação ao cenário brasileiro. Além disso, foram
utilizadas como base para o tema dos viajantes independentes, referências sobre seus subsegmentos, notadamente dos backpackers ou mochileiros. Assume-se que o recorte realizado
na forma de sub-segmentos, contribuiu para a compreensão do segmento como um todo.

4.1 A pesquisa empírica e a coleta dos dados
O método da pesquisa empírica utilizado foi o estudo de caso — forma de pesquisa de
caráter qualitativo sobre um fenômeno em curso e em seu contexto real (GIL, 2002). Busca-se
explicar o fenômeno das influências das tecnologias digitais na forma como a distribuição
ocorre na atividade turística. Recorre-se então à exploração intensiva/exaustiva de uma única
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unidade de estudo – WHL.TRAVEL– de maneira holística. Vale lembrar que na adoção de tal
método é viável uma imersão integral, profunda e minuciosa do pesquisador sobre a realidade
social investigada (LIMA, 2004).
Para a coleta de dados, foi feita a observação em profundidade do web site geral da
WHL.TRAVEL, e do web site da empresa para o Brasil e Belo Horizonte, enquanto as
páginas do Rio de Janeiro e de Itacaré foram visitadas com finalidade de realizar uma análise
comparativa. A escolha de Belo Horizonte se deu pelo fato de ser o primeiro e mais antigo
web site da empresa no Brasil, estando on-line desde fevereiro de 2008, além de ser o piloto
para testes de novas iniciativas no país. Rio de Janeiro foi selecionado por ser o destino de
maior destaque internacional no país e Itacaré, pelo fato de ser considerado pela
WHL.TRAVEL como um web site operando abaixo dos padrões de qualidade esperados pela
rede. O portal geral da WHL.TRAVEL e do Brasil também foram selecionados para esta
pesquisa por serem os web sites de entrada e de suporte institucional para os demais portais no
país. A verticalização do estudo sobre Belo Horizonte também se justifica pelo fato da
maioria dos web sites atualmente on-line no país estarem on-line por um tempo relativamente
curto. A quase totalidade dos portais no Brasil está em funcionamento há menos de um ano,
sendo que a maioria desses está disponível há menos de seis meses estando em fase de
desenvolvimento, com inserção de conteúdo e de novos produtos e serviços de forma
intensiva. O principal aspecto positivo da inserção do pesquisador no universo da pesquisa,
relacionado à etapa da coletas de dados, consiste no fato de haver envolvimento profissional
direto entre pesquisador e objeto de pesquisa. 35

4.2 Análise dos dados
No estudo de caso, foi realizado uma caracterização geral dos web sites da
WHL.TRAVEL através da análise de dois critérios: estrutura e adequação ao público. Quanto
à estrutura, foram analisadas questões técnicas e de design dos web sites e no que tange à

35

O fato de o autor deste trabalho estar diretamente ligado à WHL.TRAVEL como Gestor do Programa de
Desenvolvimento da América Central e América do Sul e como Coordenador de Marketing e Vendas para a
região há mais de dois anos (desde janeiro de 2007) em caráter de imersão, permitiu o acesso a informações
requeridas para o desenvolvimento deste trabalho, bem como uma leitura e uma análise crítica mais profunda
sobre a estrutura da empresa, suas estratégias presentes e futuras, as oportunidades enxergadas e os desafios a
serem enfrentados, notadamente no Brasil.
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adequação ao público de viajantes independentes, foi realizada uma análise em profundidade
baseada no conteúdo.
Quanto à estrutura dos web sites foram analisados:


Interface (facilidade de uso e navegação);



Ferramenta de busca (existência ou não, características);



Informações (informações sobre o uso do site, regras e normas de uso dos serviços)



Segurança (certificados de segurança nas transações eletrônicas, informações sobre a
empresa fornecedora; existência de área com opinião de outros consumidores).

Por sua vez, em relação à adequação dos web sites ao público foram analisados:


Informação (tipo e abrangência da informação, relatos de experiência como
informação);



Produtos e serviços oferecidos (tipo e variedade);



Relacionamento com o usuário e entre usuários;



Atualização (constância, nível, etc.);



Opções de pagamento (variedade).

Após as análises dos web sites da WHL.TRAVEL foram levantadas as estratégias de
distribuição de informações e serviços aos viajantes independentes tendo como base o portal
de Belo Horizonte. A partir dessa análise, foi criado um diagrama com o modelo de
distribuição de informações e serviços da WHL.TRAVEL, a fim de realizar um recorte para
facilitar a compreensão das estratégias de distribuição numa escala menor. Enfocou-se as
estratégias e ações para a distribuição de informações e serviços através da Internet, porém
foram consideradas também, outras estratégias de distribuição incluindo canais de
distribuição, além da Internet – como a indicação de clientes através de outras empresas que
operam web sites da WHL.TRAVEL em outros destinos, hotéis parceiros da rede, folhetos
nos destinos – utilizados pela empresa para atingir os viajantes independentes.
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5. ESTUDO DE CASO – WHL.TRAVEL
5.1 Apresentação do campo de estudo
O objeto de estudo deste trabalho é a WHL.TRAVEL, que é uma rede de portais de
reservas de serviços turísticos voltados para o segmento de viajantes independentes. A
WHL.TRAVEL originou-se de um projeto de desenvolvimento financiado pela IFC
(International Finance Corporation), parte do grupo do Banco Mundial, com o intuito de
prover acesso de mercado global para micro e pequenos empreendimentos de meios de
hospedagem nos países em desenvolvimento. Os projetos pilotos aconteceram de 2002 a 2006
na região do Mekong no Sudeste Asiático e no Pacífico, e com o sucesso do projeto de
desenvolvimento, a WHL.TRAVEL transformou-se em empresa privada seguindo o modelo
de franquias para facilitar o desenvolvimento do projeto em outras partes do mundo.
Mais do que portais de reservas, os web sites da WHL.TRAVEL oferecem
informações detalhadas sobre os destinos turísticos incluindo as características gerais do
destino e seus atrativos turísticos, guia de compras, gastronomia e de transportes, além de uma
oferta variada de opções de reservas de acomodações e passeios. O web site tenta atingir a
viajantes que buscam por experiências únicas e opções de reservas diferentes das oferecidas
pela maior parte dos web sites de reservas de viagens, que costumam oferecer em sua maioria
serviços turísticos e pacotes ―tradicionais‖.
A WHL.TRAVEL centraliza operações como administração geral, web marketing e
marketing, desenvolvimento de tecnologias e manutenção técnica, busca por parcerias globais
e novos negócios. Os franqueados por sua vez, conhecidos como MPOs (Market Place
Operators/Owners ou Operadores de Mercado Local) são os responsáveis por inserir e
atualizar o conteúdo dos web sites de destinos, (ex: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Itacaré,
etc.) por realizar parcerias com os provedores de serviços turísticos locais como hotéis e
operadores de passeios para que seus produtos sejam comercializados pela plataforma da
WHL.TRAVEL, além de processar as reservas pelo sistema da WHL.TRAVEL e realizar o
atendimento aos clientes que desejam viajar ao destino pelo qual são responsáveis. Os
franqueados em geral, são agências de receptivo turístico, mas também podem ser agências de
viagens, operadoras, empresas de consultoria ou associações de hotéis, desde que estejam
baseadas fisicamente nos destinos em que operam os web sites.
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A WHL.TRAVEL compreende que é de grande importância estabelecer parcerias com
empresas locais que conhecem bem a realidade local do destino em que trabalham e sabem
comercializá-lo da forma mais apropriada, disponibilizando serviços mais personalizados para
os viajantes independentes, além de oferecer uma variada oferta de serviços turísticos nos
destinos, estabelecendo um diferencial em relação aos demais portais de reservas de viagens
internacionais. Além disso, nesse modelo, a maior parte dos lucros permanece nos destinos
que o turista visita, diferente da maioria dos modelos de plataformas internacionais em que
grande parte do lucro permanece nos países centrais onde as grandes empresas estão
alicerçadas.
Além da busca por parceiros locais, a WHL.TRAVEL tem em sua filosofia e
princípios, a prática do turismo sustentável, promovendo-o de diferentes formas. Uma das
iniciativas mais importantes é a concessão de selos chamados caring for destination ou
―cuidando do destino‖ em que são mostradas as iniciativas de sustentabilidade praticadas
pelos provedores de serviços, sejam elas de ordem ambiental, social ou cultural. A partir do
momento em que o viajante utiliza os serviços de um hotel, por exemplo, tem a possibilidade
de realizar uma avaliação e julgar a iniciativa de sustentabilidade para que outros viajantes
possam acessar a sua opinião sobre a relevância da iniciativa.
Atualmente a empresa possui franquias em 300 destinos em 90 países e desde que
tornou-se uma empresa privada em março de 2006, tem se expandido rapidamente e buscado
novos negócios. Um deles é o braço de consultoria – WHL Consulting36 – empresa
especializada em assessorar pequenas e médias empresas em acessar o mercado global com
foco no mercado de viajantes independentes e Internet. Outro negócio consiste numa parceria
com a empresa Intrepid Travel37 para oferecer passeios de curta duração em todo o mundo
através de um web site dedicado exclusivamente ao tema e que se chama Urban Adventures38.
A inserção da WHL.TRAVEL no Brasil é relativamente recente, seus primeiros
portais no país (Belo Horizonte e Fernando de Noronha) foram formatados em março de
2008, juntamente com o estabelecimento de um escritório de representação para a América
Central e América do Sul, também em Belo Horizonte. Porém, a expansão da empresa no
Brasil tem ocorrido de forma bem sucedida com parceiros em 40 destinos, dos quais 19
36

Ver mais informações em www.whlconsulting.com

37

Intrepid Travel é uma das empresas líderes mundiais em turismo responsável, de aventura e de experiência
para pequenos grupos trabalhando com cerca de 70.000 clientes por ano. Mais informações em
www.intrepidtravel.com.
38

Ver mais informações em www.urbanadventures.com
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portais se encontram em operação, enquanto os demais se encontram em fase de construção
ou teste.

5.2 Análise dos web sites
As análises dos web sites da WHL.TRAVEL nos itens 5.2.1 a 5.2.3 estão em apenas
um único texto corrido, porém, tentam seguir ao máximo, a ordem das categorias de análise
apresentadas no item 4.2. Os web sites são analisados quanto à sua estrutura e quanto à
adequação ao público de viajantes independentes e optou-se por escrever os textos em único
texto a fim de lograr um melhor entendimento do leitor e também pelo fato de que em alguns
casos, os tópicos de análise dos web sites se tornariam demasiadamente repetitivos se
estudados de forma pontual. Já o itens 5.2.4 e 5.2.5 não seguem necessariamente a ordem das
categorias de análise por realizarem análises comparativas e qualitativas entre os web sites
estudados e sua relação com trechos da revisão bibliográfica apresentada nos capítulos 1, 2 e
3 deste trabalho.

5.2.1 Web site geral da WHL.TRAVEL
Os web sites da WHL.TRAVEL (www.whl.travel) encontram-se na presente versão
desde setembro de 2007. A atual versão é a terceira do portal da empresa, e, em relação à
apresentação anterior, oferece as funcionalidades de galeria de fotos, vídeos, previsão do
tempo e reservas de passeios e atividades, além de design mais atrativo e moderno. Nas
primeiras duas versões, o portal da empresa apresentava apenas a opção para reservas de
meios de hospedagem, e nessa ocasião o nome comercial utilizado pela empresa era
Worldhotel-link.com. Como a atual versão do web site da empresa oferece não somente
reservas de acomodações, decidiu-se juntamente com o lançamento da atual plataforma 39,
realizar uma mudança no nome da empresa para WHL.TRAVEL. Desta forma, o nome não
limita a sua oferta variada e não passa a impressão de apenas um web site de reservas de
hotéis, como anteriormente.
Na presente data, a empresa está desenvolvendo um novo web site, que trará não só
mudanças no design dos web sites mas também mudanças estruturais e novos serviços aos
seus usuários. Segundo a WHL.TRAVEL, a previsão do lançamento da nova plataforma é
39

Entende-se neste trabalho por plataforma como sinônimo de web site.
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para setembro de 2009 e permitirá que os portais estejam em diversas línguas, sendo que a
língua portuguesa será a primeira opção a ser desenvolvida em função da rápida expansão da
empresa no Brasil e no potencial de mercado enxergado pela empresa no país. Atualmente, o
portal apresenta apenas a opção de língua inglesa. Além disso, em função de novos negócios
que a empresa vem desenvolvendo como WHL Consulting40, Urban Adventures41e
iGoLocal42, é possível que a WHL.TRAVEL mude o nome do atual portal, sendo que o atual
nome seja utilizado apenas em nível institucional. Sendo assim, é possível verificar que a
empresa está atenta às rápidas mudanças que ocorrem na Internet e as oportunidades de
negócios, que muitas vezes exigem respostas rápidas.
O web site geral da WHL.TRAVEL (ver anexo 1) é um web site institucional não
sendo dedicado a realizar reservas, porém direciona o usuário aos portais dos destinos
turísticos como Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que por sua vez são portais de reservas.
Quanto a estrutura e interface do web site, durante toda a navegação no portal, os
menus na parte superior, e colunas esquerda e direita se mantêm estáticos, facilitando a
navegação de uma página para outra. O estabelecimento e a configuração desses pontos fixos,
como o botão ‗home‘ localizado no canto superior esquerdo, cria um padrão similar ao da
maioria dos web sites existentes, facilitando uma navegação intuitiva e trazendo segurança ao
usuário da Internet.
Como forma de facilitar a navegação entre os destinos presentes na rede, o web site
apresenta uma ferramenta para encontrar acomodações e passeios em todo o mundo através de
um buscador que se encontra ao lado direito da página. Existe também um mapa em destaque
ao centro da página que permite o usuário buscar por destinos em todo o mundo. Porém, é
preciso clicar nos continentes primeiramente para ver quais países estão disponíveis, e
somente ao clicar nos países que aparecem como disponíveis é possível ver os destinos em
que a empresa atua, fazendo com que a navegação através do mapa não seja a mais eficiente
possível. Apenas quando se clica no blog da empresa o ―buscador‖ por acomodações e
passeios ao lado direito da página e o mapa central desaparecem, dando espaço para a
navegação do conteúdo do blog.
Para o usuário que busca por informações sobre o uso do web site, os termos de uso,
as políticas de privacidade e respostas à perguntas freqüentes se encontram na parte inferior
40

Ver www.whlconsulting.com

41

Ver www.urbanadventures.com

42

A iGoLocal é uma nova empresa que será lançada em parceria com o web site www.yoursafeplanet.co.uk
oferecendo produtos de turismos responsável e tem previsão de lançamento em 2010.
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de todas as páginas (Terms of Use, Privacy e FAQ). Quanto à estrutura para gerar segurança
aos usuários dos serviços do portal da WHL.TRAVEL existem informações sobre a empresa e
os contatos de seus escritórios espalhados ao redor do mundo nas seções About Us e Contact
Us. É possível estabelecer contato com a empresa através de e-mail, mas não existe uma área
com opinião de outros consumidores no web site geral da WHL.TRAVEL, fazendo com que a
empresa seja falha no quesito de interação entre consumidores, que é considerada de grande
importância para os viajantes independentes como mostrado no referencial teórico. Porém, a
empresa apresenta como parceiras organizações como Google e Banco Mundial que possuem
grande renome internacional, gerando credibilidade e segurança para os usuários de seus
serviços.
Quanto à adequação do web site da empresa ao público de viajantes independentes
existem tanto pontos positivos quanto negativos. Em relação aos pontos positivos conta o fato
da linguagem do portal estar voltada diretamente aos viajantes independentes. É possível
observar que o termo ―viajante‖ ou ―viajante independente‖ é empregado diversas vezes
enquanto não se vê a utilização do termo ―turista‖, uma vez que viajantes independentes em
muitos casos não se consideram e até mesmo têm preconceito contra o termo ―turista‖, ainda
que o sejam como foi apontado no item 1.3 deste trabalho.
O fato da empresa não possuir nenhum destino on-line disponível na América do
Norte e apenas poucas opções na Europa Ocidental, que são consideradas regiões de grande
interesse turístico mundial, pode contar como ponto negativo, a partir do momento em que a
oferta de destinos disponível não atenderá a diversas demandas. Por outro lado, a
WHL.TRAVEL é bastante presente em destinos como o Sudeste Asiático, África, Oriente
Médio, Europa Oriental e recentemente no Brasil, onde as opções de informações e produtos
turísticos na Internet ainda são escassas em uma escala global e na língua inglesa. É
importante lembrar também que a empresa, no momento, foca suas atividades nos países em
desenvolvimento e não nos países desenvolvidos, que incluem países da América do Norte e
Europa Ocidental. Este fato pode ser considerado como uma estratégia de posicionamento de
mercado a partir do momento em que a oferta de produtos e serviços turísticos nos países em
desenvolvimento é ainda escassa e altamente fragmentada em centenas de web sites.
Como mostrado no referencial teórico, (mais informações no item 1.3) viajantes
independentes tendem a se interessar mais com práticas de turismo sustentável do que os
turistas convencionais de massa. Nesse sentido, o web site da WHL.TRAVEL apresenta com
destaque seções direcionadas ao turismo sustentável em diversas páginas (Home, Sustainable
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Tourism, Grassroots and Sustainable Tourism 43). Além disso, na página inicial, os produtos
oferecidos pela empresa nos diferentes destinos turísticos que aparecem de forma aleatória
são apenas aqueles que possuem iniciativas de sustentabilidade por meio do medidor utilizado
pela empresa chamado caring for destination ou ―cuidando do destino‖ em português. A
empresa instituiu um programa que incentiva e destaca produtos turísticos que tenham alguma
iniciativa de turismo sustentável seja de ordem social, cultural ou ambiental, em que os
próprios viajantes podem comentar sobre a sua experiência ao se hospedarem em um hotel ou
passeio que tem o selo de sustentabilidade, oferecendo uma oportunidade de interação com os
usuários de seus serviços que também podem comentar sobre a qualidade dos serviços
consumidos. Sobre o relacionamento com os usuários há a opção dos mesmos se inscreverem
para receber um boletim mensal (Newsletter) na coluna esquerda do web site e interagirem
com a empresa através do blog.
Quanto à constância da atualização do conteúdo do web site observou-se que algumas
áreas encontram-se desatualizadas como a seção de notícias sobre a empresa (WHL News) que
possui como único conteúdo uma matéria de 11 de maio de 2007. Diversas seções do web site
também se encontram praticamente estáticas com poucas mudanças desde o lançamento da
atual plataforma em setembro de 2007. A seção do blog por sua vez se mostra bastante
dinâmica com atualizações constantes por meio da apresentação de diversos artigos ou
matérias semanalmente, sobre diversos temas como ações da empresa e os destinos em que a
WHL.TRAVEL está presente. Porém, a interação entre os usuários é restrita a deixarem
comentários no blog ou sobre os serviços que consumiram nos portais de destino, não
permitindo uma interação para compartilhamento de opiniões sobre outros temas e assuntos
de interesse em comum.
O fato de o portal estar disponível somente na língua inglesa faz com que obviamente,
ele seja majoritariamente utilizado por usuários que falam esta língua e no caso do Brasil, ele
não estaria disponível para grande parte dos turistas domésticos, estando limitado aos
viajantes independentes que falam o inglês.

5.2.2 Web site da WHL.TRAVEL para o Brasil
Assim como o web site geral da empresa, o portal do país (www.brazilhotel-link.com)
não é um web site de reservas, tendo como função principal trazer informações gerais sobre o
43
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Brasil, e principalmente, direcionar o usuário para os destinos disponíveis dentro do país. O
portal do Brasil (ver anexo 2) é similar ao web site geral da WHL.TRAVEL, porém se dedica
mais a promover o país do que ter a característica de um portal institucional. A navegação é
similar com o portal geral com menus no topo da página e nas colunas esquerda e direita que
se mantêm estáticas, tornando a navegação para diferentes páginas bastante fácil e intuitiva.
No centro da página há um painel panorâmico com quatro fotos que aparecem de forma
aleatória. As fotos possuem boa qualidade, tornando o web site atrativo visualmente e fazendo
com que a navegação seja mais agradável.
Quanto a ferramentas de busca, há um buscador de acomodações e passeios ao lado
esquerdo na parte superior da página e também um buscador por destino ao lado direito
também na parte superior da página. Além disso, há direcionamento para os web sites de
reservas dos destinos em diversas partes do portal incluindo as seções de acomodações
(Accommodation), passeios e atividades (Tours & Activities), mapa (Brazil Map) e sobre a
empresa (About Us) em que os destinos como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Itacaré são
apresentados. Nas demais páginas do web site, também há uma série de links que direcionam
o usuário para os portais de destinos, fazendo que a navegação para os mesmos seja bastante
simples e fácil de ser realizada, uma vez que o usuário se encontra no portal do Brasil. As
informações sobre termos de uso, políticas de privacidade e respostas às perguntas mais
freqüentes também se encontram na parte inferior do portal, assim como no portal geral da
WHL.TRAVEL. Já a página sobre a empresa responsável pelo portal direciona os usuários às
respectivas empresas responsáveis por cada um dos destinos dentro do país que detêm a
franquia da WHL.TRAVEL.
Quanto à adequação ao público e informações disponíveis no web site, é possível
observar que o portal tem como função principal o redirecionamento do usuário para os
portais dos destinos, sendo que nas seções de acomodações e de passeios e atividades
(Accommodation e Tours & Activities) o usuário é diretamente direcionado para os portais
como Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Todavia, essas seções não contemplam todos os
destinos servidos, necessitando atualização. No site estão também presentes seções de
informações sobre o país como as seções 44 de mapa, transportes, restaurantes, compras, um
guia do país, de seus destinos, eventos locais, previsão do tempo, fotos e vídeos.
Na seção de mapa, que possui um mapa em formato flash são localizados alguns dos
principais destinos do país e os destinos disponíveis para reservas dentro da rede
44
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WHL.TRAVEL. Porém, o mapa é de difícil leitura com muitos destinos na região sudeste
sobrepostos e muito próximos um dos outros. Além disso, há alguns erros visíveis como a
localização de Morro de São Paulo na Bahia e o Circuito das Grutas de Minas Gerais (Cave
Route) na região do litoral do estado de São Paulo. Diamantina (Minas Gerais) por sua vez é
localizada na porção setentrional do país entre Belém e São Luís, e estes erros podem
confundir o leitor, ou mesmo gerar uma falta de credibilidade entre os usuários, tendo em
vista que o mapa do destino é tido como um dos critérios mais importantes quando o usuário
realiza reservas on-line sendo buscado por 70% dos viajantes que realizam reservas on-line
segundo pesquisa da Frommers. Dessa forma, um viajante que não possui conhecimentos
prévios do Brasil e da disposição geográfica dos destinos pode encontrar dificuldade para
planejar uma viagem por múltiplos destinos do país, uma vez que a ele a informação não está
disposta claramente no web site. Cabe ao viajante entrar na seção do mapa e fazer a busca
manualmente, ou até mesmo se utilizar de outro web site.
As seções da página inicial, de transportes, restaurantes, compras, guia do país e guia
dos destinos apresentam informações gerais sobre o país e suas diferentes regiões de forma
sintética e em formato de texto, que sejam úteis para os viajantes que acessam o portal.
Somente em relação ao guia do destino (Destination Guide) foi possível observar uma
inconsistência na apresentação dos principais atrativos do país que misturam destinos
turísticos, biomas, atividades e temas como carnaval, futebol e povos indígenas de forma
aleatória e não seqüencial, dificultando a navegação para o usuário. Em relação aos destinos
turísticos apresentados também pôde se observar certa inconsistência ao haver apresentação
com destaque de Santarém no Pará e não haver uma seção para Foz do Iguaçu que é
considerado um dos principais cartões postais do país, a título de exemplo. Porém, o portal
apresenta boa quantidade de informações relevantes aos viajantes em formato de textos, que
são considerados de grande importância pelos viajantes como apresentado no referencial
teórico. A descrição escrita sobre o destino corresponde a 72% das buscas dos viajantes que
utilizam a Internet, segundo pesquisa da Frommers, sendo o site neste aspecto compatível
com as necessidades de seu público-alvo.
O portal também apresenta as seções de eventos e previsão do tempo que em geral são
bastante procurados pelos viajantes, 67% e 65% respectivamente segundo pesquisa da
Frommers. Porém, ambas páginas se mostram pobres em quantidade e qualidade de
informações. Em relação à página de previsão de tempo são mostradas apenas as temperaturas
para a capital do país, Brasília. Não há redirecionamento para páginas de outros destinos
disponíveis dentro do país ou informações sobre o tempo em diferentes regiões do país, que
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pelas proporções continentais, abarca grande variação nas condições climáticas. Quanto às
seções de fotos e vídeos, o portal apresenta variedade de fotos de qualidade e também
diversos vídeos sobre o país, que tornam o portal atrativo. Porém, observa-se que o álbum de
fotografias poderia conter mais imagens para melhor retratar a diversidade turística do país.
Assim como o portal geral da empresa, o portal do Brasil não oferece aos usuários
muito espaço para interação. Comparando os dois portais, o geral com o do Brasil, as
principais diferenças são que o portal do Brasil não oferece acesso direto ao blog da empresa,
porém, através do portal do país é possível realizar contato em tempo real através da
ferramenta chamada Skype45 com o responsável pela página, que neste caso é atualizada e
manejada pelo escritório da WHL.TRAVEL em Belo Horizonte. Porém, este contato em
tempo real é restrito ao horário de funcionamento do escritório e o horário comercial do Brasil
(8 às 18 horas) sendo que viajantes de países longínquos em fuso horários diferentes terão
dificuldade para acessar uma pessoa para atendimento em tempo real. Além disso, os
viajantes podem estabelecer contato através de e-mail, mas não é possível que os usuários
realizem interações com outros usuários do portal. A atualização do portal é realizada de
forma constante, porém estas atualizações são pontuais e mais restritas a seção de eventos
locais no país.

5.2.3 Web site da WHL.TRAVEL para Belo Horizonte
Diferente do portal geral e do portal do país, o portal de Belo Horizonte (www.belohorizonte.travel), assim como de outros destinos turísticos – como Rio de Janeiro ou Itacaré –
tem como função-chave realizar reservas de produtos e serviços turísticos. Estes portais são
operados por franqueados locais ou MPOs e no caso de Belo Horizonte, o MPO é a empresa
Intex Soluções em Turismo 46 que é formada por uma equipe que também compõe o quadro de
funcionários da WHL.TRAVEL no Brasil. O portal de Belo Horizonte foi o primeiro portal
no Brasil a estar oficialmente on-line, operando desde fevereiro de 2008. A Intex Soluções em
Turismo é uma empresa jovem, estando em funcionamento desde agosto de 2007, assumindo
como principais atividades serviços prestados à própria WHL.TRAVEL.
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Quanto à estrutura do portal de Belo Horizonte e demais portais de destinos da rede
WHL.TRAVEL é possível notar que o mesmo possui praticamente formato idêntico do web
site do Brasil e de outros países, sendo que a principal diferença é que as seções de
acomodações e passeios não são seções de redirecionamento e sim de reservas. O fato de
todos os portais apresentarem exatamente o mesmo design e mesma estrutura cria uma
identidade e faz com que a navegação de um destino para outro se dê de forma fácil, criando
também uma fidelização de um cliente que pode utilizar dos web sites da rede
WHL.TRAVEL para realizar reservas em diferentes portais de destino dentro do próprio
Brasil ou mesmo para viagens em países diferentes.
Existe uma ferramenta de busca por hotéis e passeios na parte superior esquerda da
página e que pode ser acessada e encontrada com facilidade. No buscador de hotéis, o usuário
pode inserir informações como data de entrada (check-in) e saída (check-out); tipo de meio de
hospedagem (type), que para Belo Horizonte oferece as opções backpacker, dormitório, hostel
e hotel; além de categoria de preço (price) na qual são apresentadas três categorias:
econômico (budget), superior (mid-range) e luxo (top end). Além disso, o usuário pode clicar
em opções avançadas (advanced options) e realizar buscas mais especializadas por
localização (por área e proximidade de pontos de interesse), por temas (ex. eventos, lua de
mel) e também através de uma caixa para inserir um texto de busca livre. Quanto à busca de
passeios, o usuário pode buscar opções a partir de uma determinada data de início (from),
duração (opções de menos de um dia ou mais de um dia), temas variados (ex. bicicleta,
caminhadas) e também através de um buscador por texto livre. Além disso, nas próprias
páginas de reservas de acomodações ou passeios há um filtro de busca que traz os meios de
hospedagem por localização, ordem alfabética, preços (do menor para o maior), avaliação dos
viajantes e disponibilidade de reserva instantânea. Realizando um teste nos buscadores, pôdese verificar que os mesmos funcionam de forma rápida e eficiente.
As informações gerais de uso do web site e regras de uso dos serviços são as mesmas
do portal geral e do Brasil, estando localizadas novamente na parte inferior de todas as
páginas. Além disso, para todos os produtos e serviços disponíveis para reservas no web site
há políticas específicas. Quanto às políticas para meios de hospedagem há seções específicas
para políticas de atraso na saída (check-out), políticas para crianças acompanhadas dos pais,
políticas de cancelamento, existência de taxas extras como serviço e taxa de turismo, formas
de pagamento aceitas no hotel, horários de entrada e saída, além de outras políticas de cada
hotel. Detalhes sobre a efetuação do pagamento aparecem no momento em que o usuário está
completando sua reserva, sendo que o mesmo é requisitado a preencher campos com dados
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pessoais incluindo nome, e-mail, telefone, nacionalidade e país de residência. Nesse
momento, as políticas da reserva e de cancelamento aparecem novamente para que o usuário
esteja certo do serviço que está adquirindo. Sendo assim, é possível concluir que as
informações e regras de uso do web site e dos serviços são apresentadas de forma clara e
transparente para o viajante, gerando credibilidade sobre os serviços oferecidos.
Em relação à segurança oferecida pelo portal, é possível observar que há certificados
de segurança nas transações on-line, e a empresa responsável pela segurança dos portais da
WHL.TRAVEL é a GeoTrust47. Além disso, informações sobre a empresa responsável pelo
portal estão disponíveis nas seções sobre a empresa (About Us) e contato (Contact Us). A
comunicação do usuário com o prestador de serviço do portal se dá de forma fácil, através de
e-mail, contato de telefone ou atendimento on-line em todo horário comercial via Skype. É
possível que os usuários que já realizaram reservas no portal deixem comentários sobre os
hotéis ou passeios, porém como política da WHL.TRAVEL os comentários só aparecem a
partir do momento em que há um mínimo de três comentários, para que os mesmos não sejam
tendenciosos para outros viajantes. Como a resposta ao uso dos serviços não é obrigatória,
muitos usuários não costumam dar retorno sobre a qualidade dos serviços prestados pelo meio
de hospedagem ou provedor de passeios. Além disso, como o portal tem um tempo de
funcionamento relativamente curto, ainda não há nenhum comentário de viajantes sobre os
serviços consumidos pelos mesmos, fazendo com que o web site ainda não seja um bom canal
para os usuários avaliarem e se beneficiarem da opinião de outros usuários que já utilizaram o
serviço de um determinado hotel ou provedor de passeios. A limitação dos comentários
somente para usuários que já reservaram um hotel ou passeio, ao mesmo tempo que pode
gerar maior credibilidade para o portal, restringe a interação entre outros usuários.
Quanto à adequação ao público de viajantes independentes, o portal possui uma
grande abrangência de informações de relevância e atualizadas constantemente. Apesar de o
formato do conteúdo do portal ser o mesmo do Brasil, as informações em cada uma das áreas
são mais completas e consistentes em comparação ao portal do país. As fotos panorâmicas e
aleatórias também apresentam alta resolução e são tão atrativas como as do portal do Brasil
tornando a navegação mais agradável.
A página inicial traz um resumo geral sobre o que o destino e seus arredores oferecem,
com diversos links que facilitam a navegação interna no próprio portal e para outros portais já
disponíveis como Rio de Janeiro ou Itacaré. Porém, nessa seção, apesar de proporcionar uma
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leitura com fluidez, há um excessivo direcionamento do leitor para realização de reserva de
hotéis ao longo do texto, o que pode gerar certo incômodo principalmente ao usuário que
busca apenas por informações e não busca realizar reservas. É preciso lembrar por outro lado,
que o web site tem como função principal realizar reservas e segundo recomendações da
própria WHL.TRAVEL, o uso de palavras-chaves de interesse para o web site de forma
repetitiva deve ocorrer para que o portal se posicione bem nas ferramentas de busca como o
Google para os termos de busca que se deseja.
Na seção de mapas há três mapas em formato flash que cobrem as áreas de principal
interesse turístico e com maior concentração de hotéis, sendo que é possível localizar com
facilidade os hotéis e pontos de interesse. Porém, por estarem em formato flash e serem
simples, os mapas são pouco interativos aos usuários. A seção de transportes traz informações
bastante completas sobre as opções tanto para se chegar ao destino como para se locomover
dentro do mesmo utilizando-se de diversas opções de transportes, além de trazer as principais
empresas de transportes desde companhias aéreas, de aluguel de carros, de ônibus e taxi,
sendo de uso relevante para viajantes independentes que tendem organizar seu transporte de
forma independente no destino de chegada.
A seção de restaurantes apresenta uma boa quantidade de informações gerais como
história da culinária regional, ingredientes populares, festivais e locais onde se podem
comprar alimentos, sobre bebidas, além de uma seleção de empreendimentos tanto de
restaurantes, bares e cafés, trazendo uma oferta variada para o viajante com opções desde a
culinária internacional até a cozinha local. O fato de Belo Horizonte ser considerada a ―capital
nacional dos bares‖ faz com que se tenha uma atenção especial aos bares que se encontram na
seção de restaurantes. Isso porque não há uma seção que trate especificamente do assunto, já
que todos os web sites da WHL.TRAVEL seguem o mesmo padrão de estrutura. Observa-se
assim que ao mesmo tempo em que web sites padronizados facilitam a navegação do usuário
entre diversos destinos pode causar limitações em relação a características específicas a um
destino como no exemplo apresentado. A seção de compras também traz informações
variadas desde feiras, mercados, shopping centers e pedras preciosas, além de cadastrar
determinados empreendimentos onde o turista pode realizar compras. Tanto a seção de
restaurantes como a de compras, apesar de apresentarem informações relevantes além de links
para os web sites dos próprios empreendimentos de alimentação ou de compra, não apresenta
fotografias, podendo causar certo cansaço no usuário do portal, por serem páginas com grande
quantidade de informações somente em formato de texto. Como afirma Jakob Nielsen,
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especialista em usabilidade, usuários da web não tem o hábito de ler textos com grande
quantidade de palavras (NIELSEN, 2008).
Na página sobre a empresa responsável pelo portal (About Us) há informações sobre a
empresa que opera o portal e também informações pessoais sobre os membros da empresa,
como hobbies e viagens que realizaram. As informações são trazidas de forma bastante
personalizada, trazendo a sensação de que há pessoas reais por trás de um web site, e que estas
pessoas se preocupam com a experiência do viajante e que se importam com o destino em que
trabalham, trazendo assim, uma maior proximidade com o leitor. Este fato pode significar um
ponto positivo para se trabalhar o segmento de viajantes independentes que buscam muitas
vezes beneficiar empreendimentos locais ao invés de grandes corporações internacionais.
Apesar de o web site de Belo Horizonte ser parte da rede WHL.TRAVEL passa uma sensação
de ser um portal local, a partir do momento em que há uma empresa local que opera este
negócio. A seção de contato (contact us) reforça a presença local da empresa ao momento em
que traz endereço e telefone local, o que pode trazer uma maior segurança para o usuário do
portal que possui maiores condições de recorrer a alguém durante a sua viagem em caso de
algum eventual problema.
Apesar de o guia do Brasil aparecer dentro do portal de Belo Horizonte ele somente
redireciona o usuário para o web site do país. Já o guia do destino traz informações específicas
sobre a cidade e seus arredores com grande quantidade de informações. Existem diversos
temas nos quais o guia do destino é dividido, incluindo áreas turísticas; museus; bares;
festivais e eventos; parques e praças; informações gerais para o visitante como horários de
funcionamento de variados tipos de empreendimentos e cuidados médicos; além de
informações sobre atrativos turísticos nos arredores da cidade. Diferente das seções de
transportes, restaurantes e compras; o guia do destino apresenta durante o texto, diversas fotos
que conferem maior atratividade à página e também tornam a leitura mais agradável. Apesar
da grande quantidade de informações, a navegação nesta página não é ideal por ser uma
página extensa com muito conteúdo, exigindo que o internauta arraste a barra de rolagem de
forma considerável para acessar todas as informações desta página. Além disso, há certa
inconsistência no conteúdo, que pôde ser observada pela grande quantidade de informações
para espaços de eventos e espetáculos como a Fundação Clóvis Salgado mais conhecida como
Palácio das Artes e o Chevrolet Hall. A quantidade de informações em formato de texto para
estes espaços são consideravelmente maiores do que outras seções de atrativos turísticos
reconhecidos como de maior expressividade como o Mercado Central ou as Cidades
Históricas como Ouro Preto nos arredores da cidade, podendo causar a impressão para o
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usuário do portal que estes dois espaços merecem maior importância que os demais atrativos
aqui exemplificados.
A página de eventos traz opções de alguns eventos que acontecerão em breve na
cidade e também de importantes eventos futuros como a Copa do Mundo de 2014 que
ocorrerá no Brasil, na qual Belo Horizonte será uma das cidades sede dos jogos. Há uma
listagem com descritivos curtos sobre os eventos e ao clicar em cada evento específico
aparecem informações mais detalhadas sobre ele incluindo fotos. Além das páginas de
informações sobre o destino também há páginas com previsão de tempo para os próximos seis
dias e que informa condições do tempo, além de páginas com álbuns de fotos e vídeos.
Por fim, entre as principais seções do web site existem as páginas de reservas de meios
de hospedagem e de passeios e atividades. As páginas de reservas de meios de hospedagem
trazem uma grande variedade de opções de reservas dividas em três categorias por faixa de
preço e tipo de hotel (econômico, superior ou luxo). Dentre a oferta fazem parte albergues
econômicos para o estilo mochileiro até hotéis de cinco estrelas. Em cada categoria de meios
de hospedagens, os hotéis aparecem listados com seu nome, uma pequena foto, localização,
preço mínimo e um pequeno descritivo. Uma vez que o usuário do portal seleciona um hotel
específico, aparecem diversas outras informações sobre o hotel como uma descrição mais
completa, informações sobre facilidades e serviços disponíveis, políticas do hotel, tarifário e
informações sobre cada categoria de quarto, galeria de fotos com fotos variadas sobre o hotel
e cada categoria de quarto, um mapa localizando o hotel, informações sobre como chegar ao
hotel, além de duas seções que não aparecem em todos os hotéis: anfitrião (your host) e
sustentabilidade (sustainability). Dessa forma, é possível observar que as informações sobre
os hotéis são bastante abrangentes e muitas vezes mais completas do que nos próprios web
sites dos hotéis.
Observa-se também que a seção sobre o anfitrião do hotel e sustentabilidade não são
comumente observadas em outros portais de reservas que não sejam os WHL.TRAVEL, ou
mesmo nos web sites dos próprios hotéis. A seção do anfitrião traz informações sobre o
proprietário, gerente, recepcionista ou mesmo da equipe do hotel como um todo. Observa-se
que os hotéis são em geral bastante impessoais, sendo que esta seção tenta trazer uma maior
personalização dos produtos, através do uso de figuras humanas e de suas histórias, trazendo
novamente, uma sensação de maior proximidade com o leitor. A seção de sustentabilidade por
sua vez, traz informações sobre iniciativas de sustentabilidade que o hotel tenha, independente
de programas de certificação. Observa-se que apesar de não haver nenhum hotel no web site
de Belo Horizonte com pontuação máxima para sustentabilidade (para isto o hotel precisa ser
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certificado por um órgão reconhecido de sustentabilidade) observa-se que diversos hotéis
possuem iniciativas interessantes de sustentabilidade que são divulgadas no portal e estes
hotéis recebem um destaque em relação aos demais, recebendo uma barra de sustentabilidade
e estando presentes na seção de acomodações responsáveis (Responsible Accommodation).
Em relação aos passeios, há desde atividades de curta duração como assistir a um jogo
de futebol, realizar um salto de pára-quedas, compra de gemas, visita às cidades históricas,
city tour, até passeios de vários dias como um passeio de bicicleta pela Estrada Real de cinco
dias ou um passeio de oito dias por áreas naturais no estado de Minas Gerais. Assim como a
seção de acomodações, a seção de passeios apresenta informações bastante completas e
detalhadas incluindo textos descritivos, duração, localização ou roteiro, itinerário, políticas e
orientações para o viajante, tarifário, mapa, galeria de fotos e iniciativas de sustentabilidade
quando aplicável. Além disso, na seção de passeios e atividades também há a oferta de reserva
de restaurantes e traslados, que não se encaixam bem na temática, mas que são inseridos nesta
seção pelo fato de que os portais são padronizados, não oferecendo seções específicas para
estes produtos. Além destes serviços, há no portal um banner que direciona o usuário para
realizar a compra de seguros de viagens através da empresa parceira da rede WHL.TRAVEL:
WorldNomads48.
Havia no total 65 meios de hospedagens, 19 passeios e atividades além de serviços de
traslados e reserva de restaurantes fazendo com que o portal seja um dos mais abrangentes em
termos de oferta no destino Belo Horizonte. Não só pelo número de opções de reservas, mas
também pela variedade no tipo de produtos que inclui meios de hospedagem de diversas
categorias e passeios e atividades de duração e interesses variados, faz com que o portal seja
capaz de atender uma variada demanda de viajantes independentes. Além disso, a empresa
que opera o portal é capaz de responder a outras demandas específicas por ser especializada
em atender clientes individualmente. Porém, este fato não significa que somente viajantes
independentes utilizem os serviços oferecidos pelo portal. Muito possivelmente, os portais
acabam atendendo na maioria dos casos turistas individuais 49 e não necessariamente
independentes. Pela característica da oferta variada, o portal também tem gerado procura de
agências de viagens ao redor do mundo que buscam por demandas específicas para seus
clientes ou mesmo para grupos. A oferta de componentes da viagem (hotel, passeios,
48

A World Nomads oferece seguros de viagens para viajantes independentes e de aventura residentes em mais
de 150 países no mundo. Mais informações em www.worldnomads.com.
49

Nota-se que turistas individuais nem sempre são turistas independentes, podendo fazer parte do grupo de
turistas de massa inclusive.
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atividades, traslados, seguro de viagem, etc.) de forma separada e não através de pacotes,
possibilita que os seus usuários tenham uma grande flexibilidade quanto à escolha dos
produtos que desejam adquirir e podem optar em reservar somente seu meio de hospedagem.
Este fato faz com que a oferta do portal atenda bem às características dos viajantes
independentes que buscam ter flexibilidade nas escolhas e terem a liberdade que desejam. Por
outro lado, também é possível que um viajante faça reserva de todos os componentes de sua
viagem no destino por meio da oferta do portal e de pedidos por serviços específicos ao MPO.
Quanto às opções de pagamento, o operador do web site oferece duas opções: cartão
de crédito50 ou depósito/transferência bancária. No ato da reserva os dados do cartão de
crédito são pedidos somente para confirmação e para assegurar a cobrança da multa de nãocomparecimento (no-show) do cliente ao hotel ou passeio. Em geral o pagamento é realizado
diretamente no hotel ou provedor de passeios. Porém, quando o cliente não possui cartão de
crédito, o MPO requisita depósito de parte ou todo valor da reserva de acordo com as políticas
de cobrança para cada tipo de produto. Na compra de determinados produtos ou serviços por
sua vez, é realizado um débito diretamente no cartão de crédito do cliente, o que pode levar a
certa confusão na compra de diversos produtos turísticos em que a compra de diferentes
componentes tenham políticas de pagamento diferentes.
Quanto à constância da atualização das informações do portal foi percebido que as
mesmas ocorrem de forma frequente, quase que diariamente, significando que as informações
do portal tendem a estar sempre atualizadas e corretas. Este fato é de fundamental importância
para o e-commerce, pois este é o caso em que informações como tarifas incorretas podem
causar insatisfação e falta de credibilidade nos serviços prestados pela empresa.

5.2.4 Análise comparativa entre Web sites da WHL.TRAVEL nos
destinos do Brasil
Como explicitado anteriormente, este item não tem como objetivo realizar uma análise
em profundidade dos web sites do Rio de Janeiro 51 (www.riodejaneiro-hotels.travel) e

50

51

Aceita-se as opções Visa e American Express

on-line desde 20 de janeiro de 2009, sendo o MPO, a Blue Ocean Tour – uma operadora turística. Mais
informações em www.blueoceantour.com.br.
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Itacaré52 (www.itacare.travel), mas sim, permitir uma análise comparativa com o portal de
Belo Horizonte. Apesar de todos os web sites possuírem o mesmo design, é possível observar
certas diferenças entre os mesmos, especialmente nas operações e qualidade e detalhamento
das informações disponíveis. Diferente dos portais de Belo Horizonte e Itacaré, o portal do
Rio de Janeiro apresenta suas tarifas em dólares americanos e não apresenta a opção do real,
enquanto os outros dois web sites apresentam tarifário em reais, sendo que o tarifário pode ser
convertido para o dólar americano. Os web sites da WHL.TRAVEL trabalham com diversos
tipos de moedas, havendo inclusive um conversor para as principais moedas existentes no
mundo. Porém, tarifas em diferentes moedas dentro de um mesmo país podem causar
confusões para um turista que esteja viajando por diversos destinos dentro do próprio Brasil
por exemplo.
Outras pequenas mudanças se dão quanto ao pagamento. Enquanto o portal de Belo
Horizonte aceita os cartões de crédito das bandeiras Visa e American Express, o do Rio de
Janeiro aceita Visa e Mastercard, e o de Itacaré aceita apenas Visa. Dessa forma, pode haver
inconveniências para um turista que viaja por diversos destinos e precisa realizar o pagamento
de maneiras diferentes. Enquanto o portal de Belo Horizonte pede que os pagamentos da
reserva sejam realizados diretamente aos provedores de serviço na maioria dos casos com a
retenção dos dados de cartão de crédito somente para a cobrança da multa de não
comparecimento, o portal do Rio de Janeiro debita o valor da reserva antecipadamente para a
maioria dos casos.
No geral, os portais de Belo Horizonte e Rio de Janeiro não apresentam grandes
diferenças quanto à quantidade e qualidade de conteúdo de textos e imagens; porém, ao
analisar o web site de Itacaré puderam-se observar consideráveis diferenças. As informações e
nível de detalhamento nos textos das páginas de Itacaré são inferiores, principalmente para as
seções de reservas de meios de hospedagens e passeios e atividades, das quais os MPOs são
diretamente responsáveis. As outras áreas de informações gerais sobre o destino são
formuladas pela própria WHL.TRAVEL e o MPO realiza apenas adaptações necessárias, uma
vez que é o expert sobre o destino. Em algumas seções puderam-se observar campos sem
nenhum preenchimento ou mesmo descritivo de textos bastante sucintos e diferentes dos
produtos oferecidos em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A quantidade de fotos para os
produtos também era muito inferior, sendo que em muitos álbuns de fotografias de produtos
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on-line desde 29 de novembro de 2008, sendo o MPO a Ecotrip Itacaré – uma empresa especializada em
serviços receptivos turísticos em Itacaré. Mais informações em www.ecotrip.tur.br.
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específicos havia somente uma única foto, enquanto os demais portais apresentavam ao
menos três fotos. A WHL.TRAVEL coloca para seus franqueados que ao menos 20% dos
produtos oferecidos nos web sites de destinos devem ter um selo de iniciativa de
sustentabilidade (caring for destination), porém, Itacaré não apresenta nenhum produto que
atenda a essa característica, já Belo Horizonte e Rio de Janeiro se encontram acima da média
mínima.
Essas diferenças também refletiram nos resultados alcançados por cada um dos
portais, que segundo estatísticas internas da WHL.TRAVEL, Belo Horizonte e Rio de Janeiro
vêm tendo incremento no número de visitantes e de reservas de forma gradual, enquanto
Itacaré têm tido um volume de visitas e conversão de reservas baixos e estáticos nos últimos
meses.

5.2.4 Análises gerais dos web sites da WHL.TRAVEL
Considerando Mello e Silva (2006) os usuários que realizam reservas de hotéis on-line
têm como principal motivação para realizar uma reserva em um determinado portal as
informações disponíveis no mesmo. Estes usuários preferem web sites que contenham fotos e
neste quesito, os web sites da WHL.TRAVEL apresentam boa competitividade por apresentar
descritivo detalhado de seus produtos e boa quantidade de fotos dos hotéis, seus quartos e
equipamentos. Porém, foi observado que enquanto os portais de Belo Horizonte e Rio de
Janeiro apresentavam descritivos mais detalhados e opções de fotos variadas para cada
produto, o web site de Itacaré apresentava descritivos menos detalhados, alguns com campos
sem preenchimento e poucas opções de fotos em diversos produtos, havendo uma disparidade
na qualidade das informações apresentadas.
Como segundo fator de motivação para os usuários que realizam reservas on-line de
hotéis, Mello e Silva (2006) citam as formas de pagamento. O cartão de crédito é a forma de
pagamento preferida dos internautas brasileiros, e neste quesito, todos os três portais do Brasil
que foram analisados apresentavam a opção de pagamento por cartão de crédito. Porém,
enquanto o portal de Itacaré apresentava somente a opção da bandeira Visa, Belo Horizonte
apresentava Visa e American Express; e por sua vez, o Rio de Janeiro apresentava as opções
Visa e Master Card. Um aspecto negativo neste quesito consiste no fato de que nenhum dos
três portais ofereciam a segunda opção preferida de pagamento de diversos brasileiros –
boleto bancário – segundo pesquisa de Mello e Silva (2006). Pelo fato dos portais estarem
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somente na língua inglesa e serem majoritariamente acessados por estrangeiros, a falta de
boleto bancário como opção de pagamento não tem constituído um problema. Porém, o portal
de Belo Horizonte, por exemplo, já teve diversos clientes brasileiros que não possuíam cartão
de crédito, sendo que o problema do pagamento foi contornado recorrendo-se ao
depósito/transferência bancária sem maiores problemas.
Por fim, o terceiro fator de motivação para os compradores de serviços on-line de
hotéis por brasileiros considerando a pesquisa de Mello e Silva (2006), foi a forma de
atendimento. O e-mail foi a forma de atendimento preferida, e quanto a este quesito, todos os
portais da WHL.TRAVEL apresentam o campo para contato via e-mail, sendo que a empresa
tem como padrão de qualidade, responder todos os e-mails e pedidos de reservas em menos de
24 horas. Quanto aos web sites analisados, Rio de Janeiro apresentou tempo de resposta
médio entre os meses de janeiro a junho de 2009 de 3 horas e 37 minutos, Belo Horizonte de
4 horas e 39 minutos e Itacaré de 10 horas e 10 minutos, estando todos em uma média de
tempo de resposta boa para os padrões de comércio eletrônico, se considerados fuso horários,
finais de semana e feriados.
De acordo com os quesitos buscados pelos viajantes em web sites de turismo
considerando a pesquisa da Frommers (informações sobre a pesquisa estão disponíveis no
item 3.3 deste trabalho), os portais da WHL.TRAVEL podem ser considerados como bastante
completos atendendo a praticamente todos os quesitos. Os únicos quesitos que não foram
encontrados de forma uniforme nos portais estudados foram informações sobre esportes e
detalhes sobre atividades familiares e para crianças, bem como vídeos dos meios de
hospedagem. Porém, estes quesitos inexistentes nos web sites da WHL.TRAVEL foram os
que apresentaram menor percentual de respostas e a falta destas informações específicas
poderia ser contornada pelos portais.
É importante lembrar que nem todos os viajantes independentes que buscam
informações na Internet realizarão reservas, e pelo fato dos portais da WHL.TRAVEL não
serem exclusivamente portais de reservas, oferecendo informações detalhadas dos destinos,
faz com que atraia uma audiência mais abrangente. Estes mesmos usuários que não realizam
reservas on-line ou mesmo reservas antecipadas, tendo em vista que viajantes independentes
não reservam todos os componentes de sua viagem de forma antecipada, podem por sua vez,
ser importantes agentes de divulgação e promoção dos web sites e serviços oferecidos pelos
portais da WHL.TRAVEL. Como apontam Haven, Bernoff e Glass (2007) usuários que não
são clientes diretos de um web site podem ter um impacto maior para construir uma influência
positiva por meio de comentários ou de sua rede pessoal de relacionamentos do que clientes
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de um determinado web site. Sendo assim, os portais da WHL.TRAVEL possuem a
habilidade de atender aos quatro tipos de turistas sugeridos por Hyde (2008a): PP-PP-PR,
MP-PP-PR, MP-MP-PR e MP-MP-MR53.
Porém, os web sites da empresa pecam por não terem a opção de reservas de
passagens aéreas, que segundo matéria da Times Online (informações sobre a matéria
disponíveis no item 3.3), são o primeiro componente buscado para se reservar uma viagem.
Dessa forma o viajante necessita buscar outros portais que não os da WHL.TRAVEL para
realizar a reserva de passagens aéreas. O mesmo acontece para a oferta de aluguel de carros,
que apesar de oferecido em alguns portais da WHL.TRAVEL ao redor do mundo, não foi
observado em nenhum dos 19 web sites on-line no Brasil. Segundo esta mesma matéria, os
viajantes realizam em média 12 buscas em 22 diferentes web sites antes de efetivarem de fato
uma compra on-line e este fato pode se dar pelas informações na Internet estarem bastante
fragmentadas. O fato dos portais da WHL.TRAVEL apresentarem grande quantidade de
informações sobre seus destinos no Brasil, além de variada opção de produtos para reservas,
pode contornar o problema da necessidade do viajante realizar diversas buscas, uma vez que a
empresa se torne uma marca consolidada e referência entre os viajantes independentes.
Uma das definições de viajantes independentes é de que são viajantes que entram em
relações contratuais diretamente com os provedores dos componentes de serviços turísticos.
De acordo com esta definição, pelo fato da WHL.TRAVEL ser uma intermediadora 54 de
provedores de serviços, a mesma não atenderia a viajantes independentes. Ao considerar a
definição de viajante independente norteadora deste trabalho por sua vez, a WHL.TRAVEL
atenderia também a viajantes independentes.
Como muitos provedores de serviços no Brasil não possuem web sites próprios e/ou
competitivos, ou mesmo habilidade de comunicação na língua inglesa, faz com que os portais
da WHL.TRAVEL cumpram um importante papel de intermediação ao superar barreiras de
língua e de presença on-line. Notou-se também, que para a maioria dos produtos turísticos dos
portais estudados, os mesmos apresentavam preços iguais aos oferecidos pelos hotéis, ou
mesmo menores, o que pode constituir um atrativo para diversos viajantes realizarem compras
por meio da empresa no país, considerando o estudo de Mello e Silva (2006). Além disso, os
provedores de serviços turísticos em muitos casos (em especial pequenos hotéis e operadores
53

Poucas Pesquisas – Poucos Planos – Poucas Reservas; Muitas Pesquisas – Poucos Planos – Poucas Reservas;
Muitas Pesquisas – Muitos Planos – Poucas Reservas e Muitas Pesquisas – Muitos Planos – Muitas Reservas,
respectivamente. Mais sobre o assunto no item 1.5 do referencial teórico.
54

Exceto em casos em que os MPOs operam passeios, traslados ou sejam donos de estabelecimentos de meios
de hospedagem
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de passeios) não possuem em seus web sites opções de pagamento com certificados de
segurança e via cartão de crédito, devido aos custos relativos envolvidos. Dessa forma,
infomediários como a WHL.TRAVEL ainda cumprem uma importante função na distribuição
de produtos e serviços turísticos, notadamente no Brasil, onde o desenvolvimento do ecommerce ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento.
A oferta de diversos produtos econômicos e opção de reservas com valores baixos e
para apenas um comprador permite que o portal atenda também aos viajantes independentes
econômicos como os mochileiros, e não somente viajantes independentes que buscam por
produtos mais sofisticados, como se observa na maior parte dos portais de reservas
disponíveis. Como citado nas análises do portal de Belo Horizonte, os portais da
WHL.TRAVEL são capazes de atender não somente a viajantes independentes, mas também
a turistas individuais, agências de viagens ou grupos. Possibilita ainda, pela flexibilidade na
reserva dos componentes de viagens, atenderem a uma importante característica das viagens
independentes: a flexibilidade.

5.3

Análise das estratégias de distribuição

Quando se pensa em distribuição on-line muitas vezes imagina-se que basta ter um
web site para obter acessos e converter reservas, porém, este processo é mais complexo como
mostra o estudo de caso da WHL.TRAVEL com foco no portal de Belo Horizonte. Como
apresentado no referencial teórico deste trabalho, Lohmann (2007) sugere que a distribuição
pode constituir um dos poucos elementos do mix de marketing que pode contribuir para a
competitividade das empresas por não poderem ser facilmente percebidos e copiados. A
WHL.TRAVEL reconhece que para obter sucesso no mercado on-line são necessários
esforços diversos e o diagrama a seguir revela que mesmo a distribuição através da Internet
pode ser mais complexa do que o comumente imaginado. O diagrama traz também as
estratégias de distribuição off-line da WHL.TRAVEL, ou mesmo, toda distribuição que não
acontece on-line.
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Diagrama 9
Estrutura simplificada dos canais de distribuição do portal da WHL.TRAVEL para Belo Horizonte

Fonte: Formulação própria

Segundo o diagrama acima, é possível observar que as estratégias de distribuição da
WHL.TRAVEL são bastante complexas. A seguir haverá uma explicação para cada um dos
elementos apresentados no diagrama, tanto na distribuição on-line como off-line dos produtos
e serviços oferecidos no portal de Belo Horizonte. O cliente 55 do portal de Belo Horizonte,
pode acessar o Operador Local ou MPO do portal das mais variadas formas para obter as
informações ou serviços que deseja.
Quanto à distribuição on-line, o cliente pode acessar o portal de Belo Horizonte,
digitando o endereço do mesmo (www.belo-horizonte.travel) diretamente no navegador56
utilizado. Além disso, o cliente pode acessar primeiramente o portal geral ou mesmo o portal
do Brasil da WHL.TRAVEL, antes de acessar o portal de Belo Horizonte. Porém, como a
WHL.TRAVEL possui uma extensiva rede de portais on-line ao redor de todo o mundo, é
possível que o usuário acesse o portal de Belo Horizonte através de outros portais de países ou
de destinos da rede, sendo que todos os portais estão interligados. Dessa forma, a
WHL.TRAVEL possui uma rede de direcionamento de tráfego interno de clientes complexa e
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Optou-se por utilizar o termo cliente pelo fato dos portais da WHL.TRAVEL atenderem não somente a
viajantes independentes, mas também a diversificados tipos de clientes como agências de viagens, grupos ou
turistas individuais.
56

Os navegadores mais conhecidos são o Internet Explorer e o Mozilla Firefox.
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abrangente, sendo que viajantes que não obtinham conhecimento do destino Belo Horizonte,
podem tomar conhecimento do mesmo, a partir de qualquer portal de país ou destino da rede.
A partir das tabelas 1 e 2 57que trazem os principais meios de acesso ao portal de Belo
Horizonte por categoria e os 10 principais meios, se pôde perceber que a entrada em um web
site se dá via vários canais on-line e que ter estratégias de captação por diferentes canais é de
extrema importância. Em um total de aproximadamente 14 mil visitas ao web site de Belo
Horizonte no período de janeiro a junho de 2009, apenas 13.11% das visitas corresponderam à
acessos diretos ao portal. Segundo a equipe da WHL.TRAVEL, a maior parte desses acessos
foram provenientes da própria equipe do portal de Belo Horizonte e da WHL.TRAVEL
estabelecida na cidade, que utiliza Belo Horizonte como um portal piloto e de testes para a
região. Sendo assim, boa parte do tráfego direto não qualifica agentes externos à equipe
diretamente envolvida no portal, significando que o tráfego direto corresponde a uma pequena
fatia das visitas e acessos ao portal e que outros meios de acesso são de fundamental
importância.
Tabela 1 – Principais meios de acesso ao portal de Belo Horizonte por categoria

Meio de acesso

%

Ferramentas de busca

43.88%

Direcionamento de tráfego

43.01%

Tráfego direto

13.11%

Formulação própria

57

As tabela 1 e 2 foram construída tendo como base, dados da ferramenta Google Analytics disponível em
www.google.com/analytics que serve para medir estatísticas e desempenho de web sites.
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Tabela 2 – Principais meios de acesso ao portal de Belo Horizonte em detalhes

Meio de acesso

%

Google - busca orgânica

32.27%

Tráfego direto

13.11%

Yahoo respostas - br.answers.yahoo.com

6.74%

Google PPC

4.14%

Blog - bhturismo.blogspot.com

3.83%

Blog - bhturismo.wordpress.com

3.46%

Yahoo - busca orgânica

3.09%

Portal WHL.TRAVEL - redirecionamento

2.28%

Portal Ministério do Turismo –

1.86%

www.braziltour.com
Live -busca orgânica

1.59%

Outros

27.63%

Fonte: Formulação própria

Voltando à análise do diagrama 9 e com auxílio das tabela 1 e 2 observa-se que as
buscas assumem importante influência no desempenho dos portais respondendo a 43.88% do
total dos meios de acesso. As principais ferramentas de busca utilizadas foram o Google,
Yahoo, Live e MSN. O fato dos web sites da WHL.TRAVEL serem dedicados aos destinos e
apresentarem uma grande quantidade de informações sobre os mesmos beneficia o
posicionamento de seus portais nas ferramentas de busca para termos de buscas relativos ao
destino e aos serviços oferecidos pelo portal. Pelo fato da WHL.TRAVEL possuir centenas de
portais inter-relacionados e estabelecer diversas parcerias, também beneficia os portais da
rede em relação ao posicionamento nas ferramentas de busca. Além disso, a WHL.TRAVEL e
seus MPOs realizam trabalhos constantes de otimização de sites58 e de web marketing59 para
58

Otimização de sites é o conjunto de estratégias com objetivo de obter melhores resultados para posicionar um
web site nas páginas de busca de forma orgânica ou natural
59

Web marketing é o conjunto de instrumentos e de operações que realçam a presença de uma empresa na
Internet e para que os web sites sejam encontrados pelas ferramentas de busca

79

obterem melhores resultados nas buscas. As buscas patrocinadas ou pagas também
representam uma importante parte do tráfego de visitantes e para isso, o MPO do portal
precisa estabelecer uma campanha paga em determinadas páginas para que seu web site possa
aparecer nos resultados de buscas de termos específicos. Através da tabela 2 observa-se que
4.14% de todas as buscas no período estudado foram provenientes de uma campanha paga por
clique no Google Adwords60.
As redes sociais por sua vez também representam um importante canal de distribuição
dos portais da WHL.TRAVEL. Notadamente no portal de Belo Horizonte, dos 10 principais
meios de acesso ao portal, 3 foram provenientes de redes sociais (Yahoo respostas e Blogs).
Yahoo respostas é um fórum em que usuários podem fazer perguntas variadas sobre diversos
temas e o MPO do portal de Belo Horizonte responde a diversas perguntas relacionadas ao
seu destino e serviços que presta, deixando também seu endereço eletrônico para que os
usuários acessem seu portal. Além disso, o MPO de Belo Horizonte possui diversos blogs
sobre assuntos relacionados ao destino ou a viagens, trazendo informações úteis a potenciais
clientes, como estratégia de direcionamento de tráfego para seu próprio portal. Além disso,
tanto a equipe da WHL.TRAVEL como o MPO do portal de Belo Horizonte participam
ativamente de redes sociais e de relacionamentos como Orkut61, Facebook62, Twitter63, entre
outros, como estratégia de promoção de seus portais e serviços.
Em relação à mídia, tanto a WHL.TRAVEL como o MPO de Belo Horizonte, tentam
realizar contato com jornalistas e escritores variados para conseguir publicar artigos sobre o
trabalho que estão realizando. Ter links provenientes de páginas de mídia como a Time
Magazine ou Travel Mole trazem um fluxo interessante para os portais e, além disso, links de
empresas de mídia tendem a beneficiar os portais em termos de otimização de buscas e web
marketing.
Os web sites parceiros tanto da WHL.TRAVEL, do portal do Brasil ou de Belo
Horizonte são de fundamental importância para os web sites uma vez que direcionam uma
grande quantidade de visitantes e também colaboram para vender os produtos da empresa. Em
60

Ver www.adwords.google.com.br
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Orkut é o web site de relacionamentos mais popular no Brasil. Mais informações em www.orkut.com.

62

Facebook é um dos web sites de relacionamento mais populares em todo o mundo. Mais informações em
www.facebook.com.
63

Twitter é dos web sites de relacionamento mais populares no mundo e tem se destacado como um meio para
realizar negócios e manter clientes atualizados sobre determinadas empresas. Mais informações em
www.twitter.com.
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relação ao web site de Belo Horizonte, os sites parceiros respondem uma importante parte do
tráfego de direcionamento que responde a 43.01% do tráfego total. Web sites parceiros da
WHL.TRAVEL como MakeTravelFair 64, e Urban Adventures são importantes para não só o
direcionamento de tráfego, mas também para a construção de uma marca de credibilidade.
Além dos web sites parceiros, a WHL.TRAVEL possui web sites afiliados, que são aqueles
vendem em seu próprio web site produtos da WHL.TRAVEL ou direcionam o comprador
para o portal da WHL.TRAVEL. Importantes parceiros afiliados constituem o Lonely Planet 65
e Real Travel66. Além de parceiros em nível global, a WHL.TRAVEL e seus MPOs buscam
por parceiros em nível de país, regional e também em nível de destino. O fato de o portal
ainda estar apenas em língua inglesa, e Belo Horizonte não ser de relevância internacional no
contexto turístico como outros destinos como o Rio de Janeiro, o MPO do destino não tem
buscado de forma ativa por afiliados, uma vez que a maioria dos potenciais parceiros possuem
web site apenas em português.
Por fim, como uma importante estratégia de distribuição on-line, a WHL.TRAVEL
está oferecendo a todos os hotéis parceiros de sua rede, web sites totalmente gratuitos,
incluindo a construção e manutenção dos mesmos. Essa é uma iniciativa recente da empresa
(desde fevereiro de 2009) e de abril a junho, o MPO de Belo Horizonte, estabeleceu parceria
com 11 hotéis parceiros da cidade e está ativamente buscando por mais parceiros. Dessa
forma, os viajantes realizam reservas diretamente no novo web site do hotel67, do qual o MPO
da WHL.TRAVEL é proprietário com consenso do hotel. Porém dados como telefone e
endereço do hotel aparecem normalmente no web site que é dedicado exclusivamente a
promover o hotel. A página de reservas do hotel por sua vez é conectada com o portal de Belo
Horizonte e com o sistema de administração de reservas do portal do destino, sendo que todas
as reservas são intermediadas pelo MPO, que recebe comissões por todas as reservas que são
efetuadas através do novo web site do hotel (ver diagrama 10).
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MakeTravelFair é um blog parceiro da WHL.TRAVEL que tem como tema central o turismo responsável.
Mais informações em www.maketravelfair.co.uk.
65

Lonely Planet é o editor do guia de viagens mais consagrado em todo o mundo para viajantes independentes.
Mais informações em www.lonelyplanet.com.
66

Real Travel é um web site em que viajantes trocam experiências e planejam suas viagens. Mais informações
em www.realtravel.com.
67

Exemplos de web sites de hotéis de Belo Horizonte podem ser vistos em www.maxsavassihotel.com,
www.brasilpalacehotel.com, www.hotelcampusliberdade.com, www.hotelguanabara-bh.com ou
www.normandyhotel-bh.com
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Diagrama 10 – Distribuição dos web sites de hotéis da WHL.TRAVEL

Fonte: WHL.TRAVEL

Por perceber que os viajantes independentes preferem a cada dia, realizar reservas
diretamente com os hotéis, a WHL.TRAVEL traçou uma estratégia em que deixa de ser
apenas uma intermediadora de produtos e serviços, mas também uma provedora de tecnologia
e parceira de marketing dos provedores de serviços finais, estabelecendo uma vantagem
competitiva sobre seus competidores, por meio do delineamento de novos canais de venda.
Ao oferecer este serviço de forma ―gratuita‖ para os hotéis, que recebem um web site
profissional com sistema de pagamento seguro, opção de vídeos e inglês profissional, os
MPOs da WHL.TRAVEL passam a estabelecer uma melhor relação com seus fornecedores e
estreitando as relação de negócios. Dessa forma, os hotéis passam a ser também,
intermediadores de outros serviços turísticos do MPO como traslados, passeios e atividades,
complementando serviços que não ofereciam a seus clientes anteriormente. Esta
intermediação se dá tanto on-line como off-line através, por exemplo, de direcionamento de
clientes ou venda de serviços na recepção do hotel.
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O portal da WHL.TRAVEL permite ser integrado com outros sistemas de reservas online que disponibilizam produtos e reservas em tempo real como o CMNet 68 no Brasil que é
conectado aos GDS Amadeus, Sabre e Galileo. A WHL.TRAVEL está integrada com outros
sistemas como o da CMNet em outros países e está em comunicação com a equipe da CMNet
para integrar ambos os sistemas, podendo melhorar a distribuição de produtos de seus
franqueados locais.
Além de trabalhar com os hotéis, o MPO de Belo Horizonte possui como parceiros
que realizam a distribuição off-line de seus produtos e serviços, outros MPOs da rede no país
e também fora do mesmo, agências de viagens, operadores de passeios, entre outros. Os
clientes dos serviços do operador do portal de Belo Horizonte também podem acessá-lo por
outros meios como o telefone, ou mesmo uma visita ao escritório da empresa. Outra estratégia
que tem sido utilizada pelo MPO de Belo Horizonte consiste no envio de cartas ao cliente que
realizou reserva pelo portal (ver anexos 4.1 e 4.2) e que são entregues ao mesmo diretamente
no hotel durante a sua estadia na cidade. Esta carta contém dicas sobre a cidade e também
oferece serviços adicionais aos clientes como passeios, guias ou traslados. Essa estratégia e
também a divulgação boca a boca são utilizadas pela empresa para distribuir seus serviços. O
MPO de Belo Horizonte planeja também enviar guias eletrônicos que já são disponibilizados
por alguns MPOs da rede pelo mundo e que podem ser impressos pelos viajantes, ou mesmo
modelos de guias impressos aos mesmos, assim como as cartas para os hóspedes.
Podemos ver por fim, que as estratégias de distribuição da WHL.TRAVEL, que apesar
de ser uma informediária, por basear seu modelo de negócios em franqueados locais,
possibilita atingir não só viajantes que utilizam a Internet, mas também aqueles que não
utilizam. Considerando Kotler (2003), é possível observar também que enquanto canal de
distribuição, os portais da WHL.TRAVEL cumprem todas as funções-chaves dos canais de
distribuição: informação, promoção, contato e negociação.
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Mais informações em www.cmnet.com.br.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho pretendeu caracterizar os atores chamados de infomediários e
como a WHL.TRAVEL, infomediária atuante no mercado, se posiciona para atender o
complexo e heterogêneo segmento de viajantes independentes que procuram por alguns
destinos brasileiros. Primeiramente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o segmento
de viajantes independentes, sobre a distribuição no turismo, além da Internet e comércio
eletrônico no turismo. Foi feito então, um estudo de caso em que foram analisados web sites
da empresa WHL.TRAVEL quanto a sua estrutura e adequação ao público de viajantes
independentes, além de uma análise das estratégias de distribuição da empresa. Através de
revisão bibliográfica buscou-se caracterizar quem são os atores reconhecidos como
infomediários e por meio de um estudo de caso, buscou-se entender o comportamento da
WHL.TRAVEL na distribuição de informações e serviços para o segmento de viajantes
independentes no Brasil a fim de ter uma melhor compreensão sobre os infomediários.
Por meio da revisão bibliográfica constatou-se que o segmento de viajantes
independentes está em crescimento e que representa um importante fragmento do mercado
brasileiro, apesar de ainda faltarem estudos mais consistentes sobre este segmento. Percebeuse ainda que os infomediários são organizações que contribuem para o desenvolvimento do
segmento de viajantes independentes no país, tanto para a distribuição de informações como
de produtos e serviços turísticos. Essa contribuição se dá pelo fato de que os mesmos são
capazes de trazer informações de relevância e por terem capacidade de organizar e atualizar
informações, além de trazer serviços de forma sistematizada e variada, enquanto a maior parte
das informações e serviços turísticos na Internet se encontra de forma desorganizada e
fragmentada.
Ao trazerem diversidade de informações sobre os destinos e ao disponibilizarem
produtos turísticos nesses locais, os infomediários contribuem para que os viajantes
independentes encontrem de forma mais rápida e conveniente informações e produtos que
buscam, além de realizarem comparações de produtos e preços de forma prática e simples. A
variedade na oferta de produtos e serviços permite ainda ao usuário de portais como o da
WHL.TRAVEL, terem a flexibilidade desejada no planejamento e reservas de sua viagem.
Desta maneira combinações de tipos e preços de serviços são possíveis, de acordo com as
motivações e disponibilidade do cliente. Por terem interesses comerciais em seus portais,
infomediários como a WHL.TRAVEL farão ainda um esforço para manterem informações e
tarifas o mais atualizadas e competitivas possíveis, gerando benefícios diretos aos usuários.
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O dinâmico ambiente da Internet por sua vez, traz diversas exigências aos empresários
do setor como web sites com informações atualizadas, design atrativo, tarifas competitivas,
sistemas de segurança, adequação de linguagem, entre outros. Observou-se que não basta
possuir um web site de qualidade para obter sucesso no mercado on-line, mas também
estratégias de distribuição eficientes de informações e serviços, que exigem capacidades
técnicas e recursos humanos e financeiros, muitas vezes não disponíveis a empresas
individuais. Assim sendo, infomediários podem desenvolver um importante papel,
notadamente no mercado on-line, uma vez que pequenas e médias empresas individuais
dificilmente conseguiriam ter a competitividade necessária para obter êxito neste mercado.
Por agregar grande quantidade de informações e serviços em suas páginas,
infomediários como a WHL.TRAVEL possuem a habilidade de negociar parcerias com
empresas como a Lonely Planet ou Intrepid Travel. Parcerias estas, que muito dificilmente se
concretizariam para pequenas empresas locais de forma individual. Além de ter foco no
mercado on-line, a WHL.TRAVEL se favorece de seu modelo de negócio que inclui
franqueados locais que podem além de trabalhar estratégias on-line, desenhar estratégias de
distribuição de seus serviços off-line no próprio destino. Este fato é de grande importância,
uma vez que nem todos os viajantes independentes acessarão a Internet necessariamente e
também pelo fato de que viajantes independentes realizam grande parte de suas decisões de
viagem para um período imediato de apenas 24 horas, além de estarem abertos a mudarem
seus itinerários e planos de viagem. Este fato em específico concede à organização uma
vantagem competitiva, que muitas vezes não é possível para outros infomediários que visam
atingir viajantes independentes e que não têm presença física nos destinos em que atuam.
As rápidas mudanças que ocorrem no meio on-line também fazem com que web sites
fiquem rapidamente desatualizados, exigindo das empresas do meio, inovações e
aprimoramentos constantes para manter a competitividade. Uma das recentes estratégias
utilizadas pela WHL.TRAVEL para se manter no segmento é a oferta de web sites gratuitos
aos hotéis parceiros, que estejam conectados ao seu sistema de reservas. Além disso, o próprio
lançamento de uma nova plataforma da WHL.TRAVEL prevista ainda para este ano, traz
importantes implicações para o presente trabalho a partir do momento em que mudanças nas
estrutura do web sites podem mudar completamente o panorama da empresa, fazendo com
que este próprio estudo torne-se rapidamente desatualizado. É preciso então, considerar para
estudos sobre o meio on-line, a sua dinamicidade. A empresa ainda não possui web sites em
língua portuguesa, que está planejada ainda para este ano, podendo configurar uma importante

85

empresa na distribuição de informações, produtos e serviços turísticos no Brasil em nível
internacional e doméstico.
Por focar no segmento de viajantes independentes, a WHL.TRAVEL vem
conseguindo desenvolver no país portais não somente em destinos turísticos tradicionais
como Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, mas também destinos fora da rota da tradicional do
turismo internacional como Serro, Diamantina, Itacaré, Guaraqueçaba, Delta das Américas,
Chapada das Mesas, entre outros. O desenvolvimento de portais de qualidade com
informações e serviços nesses locais pode contribuir para impulsionar estes destinos, além de
trazer novas opções de viagens e roteiros para os viajantes independentes.
Por fim, conclui-se que apesar de ser um infomediário, a WHL.TRAVEL assume
características especiais em relação a outros infomediários por ter um modelo de franquias
baseado na presença local. Isto permite uma mais fácil comunicação entre provedores de
serviços do destino, um conhecimento mais detalhado do próprio destino e possibilidades de
oferecer informações e serviços mais personalizados e específicos aos viajantes
independentes. A presença local nos destinos pode configurar um importante fator para se
trabalhar este segmento, ao passo que viajantes independentes geralmente realizam um
planejamento detalhado de suas viagens somente para um período de vinte e quatro horas, e
ações locais provavelmente terão um maior efeito do que estratégias baseadas puramente na
web. A Internet apesar de representar um importante canal de distribuição, jamais será capaz
de atender a todas as demandas dos viajantes independentes.
Por fim, entende-se que com este trabalho foram alcançados os principais objetivos.
Mas ao realizá-lo, muitos outros problemas surgiram, induzindo à constatação de que além de
mais estudos sobre o tema abarcando esta problemática, possivelmente realizando um estudo
mais abrangente, faz-se necessários diversos estudos complementares. Sugere-se, em caráter
de complementar este estudo, a realização de uma pesquisa quantitativa da demanda dos
viajantes independentes e posteriormente, uma pesquisa qualitativa de hábitos desses mesmos
viajantes. Uma comparação entre diferentes organizações infomediárias e relacionadas ao
segmento de viajantes independentes através da Internet, como blogs ou web sites de
relacionamentos, podem traçar um melhor panorama da oferta on-line de informações e
serviços turísticos disponíveis aos viajantes independentes, além de apontar as carências no
meio on-line.
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ANEXOS
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Anexo 1. Web site geral da WHL.TRAVEL (Home)

93

Anexo 2. Web site do Brasil da WHL.TRAVEL (Home)
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Anexo 3. Web site de Belo Horizonte da WHL.TRAVEL (Home)
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Anexo 4.1 – Carta para viajantes (frente)
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Anexo 4.2 – Carta para viajantes (verso)

