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RESUMO 

 

RUBIO, Mariana Consoni. Business Intelligence em redes hoteleiras no Brasil. 2016. 89p. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2016. Versão corrigida.  

 

Em um momento em que a produção de conhecimento é cada vez mais necessária junto à contínua 

expansão e diversificação dos meios de hospedagem, torna-se interessante investigar o recém-

criado campo de Inteligência de Negócios ou Business Intelligence (BI). Na hotelaria, as 

tecnologias e os sistemas de informação são empregados em diversas áreas, como gestão, política 

de preços, programação e operação de sistemas de informações estratégicas, a fim de facilitar as 

análises dos principais indicadores de desempenho do setor. A preocupação gira em torno da 

elevada quantidade de informações produzidas, sendo fundamental dispor de uma maior precisão 

em processos de tomada de decisões. Nesse contexto, propõe-se um estudo com enfoque no tema 

“Inovação em gestão hoteleira no Brasil”, com o objetivo geral de analisar a gestão da inteligência 

de negócios das redes hoteleiras que atuam no Brasil. Trata-se de uma pesquisa de caráter 

qualitativo, baseado em revisão de literatura e aplicação de questionários junto aos gestores das 

redes hoteleiras, podendo, assim, mapear as necessidades das cadeias hoteleiras em termos de 

gestão, ao se avaliar as práticas de BI. Como resultados, foram identificados os principais 

softwares de BI existentes no mercado brasileiro (Cognos, MicroStrategy, SAS, Business Objects, 

Oracle Business Intelligence, QlikView e Pentaho) e os mais adequados para cada porte de 

empresa. Também foram identificadas as soluções utilizadas para a gestão da informação de BI 

pelas redes: emprego de softwares de BI, terceirização por meio de serviços de consultoria e 

tratamento manual dos dados dos sistemas dos hotéis. Por fim, foram avaliados os resultados da 

gestão de BI nas redes, concluindo que a implantação de gestão de BI – considerando a gestão da 

informação atrelada às TIs – traz mais benefícios do que custos às redes hoteleiras analisadas, 

sobretudo no que diz respeito a propiciar uma tomada de decisão mais acertada. 

 

Palavras-chave: Redes hoteleiras. Inteligência de negócios. Tecnologia da informação. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

RUBIO, Mariana Consoni. Business Intelligence in hotel chains in Brazil. 2016. 89p. 

Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, University of São 

Paulo, São Paulo, 2016. Corrected version. 

 

In a time when the production of knowledge is increasingly required for the continued expansion 

and diversification of lodging facilities, it is interesting to investigate the newly created 

Intelligence field of Business or Business Intelligence (BI). In hospitality, technology and 

information systems are used in various fields such as management, pricing, scheduling and 

operation of strategic information systems to facilitate analysis of key industry performance 

indicators. The concern revolves around the vast amount of information produced and it is 

essential to dispose of greater accuracy in decision-making processes. In this context, is proposing 

a study focusing on the theme “Innovation in hotel management in Brazil,” with the overall 

objective to analyse the management of the business intelligence of the chains operating in Brazil. 

It is a qualitative research, based on literature review and application of questionnaires with the 

managers of the chains, and thus can map the needs of hotel chains regarding management when 

evaluating BI practices. As a result, the primary existing BI software in the Brazilian market was 

identified (Cognos, MicroStrategy, SAS, Business Objects, Oracle Business Intelligence, 

QlikView, and Pentaho) and the most suitable for every size company. Also, the solutions 

identified were used for the management of BI information across networks: use of BI software, 

outsourcing through consultancy and manual data processing systems of the hotel services. 

Finally, it was evaluated the BI management achievements in the nets, concluding that the BI 

management implementation - considering the information management linked to IT - bring more 

benefits than costs to the analysed chains, particularly about providing a more positive decision 

making. 

 

Keywords: Hotel chains. Business intelligence. Information technology.  
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INTRODUÇÃO 

 

Na denominada Era do Conhecimento, a produção de conhecimento é cada vez mais 

necessária devido à crescente demanda de informações por parte de estrategistas de negócios, 

sobretudo perante o panorama mundial de crises frequentes (SOCINFO, 2002; DALFOVO, 

2007). Assim, o tratamento da informação recebe o foco das atenções no mundo empresarial; 

cujo dinamismo e constantes evoluções exigem rapidez na tomada de decisão. 

Todavia, a informação para ter relevância precisa ser transformada em conhecimento. 

Romani e Borszcz (2006) declaram que informação e conhecimento são fatores vitais em um 

ambiente empresarial competitivo. Já Calazans (2006) avalia a informação como o alicerce da 

geração de conhecimento, avaliada como um dos mais importantes ativos organizacionais, 

que deve ser gerenciada e controlada por meio da gestão da informação.  

Torna-se necessário enfatizar que esse tipo de conhecimento tem função estratégica 

tanto para o desenvolvimento das organizações quanto para a definição da capacidade de 

produção (CHOO, 2003). Quanto maior o conhecimento sobre os diferentes ângulos de um 

empreendimento, menor será o risco de fracasso na tomada de decisão, trata-se de um dos 

objetivos essenciais da informação estratégica organizacional (CALAZANS, 2006). 

Duffy (2000) ressalta que a combinação entre capital humano e tecnologia é decisiva 

para as atividades de gestão do conhecimento. Neste cenário tecnológico, os gestores buscam 

vantagens competitivas para as organizações por meio de variadas aplicações de caráter 

inovador, como o uso de internet móvel (LUNARDI; DOLCI; WENDLAND, 2013) e a 

adoção de soluções de Business Intelligence (BI) ou Inteligência de Negócios entre tantas 

outras. As aplicações de BI surgem como uma possibilidade mais rápida e eficiente de se 

obter informações corporativas e, assim, facilitar o processo de tomada de decisão nas 

organizações. No Brasil, desde o ano 2000, as grandes empresas acompanham a dinâmica 

mundial de criação de departamentos de BI, sendo constituídos por equipes capacitadas para 

identificar, analisar e criar oportunidades de negócios (TEIXEIRA, 2009a). 

O setor de turismo, como um dos mais modernos e atrativos na economia globalizada, 

tem fomentado um aumento considerável dos investimentos públicos e privados, sendo visto 

como uma opção viável ao crescimento econômico (PRATT, 2015). No Brasil, a estruturação 

da oferta turística com o modelo proposto pelo programa de regionalização, a promulgação da 

Lei do Turismo, os incentivos, a qualificação profissional e a própria política econômica são 
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fatores que favorecem o avanço do turismo no país (FECOMERCIO
1
, 2011). 

Por sua vez, o subsetor dos meios de hospedagem, foco dessa pesquisa, mantém 

relação direta com a atividade turística, figurando entre os componentes responsáveis pela 

expansão do setor (COOPER et al., 2007). Dessa maneira, cada empreendimento no ramo de 

hospedagem, cada rede hoteleira, cada hotel em específico precisa ter um controle sobre as 

informações para poder acompanhar os acontecimentos e tendências, de modo a se manter 

competitivo no mercado. Para isso, é fundamental identificar as oportunidades concretas e 

focar em ações a longo prazo, colocando em prática o conhecimento adquirido por meio das 

distintas inteligências - organizacional, empresarial, competitiva e de BI, que se 

complementam para auxiliar na tomada de decisão mais adequada (TEIXEIRA, 2009b). 

Consequentemente, as áreas acadêmicas e profissionais em território nacional 

passaram a dedicar atenção à temática, que ainda é discutida de forma incipiente. A partir de 

uma consulta ao Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), foram identificados 46 registros de dissertações e teses com ênfase em 

inteligência de negócios, e outras 35 menções a pesquisas sobre business intelligence. Porém, 

nenhum dos 81 estudos estavam vinculados à área de turismo e hospitalidade, sendo 

produzidos por diferentes campos do conhecimento, sobressaindo-se a administração e as 

ciências da computação. 

Também foi efetuado um mapeamento sobre a produção de artigos no Portal de 

Periódicos da CAPES por meio das palavras-chave business intelligence e hotel, resultando 

em 127 documentos, e inteligência de negócios e hotel, com o total de 123 registros. 

Somando-se as duas buscas, foram selecionados 13 artigos que, pelo título, indicavam alguma 

ligação ao tema “Business Intelligence na hotelaria”. Dos 13 documentos, 10 são artigos de 

periódicos científicos e outros 3 artigos de jornal
2
. No entanto, destes 13, apenas 3 oferecem 

algum conteúdo referente a este trabalho: “PMS offer business intelligence solutions” 

(WELLER, 2012), “Business intelligence” (CEBOTAREAN, 2011); “Does technology make 

a difference?” (MOLINA; SAURA; VELÁZQUEZ., 2011). 

                                                
1
 A Federação do Comércio do Estado de São Paulo reúne sindicatos patronais dos setores de 

comércio e serviço de São Paulo e é a entidade que preside os Conselhos Regionais do Serviço Social 

do Comércio (SESC) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC) no estado. 
Desde 1938, ano de sua criação, a Fecomercio tem como principal objetivo incentivar o crescimento 

empresarial, defendendo a livre iniciativa e estimulando o desenvolvimento das micro e pequenas 

empresas. 
2
 As consultas ao Banco de Teses e ao Portal de Periódicos da CAPES foram realizadas em maio de 

2015. 
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Nesse contexto, esta pesquisa aborda o tema da “Inovação em gestão hoteleira no 

Brasil”, com a proposta de analisar o recém-criado campo de BI, tendo como problema de 

pesquisa a seguinte questão norteadora: no contexto da inovação tecnológica como suporte 

para o tratamento de informações visando à gestão da inteligência de negócios, quais os 

impactos da aplicação da tecnologia da informação na gestão da inteligência de negócios nas 

redes hoteleiras? 

Diante do exposto, o objetivo geral é analisar a gestão da inteligência de negócios das 

redes hoteleiras que atuam no Brasil. Além disso, busca-se, especificamente:  

1. Pesquisar as tecnologias de BI disponíveis no mercado brasileiro; 

2. Identificar soluções para a gestão da informação de BI nas redes hoteleiras; 

3. Avaliar os resultados da gestão de BI para as redes hoteleiras. 

Como justificativas, aponta-se ainda que os avanços tecnológicos são impulsionados 

por diversas necessidades, sendo apropriados pela sociedade, principalmente quando 

associados à capacidade de se obter informações particulares. Desse modo, as empresas 

precisam agir racionalmente em termos de tomada de decisões, o que implica na necessidade 

de utilizar as ferramentas tecnológicas mais aprimoradas para a integração de sistemas de 

informação. Uma vez que o propósito é transformar dados e informações em conhecimento 

por meio da exploração de sistemas gerenciais, e com base em decisões mais acertadas e 

fundamentadas. Também deve-se considerar que conhecer os sistemas existentes no mercado 

são imprescindíveis para a escolha da melhor solução de BI conforme o tipo de empresa. 

No turismo e, por consequência, na hotelaria, a utilização de softwares é crescente em 

diversas operações, inclusive, na gestão da empresa para que os executivos possam traçar 

estratégias mais eficientes visando obter os melhores resultados a longo prazo. Contudo, 

Buhalis (2003) alerta que devido a muitas variações de hotéis e categorias, deve-se entender 

primeiramente as variáveis que caracterizam um estabelecimento hoteleiro para então 

selecionar as tecnologias compatíveis com a sua realidade. Em suma, o estudo torna-se 

significativo diante da necessidade de se avaliar o desempenho financeiro dos hotéis 

associado aos resultados e perspectivas de incremento; à possibilidade de ocupar um lugar de 

liderança no mercado, por meio de estratégias; à capacidade de inovação e qualidade de 

processos e produtos gerados. 

Além disso, a investigação acadêmica sobre tecnologia no turismo tem se concentrado 

nos benefícios da adoção de tecnologia e no usuário. Segundo Gretzel (2011), embora 

algumas dessas questões tenham sido abordadas suficientemente na literatura do turismo, 
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aspectos relacionados ao desenvolvimento e utilização de sistemas inteligentes no turismo 

ainda não foram discutidos de maneira aprofundada.  

Tanto a vertente profissional quanto a acadêmica precisam dominar o conhecimento a 

respeito da atuação das ferramentas de estratégia em contextos específicos, como é o caso dos 

sistemas de inteligência de negócios na hotelaria. Tal conhecimento pode aprimorar a eficácia 

gerencial, ajudando os profissionais a refletirem sobre estratégias de processos e práticas de 

trabalho (ROPER; HODARI, 2015). 

Para o desenvolvimento deste estudo de caráter qualitativo, foi realizada uma revisão 

bibliográfica apoiada em produção científica, bem como consulta a relatórios e estatísticas 

coerentes com a temática de estudo. Para a execução da etapa de campo da pesquisa, houve 

aplicação de questionário online às redes hoteleiras por meio do recurso Google docs. 

Esta dissertação é composta, além desta introdução, por três capítulos teóricos, que 

apresentam, respectivamente: um panorama sobre o turismo e hotelaria, com enfoque no 

Brasil e no emprego de tecnologias da informação na área; conceitos sobre administração, 

gestão estratégica e inteligência competitiva e a terceira parte teórica destaca o tema BI, bem 

como suas características e aplicação na gestão da informação. No capítulo 4, são detalhados 

os procedimentos metodológicos do estudo, e no tópico 5 discutidos os resultados da 

pesquisa. Na sequência, estão as considerações finais e as referências. Por fim, lista-se o 

Apêndice A, com o modelo de questionário aplicado com os gestores das redes de hotéis. 
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1 MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

Ao longo das últimas seis décadas, o turismo tem experimentado contínua expansão e 

diversificação de produtos e serviços, tornando-se um dos setores econômicos líderes em 

âmbito global, representando 9% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial (OMT, 2014). O 

setor turístico tem acompanhado o desempenho da economia, porém com maior volatilidade, 

por ser uma atividade de demanda associada ao consumo, cujo desempenho é influenciado 

pelo crescimento no nível de renda dos consumidores efetivos e potenciais (OMT, 2013). 

De acordo com a edição de janeiro de 2016 do UNWTO World Tourism Barometer 

(UNWTO, 2016), as chegadas de turistas internacionais totalizaram 1,184 milhão em 2015, 

representando um acréscimo de 4,4% em comparação ao ano de 2014. Vale mencionar que 

este é o sexto ano consecutivo com crescimento acima da média desde a crise econômica de 

2009. Por região, Europa, Américas e Ásia-Pacífico registraram aumento no fluxo de turistas 

em torno de 5% em 2015. 

Diante dos números favoráveis, a OMT prevê para 2016 um incremento nas chegadas 

de turista internacionais na cifra de 4%, de modo a continuar contribuindo para a recuperação 

econômica global ao gerar bilhões de dólares em exportações e criar milhões de empregos 

(UNWTO, 2016). Neste sentido, o segmento de hospedagem é fundamental para o avanço da 

atividade em destinos voltados à recepção de turistas motivados a desfrutar de um produto 

mais amplo ofertado pela localidade (COOPER et al., 2007). Ademais, a hotelaria exerce um 

papel relevante na contribuição econômica em níveis nacional e local. Segundo os autores, de 

modo geral, aproximadamente 33% das despesas de viagens são direcionadas à hospedagem. 

O setor hoteleiro, composto por hotéis, pousadas e hospedarias que prestam serviços 

aos turistas a lazer ou a negócios, tem por finalidade o fornecimento de hospedagem, 

alimentação, entretenimento, segurança e bem-estar aos hóspedes (PEREIRA; COUTINHO, 

2007). Por sua vez, os hotéis representam o subsetor mais expressivo no ramo da hotelaria, ao 

gerar o maior número de empregos em termos totais (COOPER et al., 2007).   

Na maioria dos países, os hotéis funcionam como operações pequenas e empresas 

familiares, que acompanham o crescimento do setor turístico, desde o início do século XX e, 

especialmente, depois de 1945. Assim, a imagem de um típico hotel consiste em um 

estabelecimento de até 30 apartamentos, em destinos próximos ao mar, ao campo, ou nos 

diversos tipos de propriedades nas cidades. Todavia, esse modelo tem sido abalado devido à 

presença de grandes redes, que oferecem opções desde o budget até o luxo. 

Consequentemente, o custo de reinvestimento para atender às demandas dos consumidores, 
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aliado aos desafios de marketing e operações baseadas na adoção de novas tecnologias, têm 

provocado a falência de muitos hotéis de pequeno e médio portes (COOPER et al., 2007).  

Gorini e Mendes (2005) enfatizam que os principais agentes da hotelaria são: 

1. Proprietários dos imóveis explorados comercialmente como meios de 

hospedagem; 

2. As empresas operadoras, responsáveis pela administração e pelo gerenciamento 

de tais empreendimentos. 

Normalmente, os pequenos hotéis são gerenciados pelos proprietários, sendo 

denominados hotéis independentes. No caso de hotéis administrados por operadoras, são 

agregados diferenciais ao projeto para a futura gestão, pois como a hotelaria é muito sensível 

à sazonalidade, localização dos empreendimentos, público etc., a experiência profissional 

confere certa segurança em torno da previsão de receitas. Além disso, as “bandeiras” ou as 

marcas dos hotéis contam com clientes potenciais que associam o hotel a um padrão de 

serviços conhecido e aprovado (GORINI; MENDES, 2005). “A tendência quase universal no 

subsetor de hotelaria é de que as redes ganhem fatias de mercado dentro de mercados em 

expansão, em detrimento dos independentes” (COOPER et al., 2007, p. 385). 

No Brasil, o percentual de empreendimentos afiliados a cadeias hoteleiras ainda é 

tímido, com relação ao número de hotéis (apenas 9,5%). No entanto, quando se analisa o 

número de apartamentos, esse percentual chega a 32,1% do total de apartamentos disponíveis 

no país; e esse número vem aumentando a cada ano (JLL, 2015), como ilustra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Total de hotéis e flats no Brasil (até junho/2015) 

Tipo 
Qtd. 

hotéis 

Share 

(%) 
Quartos 

Share 

(%) 

Hotéis e flats de marcas nacionais 475 4,7% 74.571 14,9% 

Hotéis e flats de marcas internacionais 482 4,8% 86.156 17,2% 

Hotéis independentes com até 20 quartos 3.693 36,7% 41.160 8,2% 

Hotéis independentes com mais de 20 

quartos 
5.400 53,7% 298.325 59,6% 

Total 10.050 100,0% 500.212 100,0% 

Fonte: JLL, 2015 
 

 

Conforme dados do JLL (2015), o interesse em investimentos em hotéis a longo 

prazo no país deve continuar, contudo, de maneira diferente do modelo histórico de 

incorporação. A tendência é que a participação de fundos de investimentos e outros tipos de 

investidores institucionais aumente, à medida que o mercado de incorporação imobiliária 
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segue impactado negativamente pelo baixo ritmo de crescimento da economia. Para Pereira e 

Coutinho (2007), as perspectivas de desenvolvimento da hotelaria também são promissoras, 

as cadeias hoteleiras internacionais têm promovido uma política mais sistemática para ampliar 

sua participação no mercado brasileiro. Estas cadeias, segundo as autoras, começaram a atuar 

no país entre as décadas de 1980 e 1990: Sheraton, Intercontinental, Holiday Inn, Méridien e 

AccorHotels, por exemplo, que juntamente com as nacionais (como Horsa, Othon, 

Tropical/Varig e outras) fazem parte do desenvolvimento turístico nacional. 

Outro fator importante no cenário da hotelaria nacional foi o aumento no fluxo de 

viagens ao exterior. Brasileiros começaram a viajar com frequência para países desenvolvidos 

e, após contato com um padrão diferenciado – melhor qualidade e menores preços, passaram a 

pressionar, aos poucos, as empresas hoteleiras no Brasil, que foram obrigadas a oferecer 

melhores serviços, conforto, comodidade e satisfação (PEREIRA; COUTINHO, 2007). Além 

disso, as autoras afirmam que itens como segurança, facilidade e soluções informatizadas se 

tornam mais essenciais frente ao luxo e à ostentação. Por fim, é vital considerar que se 

comparado a meados do século XX, hoje, a maioria dos hóspedes do hotel é formada por 

pessoas sofisticadas, viajadas, experientes, mais exigentes e que não são tão fáceis de agradar 

(JAYAWARDENA et al., 2015). 

 

1.1 Classificação dos meios de hospedagem 

 

De acordo com o artigo 23 da Lei nº 11.771/2008, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Turismo e define as atribuições do Governo Federal no planejamento, 

desenvolvimento e estímulo ao setor turístico, define-se por meio de hospedagem: 

 

Os empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua forma 

de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário, 

ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do 
hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, denominados 

de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual, 

tácito ou expresso, e cobrança de diária (BRASIL, 2008). 
 

A fim de divulgar conteúdo objetivo sobre os meios de hospedagem, promover e 

assegurar a competitividade do setor hoteleiro no mercado global, possibilitar a concorrência 

justa e auxiliar turistas, brasileiros e estrangeiros, em suas escolhas, o Ministério do Turismo 
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(MTur) junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
3
, à 

Sociedade Brasileira de Metrologia e à sociedade civil, estabeleceu, a exemplo de países 

como França, Portugal, Alemanha, Suíça, Dinamarca, Chile e Suécia, um sistema de 

classificação. O Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) é 

um mecanismo de comunicação com o mercado. Além de ser um facilitador para a tomada de 

decisão do consumidor quanto ao meio de hospedagem a utilizar (MTUR, 2010). 

O SBClass é fundamentado em oito princípios: 

(1)  Legalidade: dispositivos legais e regulamentares a serem satisfatoriamente 

cumpridos. 

(2)  Consistência: firmeza, coerência e adequação de ações e procedimentos. 

(3)  Transparência: informações precisas, inequívocas e públicas. 

(4)  Simplicidade: linguagem simples, inteligível e acessível a todos. 

(5)  Agregação de valor: ganhos progressivos de qualidade e competitividade. 

(6)  Imparcialidade: decisões fundamentadas em avaliações objetivas e equânimes. 

(7)  Melhoria contínua: identificação e solução de problemas de forma permanente. 

(8)  Flexibilidade: critérios baseados na diversidade e peculiaridade do setor. 

A classificação do SBClass apoia-se na simbologia de estrelas para diferenciar as 

categorias, e cada meio de hospedagem apresenta uma classificação. 

Conforme a Cartilha de Orientação Básica do Sistema de Classificação de Meios de 

Hospedagem (MTUR, 2010), os tipos de meios de hospedagem são os seguintes:  

 Hotel: estabelecimento com serviços de recepção, alojamento temporário, com ou 

sem alimentação, ofertados em unidades individuais e de uso exclusivo dos 

hóspedes, mediante cobrança de diária. 

 Resort: hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que disponha de serviços 

de estética, atividades físicas, recreação e convívio com a natureza no próprio 

empreendimento. 

 Hotel Fazenda: localizado em ambiente rural, dotado de exploração agropecuária, 

que ofereça entretenimento e vivência do campo. 

 Cama & Café: hospedagem em residência com no máximo três unidades 

habitacionais para uso turístico, com serviços de café da manhã e limpeza, na qual o 

proprietário do estabelecimento resida. 

                                                
3
 A missão do Inmetro é fortalecer as empresas nacionais, aumentando a sua produtividade por meio 

da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços. 
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 Hotel Histórico: instalado em edificação preservada em sua forma original ou 

restaurada, ou ainda que tenha sido palco de fatos histórico-culturais de importância 

reconhecida. Fatos histórico-culturais são vistos como relevantes pela memória 

popular, independentemente de quando ocorreram, cujo reconhecimento varia de 

formal, por parte do Estado brasileiro, a informal, com base no conhecimento 

popular ou em estudos acadêmicos. 

 Pousada: empreendimento de característica horizontal, composto de no máximo 30 

unidades habitacionais e 90 leitos, com serviços de recepção, alimentação e 

alojamento temporário, abrigados em um prédio único com até três pavimentos, ou 

contar com chalés ou bangalôs. 

 Flat/Apart-hotel: constituído por unidades habitacionais com dormitório, banheiro, 

sala e cozinha equipada, em edifício com administração e comercialização 

integradas, com a oferta de serviços de recepção, limpeza e arrumação. 

Dessa maneira e, “[...] considerando que cada tipo de meio de hospedagem reflete 

diferentes práticas de mercado e expectativas distintas dos turistas (um Hotel 5 estrelas é 

diferente de uma Pousada 5 estrelas), o SBClass fixou categorias específicas para cada tipo” 

(MTUR, 2010, p. 8). Ver Figura 1.  

 

 
Figura 1 - Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem  

Fonte: MTUR, 2010 

 

No entanto, o SBClass não é obrigatório, a adesão e a adoção por parte dos 

administradores são voluntárias, como ocorre na maioria dos sistemas de classificação em 

vigor nos outros países.  

Segundo o MTur (2010), os meios de hospedagem devem atender a uma série de 

requisitos sob o qual o SBClass está fundamentado, agrupados em três tipos: 

1) Infraestrutura: requisitos vinculados às instalações e aos equipamentos; 

2) Serviços: requisitos vinculados à oferta de serviços; 
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3) Sustentabilidade: requisitos vinculados às ações de sustentabilidade (uso dos 

recursos de maneira ambientalmente responsável, socialmente justa e economicamente 

viável, de forma que o atendimento das necessidades atuais não comprometa a 

possibilidade de uso pelas futuras gerações).  

Com base em uma lista pré-definida, tais requisitos são divididos em mandatórios 

(cumprimento obrigatório pelo meio de hospedagem) e eletivos (utilização de livre escolha 

pelo meio de hospedagem). No entanto, para que o meio de hospedagem seja classificado na 

categoria pretendida, ele deve passar por uma avaliação com um representante legal do 

Inmetro e atender a 30% dos requisitos eletivos e 100% dos requisitos mandatórios da 

categoria escolhida, em cada conjunto de requisitos, e com validade de 36 meses, a contar da 

data de concessão (MTUR, 2010). 

 

1.2 Tecnologias de Informação e as vantagens competitivas para a hotelaria 

 

Semelhante ao que acontece em diversas áreas do setor turístico, os meios de 

hospedagem vêm sendo influenciados pelo avanço das Tecnologias de Informação (TIs). A 

aceleração e a sinérgica interação entre tecnologia e turismo nos últimos tempos têm 

provocado mudanças estruturais no segmento. O significado de se alcançar um novo 

paradigma configurado em torno da informação universal, bem como o acesso à comunicação 

de modo onipresente, levou todo o trade a trabalhar focado em novos níveis de interatividade, 

impulsionando a gestão por meio de conexões em rede (BUHALIS; LAW, 2008). 

Como resultado prático, os estabelecimentos começaram a empregar as Tecnologias 

da Comunicação e da Informação (TICs) com um nível de participação acelerado. As TICs 

passaram a integrar a operação de hotéis, a remodelar a função de marketing, melhorar a 

eficiência, fornecer ferramentas para a pesquisa de marketing, reforçar os serviços ao cliente, 

proporcionando oportunidades estratégicas. Além disso, os consumidores esperam dispor 

cada vez mais de facilidades apoiadas em TICs nos meios de hospedagem (BUHALIS, 2003). 

Na visão de Cooper et al. (2007), os impactos tecnológicos no setor de hotelaria 

podem ocorrer no nível de unidade e em termos mais gerais. No primeiro caso, a tecnologia é 

usada para promover a gestão eficaz de recursos em nível de unidade (energia, estoque, 

recursos humanos e financeiros). Em nível macro, destaca-se o predomínio dos chamados 

Sistemas Globais de Distribuição ou Global Distribution Systems (GDS) como o método de 

garantir fatias de mercado e vantagens de marketing para cadeias hoteleiras. 

Vale enfatizar que a hotelaria nacional atingiu o maior grau de desenvolvimento com a 
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evolução das redes nacionais e com a entrada das cadeias internacionais no país, fatores 

importantes para a dinâmica econômica diante de um mercado mais competitivo, exigente, 

diversificado e mutante, com foco na qualidade. A partir de então, as formas distintas de 

consumo e o novo perfil dos investidores ampliaram a demanda por uma gestão profissional 

dos empreendimentos, surgindo a necessidade de empregar tecnologias na gestão hoteleira. A 

ideia era criar processos mais eficazes que repensassem a forma de gerar e registrar o 

conhecimento, além de capacitar recursos humanos para acompanhar o cumprimento dos 

objetivos e a satisfação dos investidores e clientes, garantindo a qualidade dos serviços 

prestados (FOHB
4
; SENAC SP

5
, 2012). 

Desse modo, os hotéis utilizam as TIs para aprimorar as operações, administrar o 

cadastro e maximizar a lucratividade, por meio dos chamados Sistemas de Gestão de 

Hotelaria (SGHs), bem como para auxiliar nas funções de distribuição e marketing (COOPER 

et al., 2007). Embora os escritórios centrais de reservas tenham introduzido as reservas 

centralizadas na década de 1970, o acesso à informação exata, de modo rápido, eficiente e 

confiável, por exemplo, para fazer e confirmar reservas só foi possível com a expansão dos 

Sistemas de Reservas por Computador (SRCs) e de progressos recentes das TIs. Sendo assim, 

os hotéis foram forçados a integrar sistemas de TIs e desenvolver SRCs de modo a expandir a 

distribuição, melhorar a eficiência, facilitar o controle, fortalecer o gerenciamento de ganhos, 

reduzir os custos de mão de obra e permitir um tempo de resposta rápida para atender as 

solicitações dos clientes e da administração (COOPER et al., 2007). 

Outro fator primordial nos dias atuais é a preocupação com a sustentabilidade do meio 

ambiente. Na gestão de hotéis, é imperativo considerar os avanços tecnológicos para 

implantar e gerir programas ambientais, uma vez que adotar este tipo de política é 

imprescindível para preservar o meio ambiente e garantir a credibilidade da imagem do 

estabelecimento. Chan, Okumus e Chan (2015) afirmam que a adoção dessas tecnologias é 

particularmente importante para os hotéis e outros negócios no setor de hospitalidade em que 

os recursos de energia e água são utilizados com frequência. 

Portanto, as TIs têm sido reconhecidas como forças promotoras de mudanças na 

indústria hoteleira. Melian-Gonzalez e Bulchand-Gidumal (2016) afirmam que muitas 

                                                
4
 Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) é uma entidade associativa sem fins lucrativos, 

que representa importantes redes hoteleiras, nacionais e internacionais, com atuação no Brasil. 
5

 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) é o principal agente da educação 
profissional voltado ao Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, desde sua criação, em 1946. 

O SENAC SP representa as unidades presentes no Estado de São Paulo. 
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empresas de hospitalidade se voltaram para a área de TIs como uma maneira de lidar com 

esse novo ambiente caracterizado pela globalização, concorrência, alta rotatividade de clientes 

e o aumento das expectativas dos hóspedes. 

A tendência, ainda de acordo com o FOHB e SENAC SP (2012), é que os novos 

desafios da hotelaria impactarão cada vez mais a comercialização e a definição das estratégias 

do setor, alargando os focos de interesse, tais como: a organização da própria distribuição das 

marcas online e como posicioná-las de forma eficaz, além de como aproveitar a relação 

marca-cliente desenvolvendo soluções competitivas de fidelização, Customer Relationship 

Management (CRM) e BI. Assim, prevalece certa dependência de TIs para que se tenha uma 

administração correta e com acesso a informações em tempo real, contribuindo para uma 

tomada de decisão mais fundamentada, ou seja, quem souber administrar esses meios 

adequadamente terá mais vantagens competitivas (FOHB; SENAC SP, 2012).  

A partir dessas colocações, os hotéis não podem ignorar os benefícios potenciais 

ofertados pelas TIs e pela própria rede internet, de modo a buscarem soluções viáveis para 

garantir a sobrevivência nos negócios. Conforme Buhalis (2003), a internet aprimorou tanto a 

forma de representação do hotel quanto os processos de reserva de forma dramática. Uma 

gama de mecanismos de distribuição e de reserva passou a ser oferecida online, fornecendo 

serviços confiáveis e adequados, e ainda a confirmação imediata de reservas para 

consumidores e operadores turísticos. Além disso, as TIs colaboram para o aumento das 

receitas do hotel, seja através de softwares que medem a satisfação do cliente, que monitoram 

seu comportamento, realizando a gestão de canais de distribuição e também a gestão de 

receitas (MELIAN-GONZALEZ; BULCHAND-GIDUMAL, 2016). 

Atualmente, o gerente geral do moderno hotel é confrontado com uma variedade de 

desafios que exige um alto grau de profissionalismo, a fim de superá-los com sucesso. Nesse 

contexto, associações de gestão da indústria procuram dar apoio aos gestores ao longo de suas 

carreiras, com direcionamentos para o progresso profissional contínuo. Isso cria condições 

para que os gerentes no ramo de hospitalidade estejam bem preparados para atuar com 

sucesso nas áreas-chave em que os desenvolvimentos terão maior impacto sobre seus papéis, 

que são: ambiente, tecnologia, recursos humanos, operações e segurança (JAYAWARDENA 

et al., 2015). 

 Os desafios relacionados às TICs são inúmeros para os gestores de empreendimentos 

hoteleiros, transformando-se em um campo profícuo de estudos para investigadores em 

âmbito internacional. Por exemplo, com enfoque na performance, Hilman e Kaliappen (2015) 

promoveram uma pesquisa para testar a ligação entre estratégias de inovação (de processo e 
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de serviços) e desempenho organizacional no contexto da indústria hoteleira na Malásia. Os 

resultados mostraram que os hotéis na Malásia usam inovação de processo e a inovação de 

serviços como uma estratégia em nível funcional. Especificamente, tanto a inovação de 

processos quanto as estratégias de inovação de serviços estão ligadas positivamente com o 

desempenho. Além disso, este trabalho mostrou que o tamanho do hotel afeta 

significativamente o desempenho. 

 Espino-Rodríguez e Gil-Padilla (2015) propuseram uma investigação sobre a gestão de 

operações em empresas de serviços na área de hotelaria. O objetivo do estudo foi analisar a 

estratégia de operações, observando as principais decisões estruturais e infraestruturais na 

área de operações e suas relações com o desempenho organizacional. Os resultados revelaram 

uma maior influência sobre o desempenho não-financeiro, e que as decisões relacionadas com 

a tecnologia, instalações, organização, planejamento de operações e do desenvolvimento de 

novos serviços podem levar a um melhor desempenho global. 

 Morosan (2015) também estudou TIs na hotelaria, com uma análise empírica das 

intenções de “co-criar” valor em hotéis usando dispositivos móveis, através de hipóteses que 

aprendem a segurança, a confiança, a personalização dos serviços e inovações pessoais do 

hóspede em hotéis e se estas influenciam positiva ou negativamente o seu nível de 

envolvimento com a informação, serviços e tarefas por meio de dispositivos móveis em 

hotéis. Já Melian-Gonzalez e Bulchand-Gidumal (2016) identificaram um modelo que 

relaciona TIs com o desempenho do hotel, através da análise de tecnologias online que 

tornam possível a identificação da opinião de clientes via e-mail, sites de distribuição das 

sociedades e outros (como Booking.com), aplicativos móveis, sistemas de resposta de voz 

interativa, e/ou sites de análise do viajante (como TripAdvisor) a fim de melhor entender o 

papel das tecnologias na hospitalidade. 

Por sua vez, Gretzel (2011) estudou os “sistemas inteligentes” no turismo sob a 

perspectiva das Ciências Sociais. Para a autora, esses sistemas são cada vez mais utilizados 

para apoiar a pesquisa de informações turísticas e tomada de decisão, bem como os processos 

do trabalho e exigem um profundo entendimento de sua natureza: 

 

As inovações tecnológicas, tais como aplicações Web 2.0 e serviços 
baseados em localização estão conduzindo, atualmente, geração de valor e 

mudanças e abrirão o caminho até mesmo para sistemas mais sofisticados 

que influenciam a forma como a informação do turismo é criada, trocada, e 
avaliada e os relacionamentos são formados e mantidos (GRETZEL, 2011, 

757, tradução nossa). 
 

 Neste panorama em que a tomada de decisão é caracterizada pela utilização de 
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dispositivos tecnológicos, os gestores buscam ainda obter vantagens competitivas para as 

organizações por meio de aplicações inovadoras que empregam a internet móvel, por 

exemplo, no suporte à equipe de vendas, gerenciamento de equipes móveis, monitoramento 

de dispositivos de segurança, entre outras, sempre observando a particularidade dos negócios 

(LUNARDI; DOLCI; WENDLAND, 2013). 

O envolvimento das TIs em todos os níveis de processos de negócios em hotéis foi 

importante para que se mantivessem competitivos no mercado (LAW; JOGARATNAM, 

2005). Os autores complementam que o fato da hotelaria dar maior ênfase à prestação de um 

serviço de qualidade aos clientes faz com que a demanda por informação seja crescente e 

intensa, o que exige a adoção de bons computadores associados a bons sistemas de 

informação. Com isso, os gerentes de hotéis perceberam que tanto a eficiência operacional 

quanto a qualidade de serviço melhoraram, além de terem os custos reduzidos. 

Seguindo raciocínio semelhante, Olsen e Connolly (2000) argumentam que o uso das 

TIs torna os hotéis mais competitivos, sendo capazes de transformar a natureza dos produtos, 

processos, empresas, indústrias e competições na indústria da hospitalidade. E os gerentes 

esperam como resultados o aumento nas margens de lucro e um maior retorno financeiro. É 

importante considerar que esse retorno depende não só de uma gestão eficiente e da utilização 

dos mais recentes sistemas tecnológicos, mas do conhecimento para manipulá-los (CHO; 

OLSEN, 1998). 

Assim, ferramentas de estratégia têm sido muito importantes por seu objetivo inerente 

de ajudar a classificar e estruturar informações e pensamentos relacionados a questões 

estratégicas. Além de auxiliarem a simplificar, sintetizar e diagnosticar grandes quantidades 

de informação, sendo conhecidas como “tecnologias de racionalidade”, uma vez que 

oferecem modelos estruturais, proporcionam espaços de coleta de dados, e estabelecem regras 

de decisão para a seleção entre as alternativas influenciando o estilo de pensamento de uma 

empresa que pode levar a paradigmas organizacionais sobre como a estratégia deve ser feita 

(ROPER; HODARI, 2015). 

Para os estudiosos da gestão, a capacidade de inovação decisiva para o desempenho 

econômico das empresas do setor de turismo, tendo três fatores determinantes para tal: o 

conhecimento, o que lhes permitir gerar de inovações e a assimilação de tecnologias do 

mercado e concorrentes (MARTÍNEZ-ROMÁN; TAMAYO; GAMERO; ROMERO, 2015). 

O conhecimento é um crítico fator de inovação no turismo. Hotéis afiliados a grandes 

redes possuem mais recursos de conhecimento e capacidade de inovação, bem como melhores 

reputações e poder de mercado maior, o que os torna mais propensos à aplicação do 
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conhecimento para as inovações organizacionais, porque o aprendizado pode ocorrer tanto no 

hotel quanto no nível corporativo da própria rede hoteleira (FRAJ; MATUTE; MELERO, 

2015). 

Finalmente, ao ponderar que existem muitas variedades de tipos de hotéis e categorias, 

fica nítida a diversidade referente aos níveis de necessidades a serem supridas com o suporte 

de tecnologia. Logo, o conhecimento sobre as variáveis que distinguem um estabelecimento 

hoteleiro pode contribuir para a definição das exigências tecnológicas (BUHALIS, 2003). 

Neste sentido, uma gestão estratégica do empreendimento apoiada no tratamento de 

dados e informações para gerar conhecimento, de modo a aprimorar a inteligência 

competitiva da organização, torna-se crucial para a permanência no mercado cada vez mais 

acirrado. Temas e conceitos que serão abordados em detalhes no próximo capítulo. 
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2 GESTÃO ESTRATÉGICA E INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

 

A primeira era foi a da agricultura, a segunda era foi a industrial e 

atualmente vive-se a era do conhecimento. O conhecimento é a informação 
da qual o ser humano apropria-se, que interpreta e a partir daí passa a ter 

novas ideias (DALFOVO, 2007, p. 19). 

 

Na Era do Conhecimento, ainda em construção, e influenciada pelas TICs, prevalece a 

economia globalizada (SOCINFO, 2002), fundamentada no conhecimento como: (1) 

produção, (2) distribuição e (3) uso da informação e do próprio conhecimento. Uma das 

principais características é o boom informacional provocado pelas TICs, e liderado pelo 

advento da internet. Nesse contexto, “[...] quem tem informação e conhecimento é mais 

competitivo” (DALFOVO, 2007, p. 24). Os hotéis que utilizam inovações, assim como 

organizações em geral, apresentam vantagens competitivas indiscutíveis, seja em termos de 

força, de oportunidade e flexibilidade. Ademais, entender a sistemática da administração, 

como aplicar as ferramentas de gestão e fazer a análise ambiental, influencia o sucesso do 

empreendimento hoteleiro, devendo ser trabalhada em profundidade desde a constituição de 

um hotel (TOMAZZONI; BITTENCOURT, 2013). 

Para tratar dos conceitos da administração e seu processo histórico, cabe aqui, 

primeiramente, enunciar o conceito epistemológico do termo. A palavra Administração, vem 

do latim ad (direção, tendência, para) e minister (subordinação, obediência), ou seja, o 

conceito está vinculado à uma atividade realizada por alguém sob o comando de outro 

(TRIGUEIRO, 2013). 

Maximiano (2006, p. 44) afirma que a administração “[...] é o processo de tomar 

decisões sobre objetivos e utilização de recursos. O processo administrativo abrange cinco 

tipos de funções: planejamento, organização, liderança, execução e controle”. Para 

Tomazzoni e Sanovicz (2014), administrar uma organização significa coordená-la de modo 

que os recursos sejam alocados através de processos que alcancem os objetivos das 

organizações com eficácia e eficiência, sendo necessário: 

 Planejar: definir objetivos, estratégias e ações que permitam alcançá-los; 

 Organizar: distribuir tarefas e recursos entre as pessoas, definir atribuições e 

responsabilidades; 

 Dirigir: liderar, motivar, coordenar e resolver conflitos de diversos tipos; 

 Controlar: definir medidas, depois monitorar, avaliar desempenho e buscar de 

padrões, assim como corrigir problemas. 
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Por sua vez, Chiavenato (2006) complementa que a administração é necessária em 

qualquer escala de utilização de recursos, tecnologias e competências, devendo estar 

interligada aos objetivos das organizações. Segundo Drucker (1993, p. 27), o “Pai da 

Administração Moderna”, uma organização é “[...] um grupo humano composto por 

especialistas que trabalham em conjunto em uma atividade comum”. Para Chiavenato (2006, 

p. 110), uma organização representa “[...] um conjunto de cargos funcionais e hierárquicos, a 

cujas prescrições e normas de comportamento todos os seus membros devem ser sujeitos”. 

Ao longo dos tempos, a administração passou por uma evolução que remete aos 

sumérios, no ano 5.000 a.C., quando se procurava aprimorar o modo de resolver problemas 

práticos como atividades comerciais e governamentais (MAXIMIANO, 2006). E só a partir 

do final do século XVIII até o decorrer do século XIX houve o surgimento da empresa e da 

administração moderna, culminando em mudanças profundas dos pontos de vista econômico, 

político e social. O que resultou na Revolução Industrial, na Inglaterra, em 1776, em resposta 

ao rápido e desorganizado crescimento das empresas, sendo necessária uma forma de 

administração mais científica, além da necessidade de estabelecer uma eficiência maior na 

produtividade das empresas, pois a concorrência aumentava (MAXIMIANO, 2006). 

Nesse período ocorre a consolidação do capitalismo, que engloba: o surgimento do 

liberalismo econômico, o fortalecimento das atividades comerciais e das cidades, o 

aparecimento do trabalho especializado, das corporações de ofícios e do trabalho assalariado e 

a centralização de poder e de recursos nas mãos dos mestres artesãos e dos proprietários das 

industrias manufatureiras, culminando ainda no surgimento da burguesia (TOMAZZONI; 

SANOVICZ, 2014). Em torno de 1900, foram criadas as Escolas da Administração, cujos 

resultados de estudos e pesquisas geraram uma série de teorias (Figura 2): 

 

 
Figura 2 - Principais Teorias do Pensamento Administrativo 

Fonte: Adaptado de Chiavenato, 2006, p. 11 
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 Assim, as novas abordagens da administração, cujo autor central é Peter Drucker, 

representam a melhor forma de retratar a situação atual dos mercados globais: existe, hoje, 

uma acirrada competitividade que acaba por exigir das organizações mais agilidade e 

flexibilidade. Essa mudança de paradigma ocorreu com o fim da Era Industrial (em que as 

indústrias tinham como característica a padronização, centralização e automatização da 

produção, enxergando o trabalhador de maneira banalizada), trazendo à tona a Era do 

Conhecimento (com ênfase nos colaboradores, com modelos de gestão de produção mais 

flexíveis e diversificados e com forte influência do uso de tecnologia, visando alcançar os 

melhores resultados perante à concorrência dos mercados). 

 É em razão do aumento dessa competitividade que as empresas hoteleiras buscam 

constantemente a excelência na prestação de serviços: produtividade, qualidade e redução dos 

custos tornam-se fatores essenciais de competitividade e estabilidade organizacional 

(TOMAZZONI; BOCK, 2013). 

Como mencionado, as novas abordagens da administração enfocam os modelos 

estratégicos de gestão e, em uma economia globalizada, para se manterem no mercado de 

forma competitiva, as empresas necessitam que seus processos de obtenção de informações e 

conhecimento estejam disponíveis, sejam cada vez mais ágeis, com facilidade de acesso e, 

especialmente, auxiliem de modo inteligente a gestão para a tomada de decisão (BARBIERI, 

2001). Neste contexto, Romani e Borszcz (2006) afirmam que ambos (informação e 

conhecimento) são fatores primordiais em um ambiente empresarial competitivo, seja em 

termos de produção, troca e/ou venda de produtos e/ou serviços 

Choo (2003, p. 404) apresenta um “[...] modelo processual de administração da 

informação” definido por seis processos essenciais para a gestão da informação: 

 

a) identificação das necessidades de informação; 

b) aquisição da informação; 

c) organização e armazenamento da informação; 
d) desenvolvimento de produtos e serviços de informação; 

e) distribuição da informação e; 

f) uso da informação. 
 

 

Calazans (2006, p. 63) concorda que a informação é “[...] o alicerce da geração de 

conhecimento e por este motivo é considerada um dos mais importantes ativos 

organizacionais [...] (e, como tal,) precisa ser gerenciada e controlada”. É essa gestão da 

informação – o modo como os dados são acessados, filtrados, organizados, compartilhados e 

usados, isto é, como são transformados em conhecimento – que serve de base para a 

competitividade. 



30 

 

Do ponto de vista da Ciência da Informação e dos princípios da Administração, a 

Gestão da Informação (GI) é um “[...] conjunto de conceitos, princípios, métodos e técnicas 

utilizados na prática administrativa e colocados em execução pela liderança de um serviço de 

informação [...] para atingir a missão e os objetivos fixados (DIAS; BELUZZO, 2003, p. 65). 

Drucker (2001) e Davenport et al. (2001) também alegam que boas iniciativas e práticas de 

gestão do conhecimento cooperam para a manutenção das vantagens competitivas.  

No ramo da hotelaria, a cultura informacional é o principal foco dos gestores. A 

sensibilização de toda equipe de trabalho, de modo a identificar que a informação é o 

conhecimento do próprio negócio, tem sido mais exigida nos dias atuais. Na rede 

AccorHotels, por exemplo, é comum enxergar as áreas não como suportes operacionais, mas 

como contribuintes da performance de toda a organização. Cada informação, independente do 

departamento de origem, é relevante para formar o conhecimento da empresa. 

 Trata-se de um conhecimento que tem função estratégica tanto para o crescimento das 

organizações quanto para a capacidade de produção. Na interpretação de Choo (2003), o 

processo estratégico de uma organização pode ser dividido em três tempos: 

1) A informação é utilizada para perceber as alterações do ambiente externo a fim de 

adaptar-se mais rápido e facilmente; 

2) A informação é organizada e processada para que sejam gerados novos 

conhecimentos para a criação de produtos ou serviços;  

3) A informação é avaliada para identificar possíveis alternativas, resultados 

esperados e projeções do impacto para a organização. 

A informação, portanto, é básica para a construção do planejamento estratégico em 

uma organização. Segundo Chiavenato e Sapiro (2003, p. 137), o planejamento estratégico é 

“[...] uma tentativa de moldar o futuro, de acordo com as necessidades e visões da 

organização. [...] [Ele] (1) tem grande amplitude, ou seja, atinge toda a organização; (2) é 

elaborado pela alta direção; e (3) é definido para longo prazo”. Além disso, sua 

implementação tem a tomada de decisão como etapa final. 

Nesse sentido, os Key Performance Indicators (KPIs) ou simplesmente Indicadores de 

Desempenho são instrumentos a serem considerados pelos gestores no momento de se definir 

o planejamento estratégico da organização, pois permitem a tomada de decisão mais adequada 

visando corrigir e readequar os rumos do processo de gestão, antecipando erros (ZILBER; 

FISCHMANN, 2002). 

Como atualmente prevalece uma forte competição entre empresas para manter e 

ampliar os mercados, a gestão e o controle sistemático dos dados corporativos são 
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necessidades primordiais. Assim, mensurar o desempenho não é apenas uma ferramenta para 

traçar estratégias, mas um elemento imprescindível na gestão administrativa (KAPLAN; 

NORTON, 2008; PORTER, 2009). 

De acordo com Carvalho (2003), os indicadores são meios quantificáveis utilizados 

pelas organizações para representar as características de produtos e/ou processos, a fim de 

controlar e melhorar tanto sua qualidade quanto seu desempenho, ao longo do tempo.  

Otto (2011, online) afirma que não é só “[...] olhar o aumento da receita, mas a 

verdade é que existem vários índices importantes [na hotelaria] e que nem todos os hoteleiros 

estão familiarizados”. Entre estes índices, a autora cita: 

 

REVPAR – Room Revenue per available Room (Receita de hospedagem por 

apartamento disponível) 
TREVPAR - Total Revenue per available Room (Receita total do hotel por 

apto. disponível)  

TREVPEC - Total Revenue per Client (Receita total do hotel por hóspede) – 
ainda não muito usado no Brasil. 

GOPPAR - Gross Operating Profit per available rooms (Lucro Operacional 

Bruto por apartamentos disponíveis) 

REVPAM – Conferenceand Banqueting Revenue per available Square 
Meters (Receita de banquetes e eventos por metro quadrado) – Redes 

multinacionais de hotéis 5 estrelas já usam no Brasil, mas ainda são poucas. 

REVPASH – Food & Beverage Revenue per available seats and hour (per 
F&B outlet) – Receita de Alimentos & Bebidas por assentos e horas 

disponíveis – Redes multinacionais de hotéis e alguns restaurantes já 

utilizam esse índice, mas são pouquíssimos. 
 

Para Costa (2006), a tomada de decisão é um dos aspectos mais significativos, pois 

decisões mal tomadas, apoiadas em informações sem base, podem arruinar uma empresa. 

Além disso, a acirrada competição de mercado tem exigido que organizações tomem decisões 

de forma rápida, sendo preciso ter controle sobre todas as informações. Logo, quando 

analisada para ser concretizada no momento mais adequado e com maior chance de certeza, a 

tomada de decisão tem menos risco de erro - o principal objetivo da informação estratégica 

organizacional (CALAZANS, 2006). No contexto organizacional, a informação pode ser 

classificada e dimensionada de acordo com seus principais objetivos (Figura 3). 
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Figura 3 - Informação no contexto organizacional 

Fonte: Calazans, 2006, p. 67 

 

Calazans (2006) ainda complementa que a estratégia competitiva de uma organização 

é composta por um mapa de informações (Figura 4), que responde a questões referentes ao 

modo como a empresa irá operar, pois: 

1) Identifica a informação estratégica que a empresa precisa ter e a forma mais 

eficiente de utilizá-la, para então definir as maneiras de tornar seus produtos e/ou 

serviços superiores aos da concorrência; 

2) Identifica a informação que a organização precisa fornecer a seus clientes e 

fornecedores; como empregar esta informação em seus produtos e serviços e, também 

fornecer à organização a capacidade de responder às demandas do consumidor final 

rapidamente. 
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Figura 4 - Contexto da informação estratégica 

Fonte: Calazans, 2006, p. 69 

 

Observa-se que as organizações produzem e utilizam informações e conhecimento de 

diferentes naturezas, ao passo que usam informações e conhecimento produzidos 

externamente à organização. Assim, o mapeamento e o monitoramento informacional devem 

ser realizados nos ambientes interno e externo (VALENTIM; MOLINA, 2004). De acordo 

com os autores, tanto a prospecção quanto o monitoramento da informação são etapas 

fundamentais em um processo maior em uma organização, denominado de Inteligência 

Competitiva (IC). A partir de então, é possível traçar um modelo de fontes de informação e 

conhecimento para o negócio da organização. 

Mas o que vem a ser inteligência? Para Oliveira (2014, p. 5), a origem da palavra 

“inteligência” está fortemente relacionada à área militar e governamental: “Como atividade 

militar, a inteligência é uma função essencial de comando, cujo objetivo é fornecer 

informações úteis e estratégicas, segurança e suporte à tomada de decisão, reduzindo os riscos 

envolvidos em operações”. 

Assim, o conceito de IC enfatiza que o monitoramento de informações externas à 

organização junto a técnicas de análise baseadas nas estratégias dos serviços de inteligência 

foi consolidado no final da década de 1980 nos Estados Unidos (PORTER, 1980; 

DALFOVO, 2007). Logo, a área da IC abrange informações sobre mercado e concorrência, 

dados quantitativos e performance de produtos para o mapeamento inteligente de clientes 

(TEIXEIRA, 2009a). 

Colauto et al. (2005, p. 143) apresentam uma visão mais completa sobre o tema:  

 

A inteligência competitiva está vinculada à administração, utilização e 

disseminação da informação para atingir os objetivos estratégicos e táticos 
da organização. A sua essência consiste nas sucessivas transposições de 

conhecimentos tácitos em explícitos. Consubstancia-se como um processo 
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que busca acumular o conhecimento estratégico, por meio da coleta, 

tratamento e disseminação de informações sobre os concorrentes, mercado, 

clientes, fornecedores, enfim, sobre o ambiente externo competitivo em 
geral. 
 

Porter (1986) já realçava que a importância da IC nas empresas não era inerente 

apenas à elaboração da estratégia, pois é capaz de examinar diversas informações, permitindo 

que a empresa possa competir com eficácia para fortalecer sua posição no mercado. 

Paraskevas e Buhalis (2002) também compartilham essa ideia com relação à indústria da 

hospitalidade, principalmente por ser uma área em constante inovação devido à entrada 

frequente de novos players e tecnologias no mercado. 

A hotelaria, segundo Micklewright (1993), por ter muita volatilidade, é um setor que 

pode se beneficiar muito com a IC. Quando esses hotéis ou redes hoteleiras passam a 

empregar as informações que detêm como uma forma de gestão capaz de mensurar sua 

performance, de modo a comparar sua eficiência com a dos concorrentes diretos, eles podem 

ter benefícios frente a estes. Muitos não têm acesso a informações relevantes a respeito do 

mercado e, inclusive, sobre o próprio negócio, por falta de planejamento e gestão adequada. A 

Figura 5 ilustra o ciclo do processo de IC. 

 

 
Figura 5 - O ciclo de Inteligência Competitiva 

Fonte: Sammon et al., 1984 (apud BALESTRIN, 2001, p. 7) 
 

 

Miller (2002) reforça que a IC, bem como a Gestão do Conhecimento (GC), tem, a 

princípio, o objetivo de proporcionar conhecimento e informação para as pessoas certas no 

momento certo. Segundo a Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência Competitiva   - 
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ABRAIC
6
 (2014), a IC facilita a atuação da área de GC nas empresas e o processo inverso é 

recíproco. 

Para Dalfovo (2007, p. 51), apesar dessa congruência de objetivos, em alguns casos, a 

IC e a GC diferem tanto em perspectiva quanto na questão de como satisfazer as necessidades 

imediatas da empresa, da melhor maneira, pois: 

 

A missão dos profissionais da Inteligência Competitiva em uma organização 

inclui a aquisição, análise, interpretação e encaminhamento de informações 
aos executivos. Já a missão dos profissionais da Gestão do Conhecimento 

concentra-se em identificar, classificar, organizar e encaminhar 

conhecimentos úteis às áreas da organização responsáveis pela tomada de 
decisões, análise das necessidades do setor e solução dos problemas.  

A Gestão do Conhecimento tem a preocupação de tornar os recursos de 

conhecimento existentes no âmbito de uma organização acionáveis, estando 

alguns deles armazenados em formatos digitais. Já a Inteligência 
Competitiva se concentra em capturar recursos que são tanto externos quanto 

internos. 
 

Para contribuir com o debate, Chaparro (1998) declara que a GC surge como uma 

metodologia de gestão que abrange desde os simples processos de inovação até as tendências 

nos processos de desenvolvimento tecnológico, incluindo fatores que determinem a vantagem 

competitiva de uma organização. 

Nesse caso, pode-se dizer que a IC, ou Inteligência de Mercado, faz parte de uma 

inteligência maior, a Inteligência Empresarial (IE). De acordo com Teixeira (2009b, p. 84), a 

IE se refere à capacidade de uma empresa para capturar, selecionar, analisar e gerenciar as 

informações concebidas como vitais para a gestão do negócio, com a proposta de: 

  

- Inovar e criar conhecimento.  

- Reduzir riscos na tomada de decisão e evitar surpresas. 

- Direcionar, assertivamente, os planos de negócios e a implementação de 

ações. 
- Criar oportunidades de negócios. 

- Apoiar o desenvolvimento de produtos/serviços com uma base de 

informação confiável, eficiente e ágil. 
- Monitorar, analisar e prever, eficientemente, as questões relacionadas ao 

core business. 

- Gerar valor aos negócios. 
 

Dessa forma, a IE ou Inteligência de Negócios (IN) visa à integração de sistemas de 

informação organizacionais aos sistemas computacionais (TEIXEIRA, 2009a), sendo essa 

                                                
6
 Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência Competitiva. Sociedade Civil sem fins lucrativos 

criada em 2000 por profissionais de diversas organizações brasileiras com pós-graduação em 
Inteligência Competitiva e outros que atuavam em áreas afins. Mais informações em: 

http://abraic.org.br. 
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combinação de capital humano e tecnologia determinante para as atividades de gestão do 

conhecimento (DUFFY, 2000). Portanto, como ressalta Teixeira (2009b), a IE não se limita à 

adoção de tecnologia, mas assume uma posição de destaque na tomada de decisão estratégica 

de uma organização. Molina, Saura e Velázquez (2011) observam esse aspecto no contexto da 

hotelaria. As tecnologias digitais em associação a programas de fidelidade e a ambientes de 

inteligência são um diferencial na hora de mensurar o desempenho deste tipo de empresa. 

Além de melhor a qualidade dos processos e serviços nos hotéis de maneira perceptível. 

Tarapanoff (2004) revela que foram as grandes empresas anglo-saxônicas, britânicas e 

americanas que começaram a empregar a inteligência de negócios nos anos 1960, criando 

departamentos de inteligência na área de marketing. Elas foram influenciadas pelo cenário de 

guerras do período, devido às informações militares utilizadas na II Guerra Mundial e durante 

a Guerra Fria. O autor comenta que durante as décadas de 1970 e 1980 ocorreu a 

consolidação da prática da inteligência competitiva e de negócios, sobretudo em grandes 

empresas, como Motorola, International Business Machines (IBM) e Hewlett-Packard. 

Há ainda um terceiro tipo de inteligência, a Inteligência Organizacional (IO) que, 

conforme McMaster (1996), é a capacidade que tem uma organização em reunir informação, 

inovar, criar conhecimento e atuar com base no conhecimento gerado efetivamente, tendo 

como foco a rentabilidade da empresa, sua modernidade, IC e a GC (REZENDE, 2008). 

Em suma, uma organização deve identificar as reais oportunidades e focar no futuro, 

em ações a longo prazo, colocando em prática o conhecimento adquirido por meio de suas 

inteligências (organizacional, empresarial e competitiva), que se complementam para a 

melhor tomada de decisão, possibilitando ganhos, inovação, eficiência e agregando valor aos 

serviços (TEIXEIRA, 2009b).  

A seguir, serão enfocados aspectos concernentes ao BI, como definições, estrutura, 

funcionalidade, entre outros. 
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3 BUSINESS INTELLIGENCE 

 

O departamento de Business Intelligence (BI) ou Inteligência de Negócios (IN) 

adquire mais relevância quando se busca precisão na tomada de decisões abalizada em 

informação exata e atualizada (GOMEZ, 2013). O conceito de Business Intelligence é 

elaborado a partir de dois termos: “negócio”, significa a intermediação de uma atividade 

comercial que objetiva o lucro, e “inteligência”, a capacidade de aprender, compreender e de 

resolver problemas mediante uma reestruturação dos dados (CERQUEIRA, 2002). A essência 

do conceito está ligada aos meios de tratamento de informações que objetivam a definição das 

estratégias de negócios das empresas (BARBIERI, 2001).  

Pode-se dizer que:  

 

[...] Business Intelligence é um ‘guarda-chuva’ que abraça todas as 

ferramentas que servem de suporte à decisão, ou seja, reúne um conjunto de 

ferramentas e tecnologias para gerenciar informações, bem como os 
processos para coleta, armazenamento e distribuição de dados gerenciais. 

(TAPSCOT; CASTON, 1993, p. 79). 
 

Para Gordon et al. (2006), BI é a entrega de informação para apoiar a tomada de 

decisão do negócio e pode ser descrito como o processo de transformação de dados em 

informações e, em seguida, em conhecimento. BI é uma forma de conhecimento e, para que 

seja gerado ou transferido, são utilizadas técnicas de GC (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Sua criação se dá por meio da análise de dados internos e/ou públicos e sua transferência 

envolve a divulgação de informações de inteligência dentro da empresa (NEGASH, 2004). 

Cebotarean (2011, p. 101) relata que, em 1958, o então pesquisador da IBM, Hans 

Peter Luhn, havia utilizado em seu artigo o termo Business Intelligence, definindo-o como 

“[...] a capacidade de apreender as inter-relações dos fatos apresentados de tal forma a 

orientar a ação para um objetivo desejado”. A autora ainda se refere à proposta de Howard 

Dresner, em 1989, na época analista do Gartner Group
7
, de que BI envolve conceitos e 

métodos para tornar mais eficiente a tomada de decisão do negócio, empregando sistemas de 

apoio baseados em fatos. 

A área de BI toma corpo a partir da evolução dos Sistemas de Apoio à Decisão (DSS), 

iniciados na década de 1960 e aprimorados ao longo dos anos 1980 para auxiliar a tomada de 

                                                
7
 Respeitada entidade que avalia anualmente a adesão de todas as ferramentas de BI no mercado e as 

classifica em um ranking, mostrando as posições relativas de cada uma por meio de um gráfico de 

dispersão chamado “Quadrante Mágico”. 
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decisão e o planejamento das empresas (CEBOTAREAN, 2011). Mas foi no panorama 

industrial por volta de 1990 que o BI ganhou relevância, no intuito de satisfazer o pedido dos 

gestores, que necessitavam compreender a situação de seus negócios e melhorar o processo de 

decisão, por meio de uma análise eficiente e eficaz dos dados das empresas. Também em 

meados dos anos 1990 o BI tornou-se assunto de interesse acadêmico, sendo concebido como 

um conjunto de técnicas e abordagens bem fundamentadas a respeito de extração e 

processamento de informações (GOLFARELLI, 2004). 

Essa transformação pode ser associada à reviravolta no papel das TIs nas empresas, 

que passou de simples suporte administrativo a um elemento incorporado às atividades-fim 

das organizações, como parte dos serviços e produtos das empresas, o que possibilitou melhor 

entendimento do papel dos próprios sistemas de informação nas organizações e suas 

finalidades e consequências de uso (SOUZA, 2005). 

Ademais, vale mencionar o aumento no volume das informações, que se multiplicam 

exponencialmente criando a necessidade de empregar recursos tecnológicos de modo a 

possibilitar que as informações cheguem de maneira rápida e eficiente aos gestores 

(DALFOVO, 2007). Sobre esse aspecto, Gomes (2011, p. 2) assegura que: 

 

[...] nos últimos anos, nossa habilidade para criar, coletar e armazenar 
informações ultrapassou a nossa capacidade de utilizá-las efetivamente. Essa 

tendência parece se contrapor à intensificação da demanda nas organizações 

por análises mais sofisticadas e sínteses mais rápidas de informações de 
melhor qualidade [...]. Nesse contexto, torna-se, portanto, primordial para o 

sucesso de uma empresa a velocidade com que seus gestores e funcionários 

conseguem identificar e obter informações que sejam relevantes para a 

execução de suas atividades profissionais [...]. 
 

Existem vários outros conceitos para se definir o BI. Para muitos, é a simples 

apresentação de informações, em tempo hábil, através de uma interface amigável e 

sofisticada. Já para os que estão envolvidos com o fornecimento das ferramentas de BI, seu 

conceito vai além e engloba a melhoria da qualidade e integração dos dados entre os 

aplicativos corporativos e os diferentes sistemas, e os consolida em um Data Warehouse 

(DW) (GORDON, 2006). 

De uma maneira didática, Moura (2010, p. 19) sintetiza a definição de BI como o “[...] 

processo de transformar dados em informações confiáveis para a tomada de decisão”. Negash 

(2004) afirma que os sistemas de BI combinam dados operacionais com ferramentas 

analíticas, proporcionando informações complexas e competitivas para os executivos e 

gestores, para que a qualidade das informações seja melhor, colaborando para que o processo 
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de tomada de decisão seja mais assertivo. Nesse sentido, o BI é usado para melhor entender a 

capilaridade das empresas e as implicações de suas ações. 

Outro conceito a se avaliar é o do Gartner Group (2014c), ao determinar que BI é 

“[...] o uso da informação que permite às organizações melhor decidir, medir, gerir e otimizar 

o desempenho para ganhar eficiência e benefício financeiro”. Por sua vez, a Microstategy 

(2015), um dos principais players do mercado de softwares de BI, o interpreta como a forma 

de injetar inteligência nas informações das empresas transformando-as em medidas tangíveis 

de estratégia e objetivos. 

Sob o ponto de vista das TIs, Duclós e Santana (2009, p. 154) explicam: 

 

Business Intelligence é a tecnologia que permite a construção de recursos 

analíticos a partir de fontes de dados internas e externas. Normalmente 
utiliza processos de ETL (Extract, Transform and Load) para agrupar dados 

em uma base de dados analítica separada da transacional típica de ERP 

[Enterprise Resource Planning]. 
 

Seja do ponto de vista da gestão ou das TIs, o conceito de BI envolve a utilização de 

softwares especializados para transformar dados corporativos em informação e, assim, gerar o 

conhecimento necessário para a melhor tomada de decisão. Barbieri (2001) complementa que 

a essência da IN está relacionada a formas de tratamento de informações para se definir as 

estratégias de negócio da empresa. 

O turismo tem uma peculiaridade interessante na aplicação de sistemas de inteligência 

devido à complexidade geral de decisões a serem tomadas em seus diversos contextos. 

Gretzel (2011) diz que essa complexidade é influenciada por diversos fatores, entre eles: a 

mobilidade dos turistas, o aumento do risco e incerteza destes com experiência em ambientes 

desconhecidos, as informações contidas em fontes de distribuição, a qualidade na hora da 

tomada de decisão, a natureza multifacetada de experiências do turismo e a interdependência 

das subdivisões da atividade turística. Diante de todas estas variáveis, os sistemas de 

informação podem proporcionar grande valor, ao passo em que ajudam na coleta das 

informações e seus pré-processamento, tendo em vista as necessidades das organizações e dos 

próprios usuários. 

A autora ainda diz que esses sistemas inteligentes precisam aprender sobre a 

preferência de um usuário, devendo ser alimentados com dados coletados dos usuários, a fim 

de fornecer informações relevantes ou suporte de decisões. 

Serrano e Caldeira (2004) garantem que quanto mais global e estruturado for o sistema 

de informação junto aos recursos humanos e aos processos de uma organização, articulados 
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entre si, melhor será o fornecimento de informação útil para a gestão de suas atividades. 

Todeschi (2007) segue essa linha de pensamento afirmando que a gestão da inteligência 

competitiva de uma organização, integrada a um sistema de informação adequado e à 

capacitação do profissional, promove a otimização do conhecimento e das informações na 

organização, dando suporte à tomada de decisões estratégicas. 

Na hotelaria, o BI colabora para que os gestores tenham uma visão tridimensional dos 

dados de hóspedes. Erik Weller, diretor executivo de marketing, do Hotel Concepts-Brilliant, 

menciona que por meio dessas soluções é possível recolher os dados diretamente das fontes e 

transformá-los em informações detalhadas. Por exemplo, em um banco de dados com todas as 

reservas e seus respectivos registros ordenados por empresa, negócio, tipo de quarto ou 

qualquer outro segmento desejado. Esses sistemas de IN podem ser vistos em pequenos 

blocos a fim de se obter resultados rapidamente. Weller (2012 p. 50) acrescenta que “[...] 

qualquer empresa que utiliza business intelligence sabe como ele é eficaz e capaz de 

transformar todos esses dados em informação na ponta dos dedos”. 

Guime et al. (2011) reforçam que a IN é todo o conjunto de produtos e serviços que 

permite aos usuários fazer uma análise, de maneira rápida e simples, da informação para a 

tomada de decisões do negócio em nível operacional, tático e estratégico. Para isso, o 

departamento de BI combina arquitetura de softwares, ferramentas, base de dados, 

ferramentas analíticas, aplicações e metodologias específicas (KHAN; RESHI, 2014). 

Para compreender estes três níveis de responsabilidade, cabe aqui fazer um adendo 

para retomar os conceitos de gestão e explicar que quanto mais alto for este nível, mais se 

planeja estratégia, e menos se executam tarefas. Sanovicz e Tomazzoni (2014) resumem cada 

nível: 

 Estratégico: abrange a organização como um todo, faz a relação entre esta e o mundo 

externo; 

 Tático: executivos que articulam internamente o nível estratégico com o operacional, 

geralmente respondem por uma unidade (finanças, marketing, distribuição, vendas 

etc.); 

 Operacional: coordenam grupos, responsáveis por tarefas cotidianas da organização, 

como comprar, produzir contratar etc. 

De forma sintética, toda essa informação necessita ser gerida nos sistemas de 

informação a partir de diferentes níveis e concepções (ARANÍBAR, 2003): 

1. Dados > dados elementares, orientados ao nível operativo/administrativo (Sistemas 

de Processamento de Transações - TPS); 
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2. Informação > informação pré-processada, orientada ao nível tático e de gerência 

média (Sistemas de Informação Gerencial - MIS); 

3. Conhecimento > conhecimento especializado, orientado ao nível estratégico ou de 

alta gerência (Sistemas de Apoio às Decisões - DSS)
8
. 

Assim, dados geram informações que produzem conhecimento. No caso das 

organizações, este conhecimento é produzido pelos softwares que compilam essas 

informações em relatórios, análises e consulta de dados; sendo de grande valia nas empresas, 

pois são ferramentas imprescindíveis na recém-criada área de IN (GOMEZ, 2013).  

A internet e a computação móvel são dois fatores importantes diante desse momento 

atual das TIs em empresas. O crescente uso dos dispositivos móveis (smartphones, tablets, 

notebooks) com acesso a dados possibilita o acesso à informação correta, a qualquer hora e 

local, e as organizações que desejam se manter competitivas devem seguir essa tendência 

(SOUZA, 2003). Babini (2014) conclui que a IN passa tanto pela investigação da 

competência quanto pelo conhecimento científico, e ainda pela capacidade de 

desenvolvimento de inovações. 

Nesta conjuntura, a busca por informação transformada em conhecimento faz-se mais 

necessária e os sistemas de informação, cada vez mais complexos, encarregam-se de produzir 

as informações atuais das empresas, possibilitando uma projeção destas no futuro, 

configurando-se em um processamento inteligente da crescente quantidade de dados 

(GOMEZ, 2013). 

Elias (2014) comenta que existem muitas ferramentas de BI no mercado, as quais são 

responsáveis pela interface que o usuário final terá com as informações armazenadas na 

estrutura de BI. Em outras palavras, é a “vitrine” que o analista de negócios ou gestor terá 

com o BI, o que lhe confere importância dentro da solução como um todo. 

Sendo assim, uma ferramenta de BI deve, principalmente, garantir velocidade, 

robustez e facilidade de uso, sendo o processo de escolha visando o melhor custo-benefício 

para uma empresa um dos grandes desafios (ELIAS, 2014). A avaliação deve ser feita de 

modo particular, a partir da realidade e necessidade de cada empresa, pois existem 

ferramentas para médias e grandes empresas (enterprises), e também algumas boas e 

gratuitas, que atendem às pequenas. 

A seguir, é possível conferir como se dá a estrutura desses softwares. 

 

                                                
8
 Todos os conceitos relacionados à estrutura dos softwares de BI serão detalhados no próximo item. 
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3.1 Estrutura dos softwares de BI 

 

Para iniciar este tópico, que reúne informações técnicas, é preciso situar que Sistemas 

de Informação (SIs) e Tecnologias da Informação (TIs) são conceitos distintos, apesar de 

interligados. Enquanto os SIs referem-se a um conjunto de elementos conectados que coleta, 

armazena, processa e distribui dados e informações para dar suporte às atividades de uma 

organização (LAUDON; LAUDON, 2001), as TIs podem ser conceituada como as 

tecnologias relativas aos computadores e às telecomunicações utilizadas pelas organizações 

(APPLEGATE et al., 1996). 

A partir de agora, serão definidos os principais elementos que formam a estrutura dos 

softwares de inteligência de negócios. Na sequência, é exibida uma lista com os conceitos 

fundamentais: 

Cockpits ou Dashboards: painéis que contêm os indicadores de desempenho e 

resumem as informações consolidadas. Representam, de forma ilustrada, o desempenho dos 

negócios de toda organização com flexibilidade e dinamismo, pois possibilitam aos gestores 

acompanharem os KPIs de forma personalizada de acordo com a área de gestão e o KPI que 

deseja monitorar (MOURA, 2010). 

Cubos: Data Warehousing (DW) de estrutura cúbica onde ficam armazenados os 

dados multidimensionais extraídos, tratados e transformados, no processo denominado ETL. 

Nesse processo, é realizada a carga da base de dados transacional (On-line Transactional 

Processing - OLTP) para a composição da base de dados analítica (On-line Analytical 

Processing - OLAP) (MOURA, 2010). 

Data Warehousing (DW): armazém de dados utilizado pelos sistemas de BI. Ele retira 

as informações de um banco de dados da empresa, consolidando e organizando-as, ou seja, 

seu objetivo é armazenar dados originários dos diversos sistemas de informação transacionais 

da empresa, em vários graus de relacionamento e de maneira sumarizada, facilitando e 

agilizando os processos de tomada de decisão por diferentes níveis gerenciais (NEGASH, 

2004; SOUZA, 2005). 

Data Mining (DM): como o próprio nome diz, é o processo de mineração dos dados de 

uma empresa à procura de padrões consistentes (regras de associação ou sequências 

temporais, por exemplo), a fim de identificar relacionamentos sistemáticos entre variáveis e, 

consequentemente, detectar novos subconjuntos de dados (STRUTZEL, 2015). 

Data Mart (DMt): repositório de dados subconjunto dos DWs. Tem as mesmas 

funcionalidades de um DW, porém, em pequena escala, com diferentes níveis de sumarização 
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e referentes a um assunto em especial, focalizando uma ou mais áreas específicas, como um 

DMt regional (América do Sul, por exemplo) ou hoteleiro (funcional) (ARANÍBAR, 2003; 

STRUTZEL, 2015). 

Decision Support Systems (DSS): sistema de apoio às decisões em uma organização, 

ou seja, são softwares de computadores interativos, flexíveis e adaptáveis que dão suporte à 

tomada de decisão das empresas a partir das informações geradas por meio dos dados 

armazenados nos bancos de dados (FINLAY, 1994). 

Enterprise Application Integration (EAI): software que integra aplicações 

corporativas. Os EAI funcionam como pontes que interligam vários sistemas de informação, 

como Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management (SCM), 

Enterprise Resource Planning (ERP), BI e outros (BARBIERI, 2001; SOUZA, 2005). 

Enterprise Resource Planning (ERP): são Sistemas de Processamento Transacional 

(TPS) que permitem a integração entre os diversos processos em uma empresa. Fornecem 

operações de manufatura integradas, com maior velocidade de resposta, flexibilidade, 

agilidade e conteúdo, incorporando toda a cadeia de suprimentos (vendas, distribuição, 

programação, marketing) (DALFOVO 2007; SOUZA, 2005). 

Executive Support System (ESS): softwares que proporcionam análises mais 

avançadas, incluindo simulação de cenários e possibilidade de incluir filtros e reordenar 

informações (SOUZA, 2005). 

Master Data Management (MDM): conjunto de processos e softwares que gerenciam 

os dados “mestres” de uma empresa, cujo objetivo é fornecer processos para que possam ser 

coletados, agregados, combinados, consolidados, tenham garantia de qualidade, persistência e 

sejam distribuídos a toda a organização, garantindo a consistência e controle no uso desta 

informação (DIAZ, 2012). 

Management Information System (MIS): sistemas de informações gerenciais que 

fornecem resumos das transações operacionais realizadas nos Transaction Processing System 

e permitem que os gestores acompanhem o andamento de tais transações. Geram informações 

rápidas, precisas e úteis, garantindo uma estruturação de gestão diferenciada e melhoria do 

processo de tomada de decisões pelos gestores (O’BRIEN, 2002; SOUZA, 2005). 

On-line Analytical Processing (OLAP): software com tecnologia de construção que 

permite analisar e visualizar dados de uma organização de forma interativa, rápida e 

consistente. É caracterizado por prover uma análise dinâmica e multidimensional dos dados 

consolidados, permitindo que o usuário final possa analisar e navegar pelos dados de um DW, 
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ao dispor de uma estrutura adequada tanto para a realização de pesquisas como para a 

apresentação de informações. É o tipo de estrutura dos softwares de BI (RIBEIRO, 2011). 

Online Transactional Processing (OLTP) ou Transaction Processing System (TPS): 

são sistemas vinculados às transações da rotina operacional de uma empresa como sistemas 

contábeis, de compras, aplicações de cadastro, liberação de crédito, CRMs, entre outros 

(RIBEIRO, 2011; SOUZA, 2005). 

 

3.2 Como funciona um software de BI 

 

Um típico processo de tomada de decisão tem quatro fases. A inteligência é a primeira, 

na qual se aplicam os procedimentos de elaboração e precisão do conhecimento empresarial, 

antes de gerar alternativas (desenho), selecionar uma delas (eleição) e atuar (implementação) 

(ARANÍBAR, 2003). 

Para se chegar a essa etapa final na decisão da estratégia de uma empresa, é preciso 

obter informações para que seja gerado o conhecimento necessário para a melhor tomada de 

decisão e, para tal, são utilizados os softwares de BI. A Figura 6 mostra o esquema de um 

software de BI e como os dados são processados até que se obtenha tal informação:  
 

 
Figura 6 - Ferramentas e técnicas de Inteligências de Negócios 

Fonte: ARANÍBAR, 2003, p. 99 

Nesse esquema, o DW é responsável pela administração dos repositórios de dados, 

que passarão por uma mineração nos diversos cubos DMts para que sejam analisados no 

mesmo momento, por meio da integração do DW à solução OLAP (software de BI). 

O repositório de dados DW, conforme Araníbar (2003), funciona como uma coleção 

centralizada das informações corporativas, histórica e transformada, proveniente de sistemas 
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transacionais heterogêneos e externos, visando atender a requerimentos que apoiem 

tecnologicamente o processo de decisão gerencial. 

Assim, as técnicas de DM e OLAP se aplicam sobre um DW ou sobre um ou mais 

DMts, de acordo com as informações desejadas pelo usuário. Para isso, é necessário, segundo 

Araníbar (2003): 

1) Dispor de um sistema transacional (TPS) que administre todos os dados das 

operações transacionais da organização, relacionadas com o nível operacional; 

2) Dispor de um sistema gerencial (MIS) integrado ao TPS e que administre a 

informação orientada à tomada de decisões em nível tático; 

3) Dispor de um sistema de decisão (DSS) integrado ao TPS e ao MIS, que administre 

o conhecimento orientado exclusivamente ao suporte das decisões de nível estratégico. 

Desse modo, os softwares de BI compilam as informações armazenadas nos bancos de 

dados das empresas, baseados em dados históricos, permitindo que sejam extraídas da melhor 

maneira para serem utilizadas como conhecimento a fim de otimizar as decisões estratégicas e 

a performance (NEGASH, 2004; TASALA, 2014). Esse conhecimento é apresentado na 

forma de dashboards e relatórios que podem ser extraídos para melhor análise das 

informações. 

Diante dessas necessidades, no período de 2005 a 2007, houve uma consolidação do 

mercado tradicional de BI, que culminou em 2010, com as soluções de MDM que garantiram 

maior consistência e controle no uso desta informação. Atualmente, este mercado está 

segmentado da seguinte forma: 

 

 Grandes agentes externos que têm complementado seu portfólio de 

soluções para empresas com as soluções de BI. Neste âmbito, as principais 
marcas são Oracle, que recentemente adquiriu a Hyperion; SAP, que 

adquiriu a Business Objects; IBM, que possui o controle do Cognos. 

 Empresas tradicionais do mercado que se mantêm com um portfólio 
especializado. Como, por exemplo, Information Builders o Microstrategy. 

 Empresas de nicho especializadas em um âmbito concreto da inteligência 

de negócios, como por exemplo, data warehouse (Teradata, Netezza, 
Vertica, ...), a integração de dados (Informatica, Talend, ...), análise virtual 

(Panoption, ...), análise dinâmica e flexível (QlikView, Tableau, ...) etc. 

 Empresas open source que cobrem todo o stack tradicional da inteligência 

de negócios e oferecem soluções com TCO (Total Cost Ownership) reduzido 
(DIAZ, 2012, p. 205). 
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3.3 Softwares de BI para a gestão 

 

Como mencionado, existem softwares específicos para cada nível hierárquico de uma 

organização. Os sistemas adequados às necessidades operacionais são os TPS. No nível 

gerencial, o tipo de atividade executada relaciona-se ao monitoramento e ao controle das 

atividades realizadas pelo pessoal operacional, prevalecendo, neste nível, os MIS (SOUZA, 

2005). Passando para o nível estratégico, as decisões são menos estruturadas e se referem à 

postura da organização perante mudanças em seu ambiente e ao planejamento das 

consequências internas. Nesse caso, são utilizados os DSS e ESS (LAUDON; LAUDON, 

2001). 

Ao efetuar todo o processo de negócio, desde o nível operacional até o relacionamento 

com parceiros, de forma digital, pode-se afirmar que a empresa é uma “Empresa Digital” 

(SOUZA, 2005). Essa “automação de tarefas” nas empresas digitais permite a ligação de 

todos os serviços em uma rede global, que visa beneficiar as operações rotineiras nos 

processos de negócios (KISNER, 2006).  

A implantação de uma boa gestão conciliada a um adequado software de BI garantem 

que a administração do negócio seja mais adequada. Golfarelli (2004, p. 3) declara que: 

 

1. A gestão estratégica analisa as tendências de médio e longo período 

através das ferramentas OLAP e é capaz de quantificar a eficácia da 
estratégia, seguida no curto período, de KPIs e dashboards. 

2. Decisores táticos e operacionais, por sua vez, utilizam os KPIs e 

dashboards para conduzir e ajustar suas ações e decisões de acordo com a 
estratégia da empresa. 

3. Finalmente, os alertas permitem que os eventos inesperados que ocorrem 

em todos os níveis sejam monitorados e gerenciados de forma reativa. Em 
alguns casos, os eventos podem disparar ações que criam uma resposta direta 

aos bancos de dados (por exemplo, automaticamente reordenar um item 

quando acabar o estoque) ou para o negócio (por exemplo, ajustar alguns 

parâmetros de produção). 
 

Por esse motivo, ao escolher a ferramenta de BI mais adequada para uma empresa, 

deve-se avaliar, principalmente, os objetivos a serem atendidos simultaneamente, como 

funcionalidades, preço, facilidade de uso, entre outros, bem como os sistemas disponíveis no 

mercado e quais oferecerão melhor suporte técnico (GOMES, 2011). De forma detalhada, de 

acordo com Sá et al. (2012), o ideal é: 

 Atentar-se aos pontos fortes e fracos de cada solução. Talvez alguns desses pontos 

sejam mais (ou menos) relevantes para o negócio de cada empresa, e cada necessidade 

deve ser analisada do ponto de vista do cliente; 
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 Acompanhar fontes de pesquisas confiáveis e observar a manutenção da posição da 

ferramenta pretendida no Quadrante Mágico de Gartner; 

 Focar a análise sob o ponto de vista do mercado brasileiro, especialmente pensando 

no pós-vendas e suporte necessário;  

Cebotarean (2011) acrescenta sete fatores cruciais para a implementação de um bom 

projeto de BI: 

1. Metodologia consolidada de direção do negócio e gerenciamento de projetos; 

2. Visão clara e planejamento; 

3. Administração de suporte comprometida; 

4. Gestão de dados e qualidade; 

5. Mapear as soluções disponíveis para as necessidades da organização; 

6. Considerações sobre o desempenho do sistema de BI a ser escolhido; 

7. Estrutura robusta e expansível; 

8. Procurar referências da utilização da ferramenta no mercado. 

A tendência predominante, na visão de Sá et al. (2012), é a escolha de ferramentas 

mais dinâmicas, com maior flexibilidade, performance de análise, atualizações rápidas, que 

possibilitam maior integração entre base de dados, que demande menos volume de espaço em 

disco, com número ilimitado de dimensões, interface amigável e ampla gama de 

acessibilidade. 

Escolhendo bem a ferramenta a ser implantada na empresa, avaliando o melhor 

custo/benefício, o retorno do investimento em BI pode ser substancial. Negash (2004) afirma 

que, em média, o retorno é obtido em cinco anos, com uma taxa de retorno sobre o 

investimento de 112%. O autor indica que os principais custos envolvidos são:  

 Hardware: a compra do equipamento de TI; 

 Software: compra e instalação dos sistemas de informação; 

 Implementação de pessoal: contratar pessoas especializadas ou formar os próprios 

colaboradores internos. 

Com relação aos benefícios, a maior parte deles é, de fato, intangível, sendo a 

economia de custos e de tempo o benefício fundamental (NEGASH, 2004). Gartner (2009) 

relaciona seis benefícios centrais com o uso de BI: tomar melhores decisões, gerenciar 

objetivos, minimizar riscos, direcionar resultados, aperfeiçoar processos e aumentar a 

rentabilidade; 

Rifkin (2000) e Souza (2005) também elencam alguns benefícios: 
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 Melhor desempenho organizacional e busca de vantagens competitivas para a 

empresa; 

 Redução de custos por meio da automação e aumento da eficiência de processos; 

 Melhoria da qualidade das informações disponíveis para os gestores, possibilitando 

que controlem melhor as operações; 

 Efeito acelerador do ciclo e vida dos produtos e estoque (investimento para manter a 

rotatividade). 

Souza (2003) nomeia outras vantagens das informações obtidas por meio das soluções 

de BI que contribuem para a melhor performance do negócio: 

 Antecipação a mudanças de mercado; 

 Antecipação às ações dos concorrentes;  

 Determinação de perfis de consumo;  

 Descoberta de novos ou potenciais competidores; 

 Conhecimento melhor do negócio e parceiros; 

 Permite uma visão clara sobre novos negócios; 

 Auxilia na implementação de novas ferramentas gerenciais; 

 Permite rever as próprias práticas de negócio. 

 

Wang (2015) sugere como opção os “softwares as a service” (SaaS), por vezes 

referido como “software on-demand” e que também pode ser traduzido como softwares como 

um serviço, softwares sob demanda. Tais ferramentas permitem associar os dados 

centralmente, hospedados na nuvem. Os usuários podem ainda alterar o conjunto de 

parâmetros de configuração e geralmente seu acesso se dá por meio de um navegador web. 

Para o autor, um dos pontos positivos deste modelo de software é reduzir os custos de 

investimento através da terceirização de arquitetura de hardware e manutenção de software 

para o provedor de SaaS. Sendo assim: 

 

[...] o principal objetivo do modelo de Gestão da Inteligência Competitiva 
integrada com Sistemas de Informação é orientar, dar suporte, apoiar o 

executivo com relação às decisões estratégicas do negócio, mais voltados e 

preocupando-se com o tempo, a qualidade e o custo, pois um modelo não 

tem caráter estático, mas sim, dinâmico. Um modelo pode acompanhar a 
evolução do ambiente interno e externo do negócio e do mercado em que se 

situa, ajudando os executivos das organizações a buscar sempre mais 

conhecimento atualizado para que este possa utilizá-los no momento certo, e 
assim poder criar diferencial competitivo (DALFOVO, 2007, p. 11). 

 

Neste contexto, o conhecimento destaca-se como o principal recurso econômico na 

atualidade, e o uso das TIs é responsável por transformar os dados disponíveis em um produto 
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final, atendendo às necessidades dos gestores e clientes (DALFOVO, 2007). Na hotelaria não 

é diferente. Os hotéis e grandes redes precisam estar em constante renovação para 

acompanharem a evolução do cenário global e se manterem atraentes e competitivos, de modo 

a garantir os benefícios proporcionados pela prática de uma boa gestão associada à 

implantação de um bom sistema de informação. 

Entretanto, um desafio para os gerentes de hotéis, em pleno século 21, é integrar os 

novos, complexos e variados serviços e sistemas de tecnologias a operações de negócios 

existentes (LAW; JOGARATNAM, 2005). Para os autores, um ambiente de TI confiável é 

necessário na indústria hoteleira. No entanto, alguns gestores ainda relutam a adotar 

tecnologias avançadas de software de inteligência ou de assistência nas operações de negócios 

rotineiras ou de estratégias. 

Muitas vezes, isso ocorre devido à natureza transacional da hotelaria, em que a 

prestação de serviços de qualidade ao cliente é de alta prioridade. Desse modo, os gerentes de 

hotéis não se interessam em adquirir aplicações tecnológicas pelo custo elevado ou falta de 

conhecimento sobre os possíveis benefícios. Afinal, os recursos de TIs são limitados a 

pessoas treinadas a utilizá-los e requer que o gestor invista parte de seu orçamento na compra 

dos equipamentos (que muitas vezes são caros), implantação dos sistemas e treinamento de 

pessoal, causando limitações e restrições a sua implantação (LAW; JOGARATNAM, 2005). 

Wang (2015) sugere que, intuitivamente, os usuários de BI se preocupam mais com a 

facilidade de utilização dos sistemas comprados, com a personalização de um domínio 

específico para a necessidade da empresa e com o poder de tomada de decisões gerado. E, 

algumas vezes, sentem-se frustrados na integração com sistemas existentes, que não 

conseguem ler os KPIs e realizar o acompanhamento de causalidade entre eles. 

 Negash (2004) também enfatiza o custo alto e o tempo envolvido na implantação de 

sistemas de BI. Um projeto tradicional, para construir e integrar um modelo de sistemas de 

BI, é longo - demanda no mínimo seis meses - e dispende uma média de US$ 2 a US$ 3 

milhões. Logo, muitas empresas optam por aplicativos analíticos pré-construídos para 

alcançar menor custo total e implementação mais rápida, a fim de garantir um retorno mais 

rápido do investimento. 

As tecnologias terceirizadas e com armazenamento na nuvem são um bom exemplo de 

tecnologias de BI mais baratas e que exigem menos tempo de implantação. Elas parecem ser 

ideais para a hotelaria de pequeno porte, assim como softwares livres, os chamados open-

sources. Este modelo é recomendável pelo fato de as organizações poderem se concentrar em 
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competências essenciais, permitindo-lhes decidir quando e onde acessar os dados 

(PARASKEVAS; BUHALIS, 2002).  

Na sequência, a abordagem metodológica deste estudo será explicada. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A investigação sobre inovação na indústria do turismo tem ganhado relevância e, nos 

últimos anos, a busca por conhecimento em torno deste tema complexo aumentou. A maior 

parte das pesquisas tem sido replicada no contexto da tomada de decisão do consumidor, 

prevalecendo uma lacuna em estudos aplicados e testados especificamente no setor do 

turismo, seja em nível das organizações ou dos próprios consumidores dos serviços da área do 

turismo (GRETZEL, 2011). 

Na área de inteligência de negócios e sistemas específicos, não há registros de estudos 

na área do turismo e, consequentemente, da hotelaria em território nacional. Os Sistemas 

Inteligentes são destinados a apoiar os processos de trabalho, e uma avaliação sobre a sua 

utilização no setor do turismo torna-se essencial. Assim, este trabalho volta-se para a análise 

da gestão da inteligência de negócios em redes hoteleiras que atuam no Brasil, contribuindo 

para o desenvolvimento de pesquisas de referência na área que possam nortear profissionais e 

acadêmicos interessados no assunto. 

O estudo possui caráter qualitativo baseado na associação entre pesquisas teóricas de 

natureza descritiva – explicam o modo e o motivo pelo qual as coisas são como são – e 

avaliativa – necessidade de julgar o sucesso ou a eficácia de problemas, e tem um caráter 

bastante analítico (VEAL, 2011). 

Em um primeiro momento, foi realizada a fase de coleta e seleção de teorias e autores 

pertinentes ao tema central da pesquisa. Houve ainda consulta a dados e informações 

provenientes de relatórios, documentos oficiais, bancos de dados e portais, com o intuito de 

mapear a produção de conhecimento vinculada ao estudo – turismo e hotelaria, gestão 

estratégica, inteligência de negócios e/ou BI. 

Para Bruyne, Herman e Schoutheete (1991), a coleta de dados deve seguir regras 

específicas de acordo com cada procedimento, obedecendo essencialmente a critérios de 

qualidade (exatidão, precisão dos dados) e de eficiência (custo da informação). Entre as 

técnicas de coleta de dados empregadas nesta pesquisa de dissertação, estão: 

(1) Pesquisa bibliográfica, ou seja, pesquisa elaborada a partir de materiais já 

publicados: livros, artigos de periódicos e materiais disponibilizados via internet (MINAYO, 

2007; LAKATOS; MARCONI, 1996). 

(2) Levantamento de dados, pesquisa que envolve o questionamento direto às pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer (MINAYO, 2007; LAKATOS; MARCONI, 1996). 

Para tal foram considerados: 
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a) Questionários: permitem ao investigador conhecer determinado objeto de estudo 

(OLIVEIRA, 2005). Devem conter perguntas simples, direcionadas para o conhecimento que 

se pretende saber, podendo estas serem: abertas (possibilitam respostas mais abrangentes, 

porém envolve um processo difícil de tabulação e análise (LAKATOS; MARCONI,1985); 

fechadas (pré-determinam todas as respostas possíveis, sendo mais fácil de tabular); e duplas 

(com perguntas abertas e fechadas) (OLIVEIRA, 2005). 

A coleta empírica de dados foi realizada junto aos gestores das maiores redes 

hoteleiras que administram hotéis no Brasil, conforme o tipo de gestão e recursos disponíveis, 

visando identificar a gestão de inteligência de negócios dessas redes. Dessa forma, foi 

efetuada uma pesquisa com base em dados do FOHB, que reúne as principais redes da 

hotelaria em um ranking, para definir a consulta. Optou-se por realizar um recorte na amostra, 

analisando as redes com no mínimo dez hotéis em funcionamento no país, para averiguar 

como essas cadeias fazem a gestão da inteligência de negócios de todos os hotéis. O recorte 

em um número mínimo de 10 hotéis em atuação no país se explica pelo fato de o estudo 

analisar a gestão da Inteligência de Negócios das redes e, cadeias com poucos hotéis têm 

poucas informações, não realizando, necessariamente, uma gestão de Inteligência de 

Negócios centralizada. Assim, 24 redes hoteleiras, entre nacionais e internacionais, que atuam 

no mercado brasileiro representam a amostra do estudo (Tabela 2): 

 

Tabela 2 - Ranking das redes hoteleiras (até junho/2015) 

Posição Redes hoteleiras 
n. de 

quartos 

n. de 

hotéis 

1
a
 Accor 36.636 219 

2
a
 Choice 10.463 65 

3
a
 Nacional Inn 5.378 49 

4
a
 Louvre Hotels 7.291 38 

5
a
 InterCity 3.924 29 

6
a
 Slaviero 3.477 27 

7
a
 Wyndham 4.392 25 

8
a
 Transamérica 4.823 24 

9
a
 Rede Bristol 1.956 21 

10
a
 Blue Tree 4.245 20 

11
a
 Promenade 3.013 20 

12
a
 Nobile 4.932 19 
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13
a
 Best Western 1.834 17 

14
a
 IHG 3.248 16 

15
a
 Travel Inn 1.447 15 

16
a
 Windsor 3.568 14 

17
a
 Bristol Hotelaria 1.740 14 

18
a
 Othon 2.036 13 

19
a
 Rede Suárez 1.167 13 

20
a
 Bourbon 2.791 12 

21
a
 Hotéis Arco 1.439 12 

22
a
 Arco Hotel 1.105 12 

23
a
 Plaza Inn 1.104 12 

24
a
 Master Hotéis 1.428 11 

Fonte: JLL, 2015 
 

Um questionário (Apêndice A) foi direcionado aos gestores dessas redes abordando 

questões em torno dos softwares utilizados para mensuração de performance e KPIs, além do 

mapeamento dos departamentos de BI, e de informações relevantes analisadas durante a 

tomada de decisão para se definir a estratégia deste tipo de empreendimento. A finalidade era 

identificar as soluções adotadas pelas redes para a gestão da informação de BI dos hotéis 

pertencentes/administrados pelas redes, e avaliar os resultados dessa gestão nas cadeias 

estudadas. Também almejava-se investigar as práticas utilizadas pelas redes hoteleiras em 

termos de gestão e análise de performance. 

A estrutura do questionário foi fundamentada em um estudo similar, realizado por 

Law e Jogaratnam (2005), que entrevistaram 21 gerentes de hotéis de Hong Kong a fim de 

analisar a aplicação de TIs nestes hotéis. Como resultados, os autores identificaram que as TIs 

são utilizadas em todos os níveis de processos de negócios do hotel e que incorporá-las de 

forma proativa nos hotéis é importante para se manterem competitivos na indústria.  

No caso desta pesquisa sobre BI na hotelaria em território brasileiro, os questionários 

foram encaminhados às cadeias de hotéis por meio de e-mailing do FOHB, que encaminhou o 

link do formulário online criado por meio do recurso Google Docs, que permite criar, editar e 

visualizar documentos de texto e compartilhá-los com amigos. Houve também o 

estabelecimento de contato direto com diretores das redes, gerentes de BI, gerentes de vendas, 

gerentes de Revenue Management, Revenue Managers e gerentes gerais por meio de e-mail 

e/ou redes sociais, como o LinkedIn e Facebook, entre novembro de 2015 e janeiro de 2016. 
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Do total de 24 cadeias previstas para a investigação, não houve estabelecimento de 

contato com 3 das redes: Choice, Best Wester e Rede Suárez, todas redes internacionais. 

Assim, a pesquisa contemplou 21 das 24 redes, sendo que 19 responderam aos questionários 

e, destas, 5 optaram por não se identificar. As cadeias participantes que se identificaram 

foram: Wyndham e Nobile (ambas com mesma operação), Rede Bristol e Plaza Inn (ambas 

operadas pela Allia Hotéis), Bourbon, AccorHotels, Transamérica, Bristol Hotelaria, 

InterCity, Master Hotéis, IHG, Windsor, Louvre Hotels (hotéis Tulip) e Othon.  

Explicados os métodos e técnicas empregados, as análises propriamente ditas serão 

comentadas no capítulo a seguir.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente dissertação de mestrado, cujo tema principal contempla a inovação em 

gestão hoteleira no Brasil a partir do campo de BI, enfoca o seguinte problema de pesquisa: 

no contexto da inovação tecnológica como suporte para o tratamento de informações visando 

à gestão da inteligência de negócios, quais os impactos da aplicação da tecnologia da 

informação na gestão da inteligência de negócios nas redes hoteleiras? 

Sendo assim, foi definido como objetivo geral analisar a gestão da inteligência de 

negócios das redes hoteleiras que atuam no Brasil e, especificamente:  

1. Pesquisar as tecnologias de BI disponíveis no mercado brasileiro; 

2. Identificar soluções para a gestão da informação de BI nas redes hoteleiras; 

3. Avaliar os resultados da gestão de BI para as redes hoteleiras. 

Com a proposta de esclarecer tais questões, neste capítulo são apresentadas as análises 

e interpretações que caracterizam os resultados e a discussão do estudo. Inicialmente, será 

discutido o primeiro objetivo específico: “Pesquisar as tecnologias de BI disponíveis no 

mercado brasileiro”. 

Conforme mencionado no capítulo 3 Business Intelligence, há muitas ferramentas de 

BI disponíveis no mercado, sendo algumas mais indicadas para médias e grandes empresas, e 

também outras boas e gratuitas que atendem às pequenas (ELIAS, 2014).  

Ademais, no processo de seleção da ferramenta mais apropriada para um 

empreendimento, é importante ponderar a análise realizada pelo Gartner Group (2014a) que, 

a partir de um gráfico de dispersão denominado Quadrante Mágico, classifica as ferramentas 

de BI em um ranking.  

Gartner Group (2014b) explica que esse ranking é baseado na posição do uso das 

plataformas em âmbito mundial e que se trata de uma referência no auxílio a tomadas de 

decisões das empresas, considerando-se inovação e estratégia de mercado em longo prazo. A 

Figura 7 mostra o último gráfico publicado. 
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Figura 7 - Quadrante mágico para Business Intelligence e plataformas analíticas 

Fonte: Gartner, 2014a 
 

 

Apesar da existência desta classificação, escolher o software adequado de BI é um 

pouco mais complexo. De acordo com Elias (2014), muitos outros aspectos devem ser 

analisados: características como custo, desempenho, atualização, interface, licença de uso, 

suporte da plataforma, volume de dados, usabilidade da aplicação, por exemplo, devem ser 

avaliados para se adequar à realidade de cada empresa. Por isso é tão importante prospectar 

essas ferramentas quanto à aquisição da plataforma mais apropriada para a organização. 

Sá et al. (2012) analisaram os softwares de BI líderes no mercado nacional, conforme 

o ranking de Gartner Group, qualificando ao menos uma ferramenta open source (software 

livre com código aberto) e chegaram a uma lista das principais ferramentas existentes no 

mercado brasileiro: 

 Cognos;  

 MicroStrategy;  

 SAS;  

 Business Objects; 

 Oracle Business Intelligence;  

 QlikView;  

 Pentaho (open source). 
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Os autores ainda fizeram uma análise minuciosa dos softwares levando em 

consideração critérios e subcritérios definidos como significativos para este tipo de pesquisa: 

 Básicos: desempenho, tipo de consulta, arquitetura, plataforma, suporte técnico;  

 Relatórios: agendamento, dashboards, recursos de navegação, exportação para 

outros formatos;  

 Funcionalidades WEB: fóruns, ajuda online, suporte a dispositivos móveis;  

 Simulação de cenários: simulação, análise preditiva;  

 Usabilidade: facilidade do uso, atratividade, interface personalizável;  

 Produto: custo, amadurecimento do produto, mercado.  

 Ferramenta de planejamento: carregamento de dados de diferentes fontes, integração 

com Office;  

 Política de Segurança: perfil de usuário, log de auditoria. 

A avaliação de cada critério foi realizada com base na atribuição de conceitos, 

abrangendo todas as fontes de informações (SÁ et al., 2012, p. 4): 

 

• “Muito bom” ou “MB” – Quando o recurso funciona de forma eficiente, 

superando as expectativas de funcionamento. 

• “Bom” ou “B” – Quando o recurso funciona de forma adequada e esperada. 
• “Regular” ou “RE” – Quando o recurso funciona de forma mediana. 

• “Ruim” ou “R” – Quando o recurso não segue um padrão adequado. 

• “Muito Ruim” ou “MR” – Quando o recurso é ausente ou funciona de 
forma precária, podendo levar a falhas. 

• “N/E” – Não Encontrado, de Fonte Não Confiável ou Não Aplicável.  
 

A análise gerou os seguintes resultados (Figura 8): 
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Figura 8 - Resultados da análise das ferramentas de BI  
Fonte: SÁ et al., 2012 

 

Pode-se observar que algumas ferramentas se destacaram mais em alguns critérios do 

que em outros (Relatórios: Business Objects; Usabilidade: QlikView, por exemplo), mas, no 

geral, o MicroStrategy se sobressaiu por conter o maior número de avaliações classificadas 

como “MB - Muito bom”. 

Especificamente, na Tabela 5. Avaliação dos Subcritérios do Produto da Figura 8 é 

possível observar quais são os softwares mais indicados para cada tipo de empresa. No caso 

dessa pesquisa, as redes hoteleiras se enquadram como grandes empresas e, os softwares mais 

indicados para existentes no mercado brasileiro, são: Cognos, MicroStrategy e Business 

Objects, classificados como “MB - Muito bom” para este porte de organização. 

A seguir, na análise dos questionários aplicados junto aos gestores das redes 

hoteleiras, é possível verificar que a rede AccorHotels, a maior rede de hotéis da América 

Latina, utiliza o software Cognos da IBM, o melhor colocado na classificação para este tipo 

de empresa.  
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Consequentemente, o primeiro objetivo específico foi elucidado, uma vez que foram 

mapeadas as tecnologias de BI existentes no mercado brasileiro, tendo, além disso, sido feita 

uma breve análise a respeito das melhores opções de softwares para cada tipo de empresa. 

A seguir, serão discutidos conjuntamente os objetivos específicos 2 “Identificar 

soluções para a gestão da informação de BI nas redes hoteleiras” e 3 “Avaliar os resultados da 

gestão de BI para as redes hoteleiras”, já que os resultados de ambos dependem da análise e 

interpretação das respostas dos questionários aplicados com os gestores das redes hoteleiras. 

O questionário (Apêndice A) enviado foi composto de 15 questões em torno do tema 

de gestão da informação da Inteligência de Negócios nas redes hoteleiras analisadas. 

Em um primeiro momento, questionou-se a existência de um Departamento de BI nas 

redes. 10 das 19 redes (53%) disseram que possuem um departamento de BI, contra 9 

respostas negativas (47%), um número bem equilibrado. No entanto, 3 das redes que 

afirmaram não possuir um departamento específico de BI centralizam as análises dos dados 

da rede no departamento comercial. 

Das 10 redes que responderam positivamente, 4 o criaram em 2005, 1 em 2006, 1 em 

2011, 1 em 2012, outra em 2013, 1 outra em 2015 e 1 última não respondeu quando o 

departamento de BI foi criado. 

Nota-se que, como consta na parte teórica, os departamentos de BI começaram a surgir 

na década de 2000, seguindo a tendência do mercado internacional. Segundo Teixeira 

(2009a), foi a partir do ano 2000 que as grandes empresas passaram a criar departamentos de 

BI em território brasileiro, acompanhando a dinâmica mundial. 

Também foi indagado sobre a composição das equipes de BI das respectivas redes. 

Das 10 cadeias que afirmaram ter um departamento, obteve-se como resultado: 

 

Tabela 3 – Composição das equipes de BI 

Rede 1 01 Analista 

Rede 2 01 Analista e 01 Chefe de TI 

Rede 3 01 Gerente Sênior, 02 Assistentes e 01 Auxiliar 

Rede 4 01 Supervisor e 02 Analistas. 

Rede 5 01 Gestor, 04 Revenue Managers e 01 Analista de BI 

Rede 6 01 Gestor, 02 Analistas, 01 Assistente 

Rede 7 
01 Gerente de RM, 01 Gerente Comercial, toda equipe de Vendas, 

Diretorias e todos os Gerentes Operacionais. 

Rede 8 01 Gerente e Analistas 

Rede 9 
Faz parte do departamento comercial. Abaixo da gerência de 

reservas e receitas. Possui 01 Analista de BI 

Rede 10 01 Gerente de RM e equipe de Vendas 
Fonte: elaboração própria 
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Observa-se que a maioria das redes do estudo possui um gestor na área e apenas 1 

delas está associada à área de TI. Outras 3 têm departamentos de BI atrelados ao setor de 

Vendas ou Revenue Management. 

Uma das redes que não tem departamento de BI informou que quem cuida do 

tratamento dos dados da rede é a área de controladoria. Nas demais, cada departamento 

responsabiliza-se por realizar as análises de seus respectivos indicadores. 

Ao questionar sobre o tipo de dados que as redes detêm, coletou-se como respostas: 

 

Tabela 4 - Tipo de dados analisados pelas redes 

Quantidade de hotéis da rede 18 

UH’s disponíveis por hotel 18 

Room nights por hotel 18 

Receita por hotel 18 

Diária média 18 

Taxa de ocupação 19 

Tipo de canal em que foi feita cada reserva 19 

Distinção de reservas feitas pelas OTA’s (Ex.: booking.com; 

expedia.com) 
17 

Fonte: elaboração própria 
 

A maioria das redes possui todos os dados necessários de seus hotéis para a tomada de 

decisão na área da hotelaria. Quando não há um departamento específico que compile os 

dados de todos os hotéis da cadeia, os hotéis lidam apenas com informações próprias, sem 

integração de dados e informações dos demais hotéis, mesmo que pertencentes a um único 

grupo. Nesses casos, algumas redes mencionaram não possuir, por exemplo, dados da 

quantidade de UH’s (Unidades habitacionais) disponíveis por hotel, mas somente do próprio 

hotel gerenciado. 

É interessante observar que todas possuem a informação do tipo de canal utilizado 

para a realização de reservas. 2 das redes citaram que não há distinção entre reservas feitas 

por OTA’s, o que permite concluir que elas sabem que a reserva foi feita via OTA, porém 

desconhecem qual OTA foi responsável pela reserva. 

Das 19 redes, 15 respondentes afirmaram que empregam softwares de BI para extrair 

estes dados. Destas, 8 utilizam também dados dos softwares do hotel (PMS - Property 

Management System) e realizam tratamento manual destes dados para suas análises. Em outra 

situação, 3 cadeias alegaram adotar, além do software de BI, um serviço terceirizado. 

Outras 4 redes utilizam apenas tratamento manual dos dados obtidos dos softwares 

PMS de gerenciamento de reservas do hotel, como CMNet, Ópera, CMVisual, Engenho e 
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Travelclick. Elas realizam extração destes dados e os inserem em planilhas para obterem as 

informações de que necessitam para suas análises, que será melhor explicado a seguir. 

Das 15 redes que disseram utilizar softwares de BI para extrair seus dados, 6 usam 

softwares próprios, desenvolvidos internamente, outras 6 empregam soluções CMNet, 1 

utiliza o Cognos da IBM, 1 usa Omnibees BI, e a última trabalha apenas com dados do Ópera. 

Estes últimos são PMS e não software específico de BI. 

Ainda enfatizando o emprego do software de BI, questionou-se quais os impactos 

positivos e negativos que o uso do software trouxe para a cadeia hoteleira. 

Apenas 2 redes responderam que esta questão não se aplicava. Das 17 que 

responderam à pergunta, somente 1 destacou um impacto negativo: a falta de integração do 

software com o PMS do hotel, ou seja, o software em si não tem impactos negativos, o 

problema está na instalação e na dificuldade de utilização conjunta com o software de 

reservas dos hotéis, o que gera desgaste na hora de compilar os dados extraídos, que devem 

ser trabalhados manualmente para uma análise mais depurada. 

Por isso é tão importante escolher a melhor ferramenta de acordo com as necessidades 

da empresa e a que possui um sistema que possa ser facilmente integrado aos sistemas já 

existentes internamente. Conforme já mencionado na parte teórica e mesmo nas análises dos 

softwares existentes no Brasil, medir o custo-benefício do software é imprescindível para que 

este tipo de problema não aconteça futuramente. Um software que custe um pouco mais, em 

termos financeiros, pode trazer melhores benefícios em termos de integração e usabilidade. 

Entre as respostas positivas obtidas, encontrou-se expressões como: “100% positivo. 

Nos ajuda a encontrar nosso norte”; “Não vejo negativos. Positivos são impactos de 

informação em tempo real facilitando tomada de decisão ou mudanças de estratégia”. 

Abaixo, o Gráfico 1 relaciona o total de respostas: 

 

Gráfico 1 – Impactos positivos do software de BI nas redes 

 
Fonte: elaboração própria 
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Para o universo de respostas, houve uma separação das opções em blocos, os quais são 

elencados no Gráfico 1, a fim de proporcionar uma melhor visualização dos impactos gerados 

pela utilização de softwares de BI nas redes estudadas. Por exemplo, no bloco “Melhora o 

gerenciamento e definição de estratégias”, há respostas do tipo: “Sem estas informações 

básicas sobre a performance dos hotéis, fica impossível gerenciar e obter resultados” ou 

“Auxílio no posicionamento de mercado de cada unidade de negócio” ou ainda “Todos as 

áreas estratégicas acompanham os resultados e podem tomar medidas mais imediatas”. 

Torna-se relevante esclarecer que por se tratar de uma pergunta aberta, cada rede pode ter 

feito vários comentários, sendo citados em diferentes blocos no Gráfico 1. 

Das 17 redes que responderam à questão, 12 acreditam que o software de BI melhora 

o gerenciamento e a definição de estratégias; 10 delas afirmam que melhora a análise de 

performance e resultados, enquanto 8 dizem que os softwares permitem maior precisão dos 

dados para a tomada de decisão. 

Destas, 7 também enfatizaram o poder de compilação de dados dos softwares. Um 

número similar de respostas sugere que com a utilização de softwares de BI é possível realizar 

uma tomada de decisão em tempo real ou com maior agilidade. 

Com um número menor de citações, mas não menos importante, 5 redes apontaram o 

fato dos softwares facilitarem a segmentação, 4 consideraram a organização das informações, 

2 especificaram o fato positivo de se poder comparar dados e outras 2 fizeram referências à 

confiabilidade dos dados apresentados. 

A partir destas colocações, pode-se comprovar alguns dos benefícios listados no 

capítulo 3 Business Intelligence por Golfarelli (2004), ao ressaltar que as decisões táticas e 

operacionais utilizam os KPIs e dashboards (definidos através de softwares) para conduzir e 

ajustar suas ações e decisões de acordo com a estratégia da empresa.  Rifkin (2000) e Souza 

(2005) também comentam alguns dos benefícios apontados pelas cadeias hoteleiras: melhoria 

no desempenho organizacional, na qualidade das informações disponíveis para os gestores e 

na visão clara sobre o negócio, por meio de dados mais confiáveis. Por fim, Dalfovo (2007) 

realça que um dos benefícios da gestão da Inteligência de Negócios é transformar os dados 

disponíveis em um produto final, atendendo às necessidades dos gestores e clientes, no menor 

tempo possível.  

Também foi questionado - “Caso tenha selecionado ‘Terceirizado’, comente como 

recebe esses dados” - dirige-se exclusivamente às redes que afirmaram utilizar serviço 

terceirizado para o tratamento de dados, somando 3 no total. Na sequência, estão as respostas: 
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1) Temos algumas ferramentas que nos apoiam nesse trabalho. Os dados são 

conhecidos através do acesso à plataforma pela internet. 

2) Através de conectividade com o sistema. 

3) Extração de dados do FOHB. 

 

Nota-se que as respostas são generalizadas, não sendo possível identificar com 

exatidão como as redes fazem o gerenciamento destes dados. Com exceção do último 

comentário, uma consultoria deve realizar a análise dos dados dos hotéis e repassar às equipes 

responsáveis das redes para que estas tomem as decisões cabíveis de acordo com as análises. 

Com relação à última resposta, percebe-se que eles apenas realizam uma extração dos dados 

da concorrência disponibilizados mensalmente pelo FOHB. 

Seguindo a linha de raciocínio, a próxima questão é direcionada para as redes que 

afirmaram utilizar tratamento manual de dados do hotel em suas análises: Caso tenha 

selecionado “Tratamento manual dos dados do hotel”, comente como é realizado. 

As 9 redes que afirmaram utilizar tratamento de dados informaram que a análise é feita 

com base na extração dos dados do software (seja de BI ou do próprio PMS do hotel), que são 

inseridos em planilhas do Excel nas quais o tratamento e análise das informações são 

realizados com uso de fórmulas e tabelas dinâmicas para consolidação de reports e 

dashboards. 

Deste total, 2 das redes responderam que como alguns hotéis não têm conectividade 

com os sistemas empregados pelo BI, elas precisam enviar os dados manualmente, em 

planilhas para que o departamento de BI faça a consolidação. 

Indagou-se também sobre o tipo de análises efetuadas com os dados extraídos. O 

Gráfico 2 ilustra o universo de respostas: 

 

Gráfico 2 – Tipo de análises realizadas pelas redes com os dados obtidos 

 
Fonte: elaboração própria 
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A maior parte das análises baseia-se em informações de resultado de vendas (em 

valores monetários), o que implica em diagnósticos de performance e resultados para a 

tomada de decisão. 

Do total de 19 redes que responderam à pesquisa, 13 disseram usar os dados para fazer 

análises de Vendas e Receitas, seguidas por 11 que dão importância para as análises por 

segmento (seja geográfico, econômico ou outro) e 10 que fazem a análise relacional entre 

Performance x Budget x Metas, obtendo, assim, informações norteadoras para melhorar a 

estratégia de negócio. 

As análises de Diária Média, Taxa de Ocupação e RevPAR são automáticas, uma vez 

que estes dados são necessários para conseguir realizar as análises de performance. 

Vale ainda ressaltar que apenas 8 redes citaram análise de Market Share e outras 2 

citaram análise da concorrência, que podem ser englobadas no mesmo grupo de dados. Em 

outro caso, somente 6 das 19 redes executam análises a partir do perfil de seus clientes, um 

número muito baixo, uma vez que a satisfação do cliente é indicada como prioridade no 

segmento hoteleiro. 

Por sua vez, 5 redes exercem análises tarifárias e vendas por tipo de canal. Apesar de 

apenas 5 redes terem citado análises tarifárias, acredita-se que todas elas o façam, pois esta é a 

base da precificação na hotelaria e, sem ela, as diárias não seriam valorizadas adequadamente 

conforme o tipo de quarto, sazonalidade, área geográfica, porte do hotel, entre outros fatores. 

Com relação a análises futuras, 3 redes especificaram executar análises de prospecção 

de clientes, 2 garantiram realizar uma análise evolutiva dos dados dos hotéis e 1 faz previsão 

de vendas. 

Apenas 3 redes nomearam a análise de LOS (Lenght of Stay - Duração da Estadia), 

que possibilita saber o tempo médio que um hóspede permanece no hotel. 

Somente 1 das cadeias alegou efetuar análise de Pickup, que é o levantamento sobre os 

picos de reservas ou vendas em um determinado período, geralmente realizado pelos RM ou 

pela equipe de BI; e 1 última assegurou usar os dados para verificar o que falta na rede que 

poderia ser feito para melhorar as vendas. 

Seguindo este contexto, questionou-se de que forma é realizada a análise da 

performance dos hotéis das redes. As respostas são muito parecidas, sugerindo que as análises 

são executadas diária, semanal, mensal e anualmente por meio de relatórios e indicadores de 

acompanhamento de performance dos hotéis e da rede como um todo. Algumas redes também 

asseguram promover reuniões e conferências regularmente entre os executivos para 

fornecimento de dados e tomada de decisão. 
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Os diagnósticos fundamentam-se nas respostas da questão anterior, objetivando atingir 

a meta proposta pelos executivos das redes, com base na análise da concorrência, 

comparativos de períodos anteriores e desempenho dos hotéis. 

Quando solicitada a opinião dos respondentes sobre o papel das TIs para a gestão de 

negócios na hotelaria, por meio de uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas:  

1) uma ferramenta facilitadora  

2) uma vantagem competitiva  

3) essenciais para agilizar atividades operacionais/transacionais  

4) fundamentais para tomada de decisão  

5) não são imprescindíveis 

 

As 19 redes selecionaram 1 ou mais alternativas, conforme segue (Gráfico 3): 

 

Gráfico 3 –Tecnologias da Informação para a gestão de negócios na hotelaria 

 
1)  Uma ferramenta facilitadora  

2)  Uma vantagem competitiva  

3)  Essenciais para agilizar atividades operacionais/transacionais  

4)  Fundamentais para tomada de decisão 

Fonte: elaboração própria 

 

Das 19 redes participantes do estudo, 3 consideram as TIs importantes apenas em 1 

das opções disponíveis: 

 1 declara que são apenas uma vantagem competitiva; 

 1 diz que são essenciais para agilizar atividades operacionais/transacionais; 

 1 afirma que são fundamentais para a tomada de decisão dentro de uma rede 

hoteleira. 
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Além disso, 1 das redes alega que as TIs são uma vantagem competitiva, mas também 

fundamentais para a tomada de decisão dentro de uma cadeia hoteleira; outra considera que as 

TIs são essenciais para agilizar atividades operacionais/transacionais e fundamentais para a 

tomada de decisão em uma rede hoteleira e outras 2 redes responderam que são uma 

ferramenta facilitadora, são uma vantagem competitiva e fundamentais para a tomada de 

decisão dentro de uma cadeia hoteleira, não citando a terceira opção - essenciais para agilizar 

atividades operacionais/transacionais. 

Nota-se que 58%, 11 das redes investigadas, consideram que as TIs são tanto uma 

ferramenta facilitadora, uma vantagem competitiva, essenciais para agilizar atividades 

operacionais/transacionais quanto fundamentais para a tomada de decisão dentro de uma rede 

hoteleira. Em outras palavras, todas as opções disponíveis, o que confirma os fatos 

apresentados na abordagem teórica pelos autores: FOHB e SENAC SP (2012); Melian-

Gonzalez e Bulchand-Gidumal (2016); Olsen e Connolly (2000); Dalfovo (2007); Barbieri 

(2001); Laudon e Laudon (2001), entre outros. Nenhuma rede considerou que as TIs não são 

imprescindíveis para a gestão de negócios na hotelaria. 

No próximo questionamento, exibe-se uma escala de avaliação para o representante da 

cadeia indicar os resultados da gestão da informação em Inteligência de Negócios (IN) para a 

sua rede em termos de custos e de benefícios. 

As opções foram definidas de acordo com os prós e contras dos softwares de BI, 

apresentados no capítulo 3, sendo elaboradas 6 questões em termos de custos e outras 22 em 

termos de benefícios para avaliação. Para cada questão, o respondente poderia selecionar as 

opções “totalmente”, “muito”, “razoável”, “pouco”, “nenhum”. 

As 6 questões referentes aos resultados sobre a gestão da informação na rede, em 

termos de custos são: 
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Tabela 5 - Gestão da IN em termos de custos 

Compra de equipamentos de TI 
                                      

Compra e instalação de Sistemas de Informação 
                                      

Contratação de pessoal especializado nos sistemas 
                                      

Consultoria na implantação dos sistemas 
                                      

Manutenção dos sistemas 
                                      

Formação de colaboradores internos para utilização dos sistemas 
                                      

Totalmente 

Muito 

Razoável 

Pouco 

Nenhum 

 Fonte: elaboração própria 

 

No que diz respeito à “Compra de equipamentos de TI”, 42% das redes asseguram que 

os custos são razoáveis em relação aos resultados alcançados com a implantação. Enquanto 

26% disseram que houve muitos custos e, e uma proporção próxima, de 21%, comentou que 

não houve nenhum custo. 

Para o item “Compra e instalação de Sistemas de Informação”, 32% das redes 

garantem que tiveram muitos custos. Mas a maioria, 53%, alegou que boa parte dos custos se 

refere à “Contratação de pessoal especializado nos sistemas” e da “Formação de 

colaboradores internos para utilização dos sistemas”. 

Os custos de “Consultoria” são razoáveis para 42% dos representantes das cadeias, já 

os de “Manutenção dos sistemas” são considerados poucos para 32%. 

Deste modo, somando-se as respostas em cada nível de satisfação (de totalmente a 

nenhum) e calculando a proporção em todas as variáveis, pode-se apontar que, no conjunto de 

variáveis envolvendo o custo em Sistemas e Tecnologias de Informação para melhor gestão 

da informação em Inteligência de Negócios, 40% dos respondentes avaliam os custos como 

razoáveis diante dos resultados obtidos com a sua implantação/utilização. 

Conforme discutido na teoria, Negash (2004) indica que os principais custos 

envolvidos na implantação de softwares de BI abrangem a compra do equipamento de TI, 

compra e instalação dos sistemas de informação e a implementação de pessoal capacitado ou 

formação de colaboradores. 

Enfatizando agora os benefícios, as 22 variáveis referentes aos resultados sobre a 

gestão da informação na rede são: 
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Tabela 6 - Gestão da IN em termos de benefícios 

Melhor custo/benefício visando à tomada de decisão 
                                      

Tomada de decisão mais assertiva 
                                      

Bom retorno do investimento 
                                      

Melhora o gerenciamento dos objetivos da rede 
                                      

Garantem que a administração do negócio seja realizada de maneira 

mais assertiva                                       

Permite monitoramento e gerenciamento de forma reativa 
                                      

Permite uma visão clara sobre novos negócios 
                                      

Permite rever as próprias práticas de negócio 
                                      

Permite determinar perfis de consumo 
                                      

Conhecimento melhor do negócio e parceiros 
                                      

Antecipação às mudanças de mercado 
                                      

Antecipação às ações dos concorrentes 
                                      

Possibilita vantagens competitivas para a rede 
                                      

Possibilita a descoberta de novos ou potenciais competidores 
                                      

Melhora o desempenho organizacional 
                                      

Aumenta a eficiência dos processos 
                                      

Minimiza os riscos 
                                      

Redução de custos por meio da automação 
                                      

Possibilita economia de tempo 
                                      

Melhora a qualidade das informações disponíveis para os gestores 

possibilitando que controlem melhor as operações                                       

Acelera o ciclo de vida dos produtos e estoque mantendo a 

rotatividade                                       

Auxilia na implementação de novas ferramentas gerenciais 
                                      

Totalmente 

Muito 

Razoável 

Pouco 

Nenhum 

Fonte: elaboração própria 
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Para a análise das variáveis relativas aos benefícios, cabe aqui analisá-las por blocos 

de questões que abarquem o mesmo tema. 

O primeiro bloco contém as 8 primeiras variáveis, que englobam o tema de “Tomada 

de decisão e gestão do negócio”. 47% dos representantes consideram que a gestão da 

informação em Inteligência de Negócios das redes melhorou muito o custo/benefício tendo 

em vista a tomada de decisão, enquanto 63% afirmam que a tomada de decisão é totalmente 

mais eficaz e apenas 5% ponderam essa assertividade como razoável. 

Com relação ao retorno sobre o investimento, 47% das cadeias avaliam-no de forma 

positiva, classificando-o como muito bom retorno sobre o valor investido em BI. 

Já 53% das redes declaram que a gestão da informação melhorou totalmente o 

gerenciamento dos objetivos da rede e 37% disseram que melhorou muito, ou seja, 90% das 

respostas são positivas para esta variável. 

Manifestação semelhante ocorre quando indagado se houve garantia de que a 

administração do negócio fosse realizada de maneira mais correta, 47% responderam que 

totalmente e 37% classificam como muito, aproximadamente 85% das respostas. 

Para a variável “Permite monitoramento e gerenciamento de forma reativa”, 42% das 

redes afirmam que totalmente e apenas 5% classificam como pouco. A opção nenhum foi 

desconsiderada pelas cadeias hoteleiras. 

Quando perguntado se “Permite uma visão clara sobre novos negócios”, 37% das 

redes dizem que muito, contra 47% que avaliaram a visão sobre novos negócios como apenas 

razoável. 

Desta maneira, 47% das redes declaram que a Inteligência de Negócios na gestão 

hoteleira possibilita muito a revisão das próprias práticas de negócio, e 37% afirmam que 

permite totalmente, novamente, abrangendo cerca de 90% das respostas. Nenhuma das 

cadeias considerou a opção “nenhum” para classificar os resultados sobre a gestão da 

informação na hotelaria. 

Concluindo o exame do tema “Tomada de decisão e gestão do negócio”, 78% das 

respostas estão entre totalmente (39%) e muito (39%), isto é, a gestão da informação em 

Inteligência de Negócios contribui para uma melhor tomada de decisão e gestão dos negócios 

na hotelaria, conforme discutido pelos autores Romani e Borszcz (2006); Chiavenato e Sapiro 

(2003); Kaplan e Norton (2008); Calazans (2006); Dalfovo (2007); Gordon et al. (2006); 

Cebotarean (2011); Gomez (2013); Elias (2014); Golfarelli (2004); Sá et al. (2012) e Wang 

(2015). 
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O bloco 2 de variáveis refere-se ao tema “Perfis de consumo, competitividade e 

concorrência”. 42% das cadeias estudadas alegam que ter uma gestão da informação eficaz 

permite determinar muito bem “Perfis de consumo de seus clientes”, 26% concordam que 

permitem determiná-los totalmente e, outros 26% dizem que essa possibilidade é razoável. 

A grande maioria, 68% das redes, afirma que o uso do BI “Permite conhecimento 

muito melhor do negócio e parceiros”, e 63% classificam como muito os resultados 

conseguidos por “Antecipação às mudanças de mercado”. 

Com relação à concorrência e competidores, 58% das cadeias declaram que a gestão 

da informação ajudou muito a “Antecipação às ações dos concorrentes” e 53% dizem que 

“Possibilita muito as vantagens competitivas para a rede”. 

Em contrapartida, quando a questão é “Possibilita a descoberta de novos ou potenciais 

competidores”, 53% das redes classificam como razoável os resultados alcançados e 32% 

dizem que possibilita muito. Apenas 5% asseguram que possibilita totalmente a descoberta de 

potenciais competidores. 

Examinando, então, todas as respostas para o tema “Perfis de consumo, 

competitividade e concorrência”, somando-os e observando as classificações obtidas neste 

bloco, 53% das redes garantem que os resultados para a gestão da informação foram muito 

positivos, 18% afirmam que totalmente, 26% das redes consideram razoável, 3% pouco e não 

houve respostas “nenhum” para este conjunto de variáveis. Vale mencionar que Souza (2003) 

é um dos autores que explica tais variáveis como vantagens que contribuem para a melhor 

performance do negócio. 

O terceiro e último bloco de análise enfatiza o tema “Otimização da operação, 

processos e ferramentas”. 89% das redes declaram que a gestão da informação melhora 

totalmente ou muito o “Desempenho organizacional”, sendo que 47% afirmam que melhora 

totalmente, e 42% muito. 

Sobre a variável “Aumenta a eficiência dos processos”, 37% alegam que aumenta 

muito, 32% afirmam que totalmente e outros 32% consideram este aumento razoável. 

Nesse contexto, 53% avaliam que “Minimiza muito os riscos” e 26% que a 

inteligência de negócios permite que os riscos sejam minimizados totalmente.  

Consequentemente, há uma considerável “Redução de custos por meio da automação”. 

47% das cadeias confirmam que a utilização da IN e TIs na gestão hoteleira reduzem muito os 

custos, enquanto 53% dizem que também possibilita muita “Economia de tempo” por meio 

dessa automação, além de 47% que afirmam que a economia de tempo é total. 
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Quando o foco é a “Qualidade das informações disponíveis para os gestores 

possibilitando que controlem melhor as operações”, 58% asseguram que a melhoria é total e 

outros 37% dizem que melhora muito a qualidade. 

37% das redes ainda afirmam que a gestão da informação em IN “Acelera o ciclo de 

vida dos produtos e estoque mantendo a rotatividade” totalmente, e outras 32% garantem que 

esse ciclo é muito acelerado, assim, cerca de 70% confirmam um ótimo desempenho 

operacional nesse sentido. 

Por fim, quando avaliado se a gestão da informação “Auxilia na implementação de 

novas ferramentas gerenciais”, 58% das redes afirmam que auxilia muito, 21% dizem que 

totalmente e outras 21% consideram razoável. 

Logo, finalizando a análise do tema “Otimização da operação, processos e 

ferramentas”, 45% das respostas indicam que os resultados da gestão da informação foram 

muito positivos, 36% classificam como totalmente, 17% razoável, 2% que os resultados são 

poucos nesse conjunto de variáveis e 0,7% (apenas 1 resposta) considera que não há resultado 

para a gestão da informação nos processos operacionais das redes. 

A confirmação dos benefícios listados também por Rifkin (2000), Souza (2003) e 

Souza (2005), por meio dos respondentes, reflete a importância da IN atrelada às TIs para a 

gestão das redes hoteleiras investigadas. 

Concluindo a análise dos indicadores de resultados sobre a gestão da informação nas 

redes hoteleiras em termos de benefícios, 45% das redes confirmam que a gestão da 

informação traz muitos resultados para as redes e 32% afirmam que melhoram os resultados 

totalmente. 21% alegam que os resultados são razoáveis e outros 2% dizem que são pouco 

importantes para os resultados. 

Dalfovo (2007) é um dos autores que destaca tais resultados, garantindo que o 

principal objetivo da Gestão da Inteligência Competitiva integrada a Sistemas de Informação 

vai além de orientar e dar suporte, sendo apoiar o executivo com relação às decisões 

estratégicas do negócio levando em consideração o tempo, a qualidade e o custo, devido ao 

dinamismo do panorama econômico atual.  

Barbieri (2001), referência na abordagem sobre BI, também considera que em uma 

economia globalizada as empresas precisam que os processos de obtenção de informações e 

conhecimento estejam disponíveis de forma mais ágil, com facilidade de acesso, para 

poderem se manter no mercado de forma competitiva. Ademais, essa informação deve 

auxiliar, de modo inteligente, a gestão para a tomada de decisão. 
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Nesse panorama, ainda foi indagado aos representantes das redes sobre o 

posicionamento a respeito da gestão da Inteligência de Negócios baseada em Tecnologias da 

Informação, o Gráfico 4, a seguir, demonstra os conjuntos de respostas: 

 

Gráfico 4 – Posicionamento a respeito da gestão da IN baseada em TIs 

 
Fonte: elaboração própria 

 
O Gráfico 4 confirma parte considerável das colocações apresentadas na teoria, além 

de aspectos discutidos nos itens anteriores de análise, realçando como as TIs são 

fundamentais para a gestão da inteligência de negócios nas redes hoteleiras examinadas. A 

questão era aberta para que os representantes das cadeias pudessem escrever livremente, 

sendo algumas das respostas muito interessantes e citadas como exemplos: 

 

“É fundamental para qualquer tipo de negócio. Hoje o nosso sistema é fundamental 

para mantermos a qualidade de trabalho, tomada de decisões e diminuição de custos. 

Realmente é um diferencial que temos perante o mercado”. 

 

“Sou favorável e acho necessário. No entanto, as plataformas ainda são muito caras, 

o que para alguns empreendimentos ou empresas de pequeno porte ainda se torna inviável”. 

 

“Considerando o avanço tecnológico que o mundo atravessa acho que ficará fora do 

mercado quem não acompanhar esta evolução. Será cada vez mais necessário estar 

‘antenado’ a tudo o que acontece. Será uma questão de sobrevivência”. 

 

Contemplando a totalidade de 19 respostas, foram determinados os conjuntos 

apresentados no Gráfico 4, de acordo com o tipo de consideração de cada rede. 11 redes 

disseram que a utilização de TIs é fundamental para a tomada de decisão e 9 delas garantem 

que são essenciais para manterem-se competitivas no mercado. 

0

2

4

6

8

10

12

Fundamental para a

tomada de decisão

Essencial para ser

competitivo no

mercado

Fundamental para a

organização e

distribuição de

dados com maior

agilidade

Imprescindíveis

para a obtenção dos

resultados

Indispensáveis para

o crescimento da

empresa

Fundamental para

mapeamento e

padronização dos

processos

operacionais

Possuem alto custo,

o que as torna

inviáveis para

alguns tipos de

empresas



73 

 

Deste total, 9 redes ainda ponderam que as tecnologias são fundamentais para a 

organização e distribuição de dados com maior agilidade, permitindo que a informação 

chegue aos responsáveis com mais facilidade. 9 afirmam que as TIs são imprescindíveis para 

a obtenção dos resultados das redes, isto é, necessárias para atingirem os objetivos e metas 

propostos para o período. 

Outras 5 redes asseguram que as TIS são essenciais para o mapeamento e 

padronização dos processos operacionais. Apenas 2 redes mencionaram o ponto negativo do 

custo das TIs, especialmente para empresas da área de hotelaria. Seu alto custo as torna 

inviáveis para alguns tipos de empresas de menor porte, como é o caso dos hotéis 

independentes e familiares. 

Por fim, no que se refere às perspectivas e tendências de uso de novas tecnologias de 

inteligência de negócios pelos hotéis da rede e se haveria alguma inovação em vista foi 

oferecida outra questão aberta, porém, não obrigatória, quando foram obtidas 18 respostas. 

As 18 redes informaram que estão sempre inovando em tecnologia, principalmente em 

planos digitais e que acreditam ser necessária a aplicação de novas tecnologias 

constantemente, pois elas trazem melhorias. As respostas foram compiladas em conjuntos e 

são apresentadas no Gráfico 5, gerando uma melhor forma de visualização. 

 

Gráfico 5 – Perspectivas e tendências de uso de novas tecnologias de IN 

 
Fonte: elaboração própria 

 
Das 18 redes que responderam à questão, 11 citaram que há inovações em vista para 

integração e automatização dos sistemas dos hotéis e das redes. 6 delas mencionaram 

atualização ou substituição de softwares que permitem melhores análises. 

Outras 3 redes estão em processo de implantação de softwares que permitam 

integração com OTA’s e GDS’s e outras 3 comentaram que as reuniões não presenciais, via 

call ou videoconferência, estão se transformando em tendência; 2 redes estão implantando 
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tecnologias de armazenamento online, em ambiente na nuvem, o que consente maior 

armazenamento de dados e menos custos de equipamentos, como tratado pelos autores Wang 

(2015) e Paraskevas e Buhalis (2002). 

Além disso, 2 redes também informaram estar em processo de melhorias quanto à 

forma de faturamento de agências e comissões; outras 2 mencionaram inovações na 

plataforma de distribuição e reservas; 2 estão trazendo novidades em seus websites, e outras 2 

buscam maior integração online entre cliente e hotel e ainda via dispositivos móveis; 

Outras 2 tendências foram citadas 1 única vez: 

- Sistemas que integram a experiência no hotel com dispositivos móveis; 

- Novas plataformas de vendas e CRM.  

Após a análise e interpretação do questionário respondido por 19 das 24 principais 

cadeias hoteleiras em atuação no Brasil, responsáveis por 717 hotéis e 113.437 UH’s em 

operação até então, cabe retomar os objetivos 2 e 3 para posterior apreciação: 

Objetivo 2: Identificar soluções para a gestão da informação de BI nas redes 

hoteleiras. 

Foi possível identificar três tipos de soluções para a gestão de BI nas redes 

examinadas: utilização de softwares de BI, terceirização por meio de serviços de consultoria e 

tratamento manual dos dados dos sistemas dos hotéis que são extraídos dos sistemas PMS e 

inseridos em planilhas (geralmente de Excel), para serem trabalhados a fim de encontrar as 

informações necessárias para a tomada de decisão gerencial. 

Objetivo 3: Avaliar os resultados da gestão de BI para as redes hoteleiras. 

As 19 redes confirmam ter bons resultados com a implantação de gestão da IN, 

enfatizando que a gestão da informação atrelada às TIs traz mais benefícios do que custos às 

cadeias, sobretudo no que tange a uma tomada de decisão mais fundamentada, eficaz e ágil, 

através de informações estratégicas para aprimorar o gerenciamento dos objetivos. 

Além disso, pode-se complementar que a gestão de BI nas redes observadas 

proporciona uma antecipação às mudanças do mercado e até aos concorrentes, possibilitando 

um gerenciamento reativo e um melhor conhecimento sobre o negócio, além de contribuir 

para a melhoria dos processos operacionais e organizacionais, reduzindo tempo e custos, 

minimizando erros. 

Dado por encerrado o capítulo de análise e discussão dos resultados, na sequência, 

serão apresentadas as considerações finais da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos dias de hoje, os ambientes de negócios são muito mais complexos e dinâmicos do 

que nunca. Portanto, lidar com informação atualizada e de qualidade na hora da tomada de 

decisão é questão de sobrevivência frente ao mercado globalizado. Nesse sentido, BI emergiu 

como um sistema de informações corporativas de grande importância tanto no aspecto 

profissional, quanto para o campo de investigação acadêmica, já que é capaz de melhorar 

significativamente a qualidade da tomada de decisão. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, foram apresentados os principais conceitos 

e características da gestão estratégica, inteligências organizacionais e BI. Sendo assim, esta 

pesquisa de dissertação buscou construir um embasamento teórico substancial sobre o campo 

de estudo de BI e suas ferramentas, apoiadas na combinação de tecnologias e sistemas de 

informação, que geram um conhecimento consistente sobre as informações de negócios, o 

valor da organização e a utilização dessa tecnologia em nível corporativo, para a melhor 

decisão estratégica a ser tomada, visando otimizar a performance das organizações. 

No âmbito da hotelaria, setor que cresce a cada ano e que atua com uma quantidade 

expressiva de informações, os benefícios advindos do emprego de TIs superam as 

desvantagens, como alto custo e necessidade de capacitação de recursos humanos. Nesta 

perspectiva, este estudo contribuiu para demarcar a relevância da área de BI para as redes 

hoteleiras, permitindo uma abordagem detalhada da gestão da informação nos meios de 

hospedagem no panorama nacional. 

Foi possível concluir que as grandes redes em atuação no país sabem o quão efetivo é 

utilizar as TICs, especialmente em BI, para gerir o negócio e manterem-se competitivas diante 

do acirrado cenário mundial. Além disso, proporcionou conhecer a fundo o processo de 

gestão do conhecimento baseado em BI no contexto da hotelaria, com foco na gestão da 

Inteligência Competitiva integrada com Sistemas e Tecnologias de Informação, um tema até 

então não abordado em pesquisas acadêmicas no território nacional. 

Outro aspecto que merece destaque foi perceber o quão importante é realizar um 

estudo preliminar antes de implantar um sistema de informação em uma organização. É 

preciso entender bem a necessidade da empresa, suas estratégias e metas para escolher um 

software adequado ao seu porte, sua capacidade de integração a outros sistemas internos e 

usabilidade, pois, como pôde-se verificar, um software de BI não é simples de se desenvolver 

ou implantar, ele depende de vários fatores – desde a expertise dos profissionais de BI até a 

organização dos processos internos. 
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Consequentemente, a partir das análises e discussões, acredita-se que os objetivos 

propostos para esta pesquisa de mestrado tenham sido cumpridos, à medida que o estudo 

apresentado envolveu a análise da gestão da Inteligência de Negócios (Business Intelligence) 

em um contexto amplo e conceitual, bem como específico das redes hoteleiras nacionais e 

internacionais que atuam no Brasil, por meio de revisão bibliográfica acurada e atual sobre o 

tema, pesquisas em portais (como CAPES), órgãos especializados (como Gartner Group) e 

coleta de dados junto às principais redes hoteleiras que operam no Brasil. 

É válido ressaltar que um dos fatores limitadores da pesquisa foi transformar as ideias 

iniciais do estudo de Business Intelligence em redes hoteleiras em um projeto de dissertação 

propriamente dito. Junta-se a isso o fato de não haver muitas pesquisas com este enfoque em 

turismo e hotelaria, o que impossibilitou a criação de um check-list que norteasse a pesquisa 

e/ou o questionário elaborado. 

Durante a aplicação do questionário junto aos gestores das redes hoteleiras, a 

dificuldade em coletar os dados foi, também, um fator limitador da pesquisa. Como o contato 

deveria ser realizado com pessoas com acesso aos softwares de BI e às informações 

estratégicas da própria rede e/ou dos hotéis (diretores, gerentes, equipes de BI, equipes de 

vendas e/ou Revenue Managers), foi complicado o estabelecimento de contato direto com 

estes profissionais e ainda convencê-los a responder a pesquisa. O contato se deu por e-mail e 

redes sociais (como LinkedIn e Facebook) por meio de uma abordagem formal e com a 

garantia de que os dados da rede não seriam divulgados, sendo considerados no trabalho 

apenas os resultados gerais da pesquisa. Foram mais de três meses enviando mensagens 

semanalmente para conseguir um bom número de questionários respondidos para qualificar o 

estudo. 

Por eu ter trabalhado no departamento de BI de uma rede hoteleira internacional, e 

conhecer todo o seu funcionamento, o fato de não ter podido visitar pessoalmente as demais 

redes e conhecer seus departamentos de BI é um ponto a destacar e, quem sabe, ser incluído 

em um próximo estudo. 

Por fim, há um longo caminho a ser percorrido na pesquisa sobre BI na área de 

turismo e hotelaria. Há muitas questões pertinentes aos sistemas de informação com lacunas 

abertas para investigação no campo do turismo, por exemplo, há ainda espaço para o 

desenvolvimento de diversos estudos com enfoque em TIs e gestão estratégica. 

Consequentemente, os esforços para ampliar o conhecimento sobre as vertentes teóricas e 

práticas na área não só serão benéficos para o desenvolvimento de sistemas que sejam mais 
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adequados para as empresas, mas também irão fornecer insights relevantes para a 

consolidação do conhecimento científico, de modo a aproximar o mercado da academia. 
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APÊNDICE A - Questionário aplicado com os gestores das redes hoteleiras  

 

 

Inteligência de Negócios em redes hoteleiras no Brasil 
  

 

Pesquisa para dissertação de Mestrado em Turismo 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH/USP) 
Tema: Inovação em gestão hoteleira no Brasil 
 
Contato: mariana.rubio@usp.br 

   

 

No que se refere à gestão da informação da  
inteligência de negócios na rede hoteleira: 

 
  

1 Qual rede hoteleira você está representando? 

 
  

 
  

2 Existe um departamento de BI na rede? Quando foi criado? 

 
  

 
  

3 Se sim, qual a composição da equipe? 

 
  

 
  

4 Que tipo de dados você possui? 

  Quantidade de hotéis da rede 

  UH’s disponíveis por hotel 

  Room nights por hotel 

  Receita por hotel 

  Diária media 

  Taxa de ocupação 

  Tipo de canal de cada reserva 

  Distinção de reservas feitas pelas OTA's (Ex.: booking.com; expedia.com) 

  Outros. Especificar _______ 

 
  

5 Como você obtém esses dados? 

  Software de BI.  

  Terceirizado.  

  Tratamento manual dos dados dos hotéis.  

  Outros. Especificar ________ 

 
 

 
 

6 
Caso tenha selecionado “Software de BI”, qual o software utilizado? (Se não utiliza, 
escrever: “Não se aplica”) 
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7 Quais os impactos positivos e negativos que o uso do software trouxe para a empresa? 

 
  

 
  

8 
Caso tenha selecionado “Terceirizado”, como recebe esses dados? (Se não utiliza, escrever: 
“Não se aplica”) 

 
  

 
  

9 
Caso tenha selecionado “Tratamento manual dos dados do hotel”, como é realizado? (Se 
não utiliza, escrever: “Não se aplica”) 

 
  

 
  

10 Quais tipos de análise você realiza com os dados obtidos? 

 
  

 
  

11 De que forma é realizada a análise da performance dos hotéis da rede? 

 
  

 
  

12 
Você acredita que para a gestão de negócios na hotelaria as Tecnologias da Informação 
podem ser consideradas: 

  Uma ferramenta facilitadora 

  Uma vantagem competitiva 

  Essenciais para agilizar atividades operacionais/transacionais 

  Fundamentais para tomada de decisão 

  Não são imprescindíveis 

 
  

13 

Indique abaixo, quais os resultados 
da gestão da informação para a sua 
rede: nenhum pouco razoável muito totalmente 

 

 

 
 

 
  0 1 2 3 4   

 
Em termos de Custos: 

     
  

 
Compra de equipamentos de TI             

 

Compra e instalação de Sistemas de 
Informação             

 

Contratação de pessoal 
especializado nos sistemas             

 

Consultoria na implantação dos 
sistemas             

 
Manutenção dos sistemas             

 

Formação de colaboradores 
internos para utilização dos 
sistemas           

  

 
  

 
Em termos de Benefícios: 

     
  

 

Melhor o custo/benefício visando à 
tomada de decisão             
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Bom retorno do investimento             

 

Melhora o desempenho 
organizacional             

 

Possibilita vantagens competitivas 
para a rede             

 
Aumenta a eficiência dos processos             

 

Redução de custos por meio da 
automação             

 
Possibilita economia de tempo             

 

Melhora a qualidade das 
informações disponíveis para os 
gestores, possibilitando que 
controlem melhor as operações           

  

 

Acelera o ciclo de vida dos produtos 
e estoque, mantendo a rotatividade             

 
Tomada de decisão mais assertiva             

 

Melhora o gerenciamento dos 
objetivos da rede             

 

Minimiza os riscos             

 

Garantem que a administração do 
negócio seja realizada de maneira 
mais assertiva           

  

 

Permite monitoramento e 
gerenciamento de forma reativa             

 

Antecipação às mudanças de 
mercado             

 

Antecipação às ações dos 
concorrentes             

 

Permite determinar perfis de 
consumo             

 

Possibilita a descoberta de novos 
ou potenciais competidores             

 

Conhecimento melhor do negócio e 
parceiros             

 

Permite uma visão clara sobre 
novos negócios             

 

Auxilia na implementação de novas 
ferramentas gerenciais             

 

Permite rever as próprias práticas 
de negócio             

 
  

14 
Qual o posicionamento a respeito da gestão da inteligência de negócios baseada em 
tecnologias da informação? 

 

  

 
  

 
  

 
  

15 
Quais as perspectivas e tendências de uso de novas tecnologias de inteligência de negócios 
pelos hotéis da rede? Há alguma inovação em vista? 

 
  

 


