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Resumo: Por meio deste estudo, procura-se explicar 
os motivos da adoção dos chamados Serviços de 
Plataforma (Platform Networks) em e-commerce no 
mercado de hospedagem de pequeno porte. O objetivo, 
assim, é delinear as razões, efeitos, vantagens e 
desvantagens no uso e contratação de Serviços de 
Plataforma Online por parte tanto dos consumidores 
finais como dos fornecedores (pousadas, hostels e 
afins). 
 

1. Introdução 
Com a agenda brasileira de recepção a grandes 

eventos internacionais, evidencia-se a necessidade de 
uma estrutura turística eficiente, que promova o melhor 
aproveitamento econômico desse cenário. Buscando a 
potencialização dos resultados de vendas e marketing, a 
internet mostra-se a ferramenta  mais rápida e acessível, 
e mesmo em casos em que a internacionalidade não se 
aplique, a distância já é motivo suficiente para 
considerar Turismo e Internet mercados convergentes 
entre si (ABREU e BALDANZA, 2009). 

Por fim, um ponto importante levantado por Guerra 
& Carneiro (1999) é a pouca familiaridade dos 
pequenos empresários brasileiros com a informática, 
especialmente os que possuem seus negócios afastados 
dos grandes centros urbanos, o que seguramente explica 
o ainda tímido aproveitamento dos recursos online dos 
estabelecimentos de hospedagem de pequeno porte 
analisados nessa pesquisa. 

A opção pela abordagem desse tema surgiu com a 
necessidade expressada por uma empresa de divulgação 
online de turismo e hospedagem, de ter um sistema web 
de reservas e pagamento para seus clientes. A tentativa 
da criação desse sistema foi o projeto de Plano de 
Negócios das alunas Ione e Paula, resultando no 1º lugar 
na 12ª. Feira de Negócios da FEI. Durante as pesquisas 
de campo para desenvolver o Plano de Negócios, notou-
se o mercado de Plataformas e-commerce para 
hospedagem um tema abrangente e pouco estudado, o 
que motivou essa Iniciação Científica. 

Platform Networks são aquelas que oferecem um 
link entre clientes finais e fornecedores, mas não 
necessariamente são essenciais para a conclusão da 
prestação de serviço ou venda do produto. Serviços de 
Plataforma contempla também o efeito de network, bem 
como a possibilidade de definir o foco de mercado ou 
condições e situações específicas de uso do produto ou 
serviço – assim como sua disponibilidade e distribuição. 
São exemplos clássicos de Serviços de Plataforma: 
Master Card, Facebook, Nintendo, Amazon, Apple, 
Google, etc.. 
 
 

2. Metodologia 
Os questionários quantitativos serão disponi-

bilizados via internet aos fornecedores, utilizando-se a 
base de contatos do site de divulgação de serviços de 
turismo dicasdehoteis.com, sendo constituído por 
questões fechadas de múltipla escolha. As entrevistas 
serão realizadas in loco em estabelecimentos de 
hospedagem localizados na Serra da Mantiqueira, Vale 
do Paraíba e região litorânea. 

A constituição do corpo do projeto, bem como o 
desenvolvimento das análises necessárias, está sendo 
realizada em conjunto com o projeto paralelo da aluna 
Paula Caroline Lopes, com base em levantamento de 
material acadêmico existente e validadas com o apoio 
do orientador Prof. Luiz Ojima Sakuda.  

 

2.1. Questionário 
O questionário a ser aplicado com a amostra de 

fornecedores de serviços de hospedagem de pequeno 
porte foi estruturado no software Qualtrics e será 
divulgado via e-mail marketing a cerca de 2000 
estabelecimentos, considerando a baixa taxa esperada de 
resposta. Como incentivo, serão sorteados espaços de 
divulgação gratuita no site Pousadas Lua de Mel. 

 
Figura 1 – Convite para participação da pesquisa. 
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