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Tudo deve ser tornado tão simples quanto possível,  
mas não mais simples do que isso 

    Einstein 

Medir é conhecer 
      Lord Kelvin 

Not everything that counts can be counted, and not everything 

that can be counted counts  

(frase por vezes atribuída a Einstein; mas também referida como frase de 

George Pickering que Einstein gostava de ter escrita a giz no quadro do seu 

gabinete de Princeton; mas que também já foi atribuída George Cameron, 

embora com a ordem invertida (1963), a Lord Platt (1968) e a Stephen Ross 

(1966)) 

We live in confusing times, as is often the case in periods of 

historical transition between different forms of society. This is 

because the intellectual categories that we use to understand 

what happens around us have been coined in different 

circumstances, and can hardly grasp what is new by referring to 

the past. I contend that around the end of the second millennium 

of the common era a number of major social, technological, 

economic, and cultural transformations came together to give 

rise to a new form of society, the network society. 

    Manuel Castells 

Nós não descrevemos o mundo que vemos, vemos o mundo que 

descrevemos 

  Joseph Jaworski 

A investigação sobre o e-Tourism está na sua infância   

  Buhalis e Law (2008) 

  



 

 

  



APRESENTAÇÃO 

 

Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria  

– Uma Medida do Grau de informacionalização  

em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga 

 

Analisa-se a problemática do eventual subaproveitamento das potencialidades dos 

sistemas e tecnologias de informação para gestão no sector da hotelaria. Para tal, 

cria-se um modelo de medida do grau de informacionalização dos estabelecimentos 

hoteleiros e realiza-se a sua aplicação a uma população que representa cerca de um 

terço dos estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal. Para melhor potenciar a 

utilização deste modelo, realiza-se, também, a adaptação da Cadeia de Valor de 

Porter e da Cadeia de Valor Virtual de Rayport e Sviokla ao caso dos 

estabelecimentos hoteleiros. 

O estudo empírico demonstrou que existe, em Portugal, um subaproveitamento das 

potencialidades dos sistemas e tecnologias de informação para a gestão dos 

estabelecimentos hoteleiros, apesar do elevado grau de informatização. Verifica-se, 

nomeadamente, na população estudada, um maior recurso aos sistemas de 

informação e comunicação para fins comerciais e operacionais do que para fins 

estratégicos e um défice de integração entre sistemas.  

 

Palavras-chave: Tecnologias de Informação, Sistemas de Informação, Sistemas de 

Informação para Gestão, Indústria hoteleira, Hotelaria, Gestão hoteleira, Tecnologias 

de Informação e Comunicação no sector hoteleiro, Informacionalização, 

Informacionalismo, Desenvolvimento informacional. 

 



  



 

PRESENTATION 

 

Information Systems for the Hospitality Industry 

– One Measurement of  Informationalisation Degree  

in Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga 

 

This research project analyses the problematic of eventual underutilization of the 

potentialities of information and communication systems for the management in the 

Hospitality Industry. To do that, it is created a measurement model of the 

informationalisation degree of the hotels and this model is applied to a population that 

represents about one third of the hotels existing in Portugal. For providing better 

possibilities for the use of this model, it is, also, adapted the Value Chain of Porter and 

the Virtual Value Chain of Rayport e Sviokla to the case of hotels.  

The empirical study has demonstrated that it exists, in Portugal, an underutilization of 

the potentialities of information systems and technologies for the management of 

hotels, in despite of its high degree of possession of computers, softwares and network 

systems. It has been also observed a higher utilization of information and 

communication systems and technologies for commercial and operational purposes 

than for strategic purposes and a significant deficit of systems integration.  

 

Palavras-chave: Information Technologies, Information Systems, Management 

Information Systems, Hospitality industry, Hospitality, Hospitality management, Hotel 

management, Information and Communication Technologies in Hospitality industry, 

Informationalisation, Informationalism, Informational Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ORIGEM E ÂMBITO DO PROJECTO 

O presente projecto de investigação tem como objectivo: 

1. a criação de um sistema de medida do grau de informacionalização de um 

estabelecimento hoteleiro; 

2. o estudo da eventual subutilização ou subaproveitamento das 

potencialidades dos Sistemas e Tecnologias de Informação na gestão dos 

estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal; 

3.  a adaptação a esse tipo de estabelecimentos de ferramentas de análise do 

seu funcionamento e potencial competitivo, neste caso a Cadeia de Valor de 

Porter e a Cadeia de Valor Virtual de Rayport e Sviokla, consideradas 

essenciais como ferramentas normalizadoras de análise desta problemática, 

tanto numa perspectiva académica orientada para as actividades como 

numa perspectiva orientada para os recursos. 

A decisão de empreender este projecto de investigação deriva de um conjunto de 

factores concorrentes e de natureza diversa:  

1. a importância dos Sistemas de Informação (SI) e das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) na gestão;  

2. a forma redutora como muitas vezes é tratada a utilização dos SI e das TIC 

sem ter em conta que essa aplicação se insere num processo 

transformacional da sociedade e da economia, o processo de 

informacionalização, segundo o conceito de Manuel Castells; 

3. o facto de as potencialidades dos SI e das TIC não serem plenamente 

aproveitadas pelas organizações, nomeadamente as empresas, e pelos 

seus gestores, facto repetidamente referido na literatura académica e de que 

o autor do projecto tomou consciência ao longo de toda a sua vida 

profissional aos níveis empresarial e académico; 

4. a forma sobretudo qualitativa (e subjectiva) como esta problemática é 

abordada na literatura e na prática empresarial, sem a criação de sistemas 

de medida  do grau de informatização e  de informacionalização e em que as 

abordagens quantitativas (que procuram maior grau de objectividade) se 

resumem a trabalhos descritivos com quantificação de ocorrência de 

utilização de determinados elementos de software e hardware ou de tipos de 

utilizações; 
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5. a importância da investigação académica no avanço do conhecimento e na 

potenciação da divulgação desse conhecimento aos agentes económicos, 

de forma a contribuir para a transformação e reconfiguração positivas do 

sector hoteleiro e dos estabelecimentos que dele são parte integrante, 

aumentando a qualidade global do seu serviço, o seu contributo para a 

sociedade e a sua própria competitividade. 

A literatura tem salientado a importância dos Sistemas de Informação (SI) e das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), em geral, para a estruturação, 

funcionamento e competitividade das empresas, bem como para a definição dos seus 

produtos e serviços e dos seus modelos de negócio, nomeadamente do sector da 

hotelaria (Connolly e Haley, 2008; Buhalis e Law, 2008; Collins, Buhalis e Peters, 

2003; Hamel, 2008; Orna, 2008; Wilson e Stenson, 2008; Laudon e Laudon, 2007; 

Piccoli, 2008; Olsen e Connoly, 2000; Castells, 1996, 2000, 2009-2010; Gates, 1999; 

Siguaw e Enz, 1999; Buhalis, 2003, 1998; Singh e Kasavana, 2005; Piccoli e Wagner, 

2003; OMT/UNWTO, 2010, 2003; Evans et al., 2009; Turban, McLean e Wetherb, 

2002; Hartman e Siffonis, 2000; Stauffer, 2000; Tapscott, Ticolli e Lowy, 2000; 

Tapscott, 1998, 1995; Alter, 1999; HBS/Nolan, 1998; Costa, 2008; Marques, 2007; Law 

e Giri, 2005; CTP, 2005; Piccoli, Spalding e Ives, 2001; Sheldom, 1997/2001; Matoso, 

1996; Marcussen, 2008; Eurostat, 2008; Poon, 1993). 

São muitos os estudos (Buhalis e Law, 2008; Piccoli, 2008; Connolly e Haley, 2008; 

TP-Turismo de Portugal, 2007; CTP, 2005; Espino-Rodriguez e Gil-Padilla, 2005; Law 

e Jogaratnam, 2005; Martin, 2005; Sigala, 2003; Ross e Weill, 1996; Eurostat, 2006, 

2008, 2008b, 2008c; Dubé, Enz, Renaghan e Siguaw, 2000, entre outros) que 

apontam para:  

1. a subutilização das potencialidades dos mesmos;  

2. a predominância do seu uso para fins operacionais, em detrimento da 

sua utilização para fins estratégicos e  

3. a falta de integração entre sistemas. 

Mas, como se verá, pode concluir-se por uma ausência de tradição de estudo desta 

problemática que cumpra um conjunto de circunstâncias que o autor deste projecto de 

investigação considera desejáveis, nomeadamente: 

1. a inserção conceptual da aplicação dos sistemas e tecnologias de 

informação em cada estabelecimento individual no processo de 

informacionalização da economia e da sociedade; 
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2. a utilização de uma taxonomia enquadradora; 

3. a obtenção de resultados assentes, tanto quanto possível, em métodos 

quantitativos;  

4. a utilização de ferramentas de medida objectivas. 

Para além da importância que os SI e as TIC têm para a estruturação, funcionamento 

e competitividade das empresas, bem como para a definição dos seus produtos e 

serviços e dos seus modelos de negócio, o que corresponde a uma visão a nível 

micro, é importante não descurar o facto de que a sua implementação em cada 

estabelecimento hoteleiro faz parte de um processo global de transformação do 

sistema económico e social mundial bem caracterizado por Manuel Castells (1966, 

2000, 2009-2010) na sua obra seminal caracterizadora da nossa sociedade actual e 

da transformação fundamental do modo de desenvolvimento no seio do sistema 

económico dominante e integrador do mundo actual.  

De facto, a passagem do modo de desenvolvimento industrial ou industrialismo ao 

modo de desenvolvimento informacional ou informacionalismo corresponde a uma 

reestruturação fundamental do capitalismo, conduzindo a um novo tipo de estruturação 

do sistema económico e da sociedade – a sociedade informacional.  

A introdução progressiva dos SI e das TIC nos estabelecimentos e empresas de 

hotelaria faz parte integrante deste processo e é, por um lado, uma consequência dele 

e, por outro lado, alimenta-o, numa dialéctica e processo de realimentação 

permanentes.  

A sociedade informacional é uma sociedade em rede (Castells, 1996, 2000, 2009-

2010) e a introdução destes sistemas e tecnologias no sector da hotelaria, como 

noutros sectores, deve também ser observada não isoladamente mas num processo 

de inserção de cada estabelecimento em redes de valor (Porter, 1985) e em 

constelações de valor (Norman e Ramirez, 1993).  

As redes de valor são constituídas,  

• em primeiro lugar, quando é o caso, pelos grupos empresariais,  empresas e 

grupos hoteleiros de que o estabelecimento faz parte;  

• em segundo lugar, pelas redes formadas por este primeiro nível de rede com 

as cadeias de valor dos fornecedores – no seio de uma cadeia de 

fornecimento – e dos canais de distribuição e também  directamente com os 

clientes; 
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•  em terceiro lugar, pelas redes formadas por este primeiro nível de rede com 

as cadeias de valor dos restantes stakeholders.  

As constelações de valor têm sobretudo a ver com as cadeias de valor e redes de 

valor dos parceiros que desenvolvem actividades sinérgicas com as do 

estabelecimento hoteleiro (nomeadamente, e entre outras, empresas de excursões, 

empresas de actividades desportivas e culturais, empresas de cuidados de saúde, 

empresas produtoras e vendedoras de produtos regionais, instituições de 

desenvolvimento regional).  

Com este projecto, pretende-se contribuir para o conhecimento do estado da arte em 

Portugal, no que se refere ao eventual subaproveitamento das potencialidades da 

oferta de SIG e dos SIG realmente implementados e foi nesta óptica que ele foi 

desenvolvido.  

A análise das cadeias de valor (Porter, 1985 e Rayport e Sviokla, 1995) no caso da 

hotelaria e a sua adaptação inovadora a este caso resulta do objectivo principal da 

tese. 

Este projecto de investigação teve como contributos fundamentais para o avanço do 

conhecimento: 

1. a criação de um sistema de medida do grau de informacionalização dos 

estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal; 

2.  a demonstração da subutilização das potencialidades dos sistemas e 

tecnologias de informação na gestão dos estabelecimentos hoteleiros 

existentes em Portugal e a medida do grau de informacionalização na 

população estudada, como aplicação do sistema de medida  proposto; 

3. a adaptação da Cadeia de Valor de Porter e da Cadeia de Valor de Rayport 

e Sviokla ao caso dos estabelecimentos hoteleiros. 

1.2 - JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

Este projecto justifica-se, pois:  

1. pela importância do  turismo na economia nacional e mundial, no emprego e 

no modo de vida e de trabalho  dos indivíduos (OMT/UNWTO, 2008. 2003; 

Banco de Portugal, 2008; TP-Turismo de Portugal, 2011a 2011b, 2010a, 
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2010b, 2010c, 2009, 2008a, 2008b, 2007; CTP, 2005; Novais, 2008; 

Waldrom 2008; Sarmento, 2003; Collins, Buhalis e Peters, 2003) 

2. pela importância dos SIG e das TIC na gestão estratégica e integrada das 

empresas (Buhalis e Law, 2008; Hamel, 2008; Orna, 2008; Wilson e 

Stenson, 2008; Laudon e Laudon, 2007; Piccoli, 2008; Olsen e Connoly, 

2000; Castells, 1996, 2000, 2009-2010; Gates, 1999; Siguaw e Enz, 1999; 

Buhalis, 1998),  

3. pela sensibilidade de vários autores e profissionais do sector acerca da 

existência de uma subutilização das potencialidades dos Sistemas de 

Informação para gestão (SIG) em geral e, em particular, na gestão dos 

estabelecimentos e empresas do sector da hotelaria (Buhalis e Law, 2008; 

Piccoli, 2008; TP-Turismo de Portugal, 2007; CTP, 2005; Espino-Rodriguez 

e Gil-Padilla, 2005; Law e Jogaratnam, 2005; Martin, 2005; Sigala, 2003, 

Ross e Weill, 2002; Braga, 2004) e  

4. pela importância da investigação académica na sua interacção com o tecido 

económico, nomeadamente no sector da hotelaria (TP-Turismo de Portugal, 

2007; Scotter e Culligan, 2003; Piccoli e Wagner, 2003).  

Este projecto de investigação nasce também de uma sensibilidade por parte do seu 

autor, apoiado na sensibilidade dos especialistas e gestores do sector e na literatura 

académica e profissional, de que é possível melhorar significativamente o tipo e grau 

de aproveitamento dos SIG, tornando-os de uma forma mais generalizada numa 

ferramenta estratégica, integrada com a gestão operacional, o que constitui um 

problema a enfrentar (Wilson e Stenson, 2008; Waldrom, 2008; Laudon e Laudon, 

2007; CTP, 2005). Para isso, torna-se necessário conhecer com maior rigor a situação 

actual e analisar detalhadamente as potencialidades oferecidas pelas TIC e pelos SI 

(formais e informais mas, em particular, pelos formais) estabelecidos com suporte 

nestas mesmas tecnologias.  

A difusão deste conhecimento mais rigoroso tem fortes probabilidades de vir a 

beneficiar a gestão das empresas e estabelecimentos do sector de hotelaria, de 

contribuir para uma mais rica implementação de SI e para a existência de mais dados 

que suportem novos estudos académicos sobre o sector (Buhalis e Law, 2008; Scotter 

e Culligan, 2003; Piccoli e Wagner, 2003; Simon, 1947). 

Não existem estudos publicados sobre a situação actual do tipo e grau de utilização 

das TIC e dos SIG na indústria de hotelaria em Portugal, bem como uma 
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sistematização da oferta dos softwares de gestão existentes no mercado e que 

possam servir de suporte a esses SIG. Existe, pois, uma lacuna no conhecimento da 

realidade, que este projecto pretende contribuir para colmatar. Diversos autores 

(Buhalis e Law, 2008; Scotter e Culligan, 2003; Piccoli e Wagner, 2003; HITEC 

Conference, 2002, entre muitos outros), bem como gestores e dirigentes associativos 

do sector consultados na fase de preparação do projecto, apontam para a 

necessidade de muito mais investigação no que respeita à criação de vantagem 

competitiva sustentada assente nas TIC e sobre o valor do seu uso para as empresas. 

Não foi encontrada na literatura publicada qualquer forma de medir o grau de 

aproveitamento das potencialidades dos SI e das TIC nos estabelecimentos hoteleiros. 

As investigações quantitativas existentes eram derivadas de estatísticas sobre a 

quantidade e a forma de utilização de sistemas ou aplicações parcelares em 

empresas, regiões ou países, mas sem qualquer modelo normalizado e facilitador da 

auto-avaliação, do benchmarking ou da sua inserção em estudos quantitativos sobre a 

sociedade da informação e a economia digital.  

William Thomson, mais conhecido por Lord Kelvin (1891), referindo-se ao 

conhecimento e à ciência em geral, afirmou que “quando não se consegue medir 

aquilo sobre que se fala, e expressá-lo em números, sabe-se apenas alguma coisa 

sobre o objecto do nosso estudo; mas quando não se é capaz de o medir, quando não 

se consegue expressá-lo em números, o conhecimento que se tem é escasso e de um 

tipo insatisfatório; pode ser um princípio de conhecimento mas avançou-se muito 

pouco, em termos de pensamento, no caminho do estádio da ciência”. Mais 

recentemente, Peter Drucker (1954), no campo da gestão, afirmou que “o que não se 

pode medir não se pode gerir”. Era, portanto, importante, começar a trilhar esse 

caminho. 

Foi, por isso, necessário o desenvolvimento de uma taxonomia dos sistemas, 

aplicações e tecnologias utilizados nos estabelecimentos hoteleiros e de instrumentos 

de medida que permitissem analisar e medir, de uma forma adequada, o que se 

pretende estudar neste projecto de investigação. 

1.3 – OBJECTO DA INVESTIGAÇÃO 

O objecto da investigação é o conjunto dos estabelecimentos hoteleiros existentes em 

Portugal, no que se refere à aplicação dos Sistemas e Tecnologias de Informação à 

sua gestão.  
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1.4 . OBJECTIVOS DO PROJECTO 

Com este projecto pretende-se:  

1. analisar o tipo e grau de utilização dos SIG e das TIC nos estabelecimentos 

hoteleiros existentes em Portugal, determinando se existe 

subaproveitamento das potencialidades dos Sistemas e Tecnologias de 

Informação na gestão dos estabelecimentos hoteleiros; 

Como resultado do objectivo inicial, definido como principal, de forma a melhor o 

objectivar, assumiu importância relevante e central, um novo objectivo: 

2. criar um modelo de medida do “grau de informacionalização” de um 

estabelecimento hoteleiro;  

Para além da análise da situação existente quanto ao grau de 

informacionalização dos estabelecimentos hoteleiros e à subutilização das 

potencialidades dos sistemas e tecnologias de informação no momento da 

realização do trabalho de campo, considerou-se de interesse complementar: 

3. analisar o grau de satisfação dos gestores do sector da hotelaria em 

Portugal sobre a adequação dos SI de que dispõem para as necessidades 

da sua gestão; 

4. analisar as intenções de utilização futura dos SIG e das TIC pelos gestores 

do sector da hotelaria em Portugal; 

5. analisar a opinião dos gestores e dos decisores do sector da hotelaria em 

Portugal sobre o impacto dos SI e TIC no funcionamento, gestão e 

competitividade dos estabelecimentos hoteleiros, em geral e no caso do 

estabelecimento pelo qual são responsáveis; 

Dada a vantagem em encarar esta problemática tanto na óptica da análise do 

estabelecimento hoteleiro individual como na óptica de populações de 

estabelecimentos (por exemplo, ao nível de um grupo empresarial, de uma região ou 

de um país), verificou-se que uma ferramenta de análise importante, sobretudo ao 

nível individual ou de comparações entre indivíduos, era o modelo da Cadeia de Valor 

de Porter, bem como os modelos da Cadeia de Valor Virtual de Rayport e Sviokla e os 

modelos de Rede de Valor e Constelações de Valor. Tendo-se verificado que era 

inadequada a aplicação do modelo de Porter e, consequentemente, do modelo de 
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Rayport e Sviokla na sua formulação original, foi considerado conveniente definir um 

outro objectivo secundário do projecto, também inovador:  

6. adaptação dos modelos da Cadeia de Valor de Porter e da Cadeia de Valor 

Virtual de Rayport e Sviokla ao caso de um estabelecimento hoteleiro;  

Atendendo à importância de testar e dar utilidade social à investigação académica, 

para além do simples avanço do conhecimento existente na comunidade académica, 

define-se também para o projecto um último objectivo: 

7. divulgar junto dos gestores do sector de hotelaria em Portugal, de uma forma 

estruturada, a problemática e o conhecimento da utilização dos SIG e das 

TIC – em particular do aproveitamento das suas potencialidades – e 

contribuir para a sua utilização mais alargada ao nível estratégico de uma 

forma integrada com o nível operacional, contribuindo assim para uma 

melhoria da gestão e da competitividade em estabelecimentos e grupos 

empresariais do sector da hotelaria. 

1.5. METODOLOGIA  

A metodologia utilizada no projecto de investigação foi inicialmente definida, nos seus 

traços fundamentais e estruturantes, tendo em conta a sua adequação à problemática 

detectada no meio empresarial em geral e no sector hoteleiro em particular, 

compreendida e confirmada – através da literatura e de entrevistas exploratórias com 

informadores qualificados – e às lacunas de conhecimento detectadas, de que se 

destacam: 

1. a ausência de conhecimento da situação em Portugal quanto ao grau e tipo 

de aproveitamento das potencialidades dos SI e das TIC no funcionamento e 

gestão dos estabelecimentos hoteleiros, nomeadamente quanto à hipótese 

geral de existir um eventual subaproveitamento dessas potencialidades; 

2.  a ausência de qualquer métrica aplicável ao estudo do grau de 

informacionalização dos estabelecimentos hoteleiros;  

3. a ausência de uma adaptação metodologicamente correcta (isto é, 

respeitando a estrutura e os critérios taxonómicos dos autores, 

generalizadamente adoptados na literatura académica e profissional, desde 

a sua divulgação) dos modelos da Cadeia de Valor (Porter, 1985) e da 

Cadeia de Valor Virtual (Rayport e Sviokla, 1995) que permitisse uma 
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análise mais rigorosa e padronizada da informacionalização dos 

estabelecimentos hoteleiros e suas consequências, numa perspectiva do 

estudo individualizado de estabelecimentos e empresas do sector da 

hotelaria.  

Esta metodologia foi sendo também afinada ao longo do próprio projecto de 

investigação, em consequência dos dados que iam sendo recolhidos, do próprio 

aprofundamento do conhecimento das ferramentas metodológicas e da sua discussão 

no interior do projecto e com académicos, especialistas empresariais e gestores com 

os quais se foi interagindo ao longo do desenvolvimento do projecto. 

A metodologia adoptada foi a seguinte:  

1. Estudo aprofundado das abordagens e das ferramentas metodológicas, de 

forma a seleccionar as mais adequadas para o projecto de investigação, 

realizado através de revisão da literatura adequada e de contactos com 

diversos especialistas na matéria. 

2. Revisão da literatura sobre a temática. Esta revisão da literatura, destinada a 

conhecer o estado da arte da investigação já realizada sobre o tema do 

projecto e a verificar lacunas de conhecimento e/ou contribuições possíveis 

do projecto para o avanço do conhecimento, acentuou a conveniência de 

aprofundar a problemática, mostrando que: 

a. ela se colocava em todo o mundo; e  

b. que não existia nada estudado e publicado sobre a situação em 

Portugal relativamente a este tema, em termos académicos, usando 

métodos científicos e cobrindo a temática na vertente da descrição da 

situação actual, numa perspectiva de aplicação de uma métrica de 

informacionalização e de uma análise de actividades e recursos 

padronizadas, de forma a melhor servir os interesses de uma boa 

gestão e da promoção da competitividade e do desenvolvimento do 

sector. 

3.  Definição mais focalizada do objectivo e âmbito do projecto, das lacunas do 

conhecimento e das fronteiras da pesquisa, recorrendo a entrevistas semi-

estruturadas de carácter exploratório junto de um número reduzido mas 

diversificado de informadores privilegiados. 

4. Determinação do universo dos estabelecimentos hoteleiros existentes em 

Portugal. De facto, da revisão da literatura, da pesquisa de informação 
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fornecida pelos organismos oficiais e pelas empresas do sector do turismo e 

da sua triangulação com as entrevistas exploratórias ressaltou ainda um 

novo problema: a ausência de uma caracterização e quantificação credíveis 

do universo dos estabelecimentos hoteleiros em Portugal.  

Decidiu-se restringir o âmbito do estudo ao universo dos estabelecimentos 

hoteleiros, assim classificados na mais recente legislação publicada (hotéis, 

aparthotéis e pousadas), dado ser esse o universo em que a problemática 

da utilização dos sistemas e tecnologias de informação se coloca com mais 

acuidade. 

5. Entrevistas exploratórias com informadores qualificados (professores e 

investigadores universitários, membros da comunidade académica, e 

personalidades do sector, nomeadamente de associações empresariais e de 

entidades oficiais, fornecedores de software para o sector - cobrindo neste 

caso os fornecedores de cerca de 95% dos sistemas instalados - e diversos 

responsáveis de cadeias e grupos hoteleiros e de estabelecimentos 

hoteleiros inseridos em grupos e independentes).  

6. Análise das potencialidades oferecidas pelos sistemas de informação 

(complementando e apurando a análise efectuada através da literatura) 

através do estudo do universo de empresas fornecedoras de software de 

suporte a sistemas de informação para gestão de hotéis e empresas de 

hotelaria e das características e abrangência da sua oferta.   

7. Elaboração de versões prévias de um Questionário e de Listas de softwares, 

de funcionalidades desses softwares e de actividades (operacionais, de 

apoio e de gestão) de um estabelecimento hoteleiro, instrumentos esses 

que, elaborados a partir da revisão da literatura e da documentação técnica 

recolhida através dos fornecedores e de documentação e literatura de índole 

profissional, foram testados, corrigidos, validados e enriquecidos junto de um 

painel de informadores qualificados (personalidades do sector, 

nomeadamente responsáveis de associações empresariais, de empresas 

fornecedoras de software para o sector e diversos responsáveis de cadeias 

e grupos hoteleiros e de estabelecimentos hoteleiros inseridos em grupos e 

independentes). Desta forma, chegou-se à versão final do Questionário a 

aplicar ao universo dos estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal. 

Antes da elaboração do Questionário foi também necessário trabalhar a 

definição das variáveis a medir e a estratégia de análise dos dados, 
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nomeadamente no que se refere às informações consideradas como 

pertinentes para os objectivos do projecto. 

8. Elaboração inovadora de um novo Modelo de Medida do Grau de 

Informacionalização de um estabelecimento hoteleiro, a partir da análise da 

literatura, de um conjunto de entrevistas semi-estruturadas a informadores 

privilegiados, da aplicação exploratória dos projectos iniciais de questionário 

e do teste das listas de actividades, funcionalidades, aplicações informáticas 

e outros instrumentos na área das tecnologias de informação e 

comunicação. 

9. Adaptação da Cadeia de Valor de Porter e da Cadeia de Valor Virtual de 

Rayport e Sviokla a um estabelecimento hoteleiro. Também esta adaptação, 

de carácter inovador, foi construída a partir da análise da literatura, de um 

conjunto de entrevistas semi-estruturadas a informadores privilegiados, da 

aplicação exploratória dos projectos iniciais de questionário e do teste das 

listas de actividades, funcionalidades, aplicações informáticas e outros 

instrumentos na área das tecnologias de informação e comunicação. 

10. Validação do Modelo de Medida do Grau de Informacionalização de um 

estabelecimento hoteleiro e da adaptação da cadeia de Valor de Porter e da 

Cadeia de Valor Virtual de Rayport e Sviokla junto de um painel 

seleccionado de especialistas constituído por professores e investigadores 

universitários, por profissionais da indústria hoteleira de elevada experiência 

e nível de responsabilidade a nível da gestão de estabelecimentos hoteleiros 

e da aplicação de sistemas de informação à sua operação e gestão e por 

responsáveis de empresas fornecedoras de software para a gestão 

hoteleira. Na vertente académica o painel inclui personalidades ligadas 

predominantemente a diversas áreas relevantes para os objectivos do 

projecto (tecnologias de informação e comunicação e suas aplicações, 

gestão da produção, gestão do turismo, gestão hoteleira, marketing, gestão 

global); na vertente da gestão hoteleira inclui responsáveis de cadeias 

hoteleiras (entre as quais as três de maior dimensão a operar em Portugal, 

duas de origem portuguesa e uma de origem não portuguesa) e de um hotel 

independente e o secretário-geral da Associação de Directores de Hotel de 

Portugal, também ele com um vasto currículo de direcção de hotéis; na 

vertente do software de gestão para hotelaria inclui responsáveis das três 

empresas fornecedoras de software para gestão hoteleira mais 
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representadas nos estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal, de 

acordo com as informações obtidas durante o projecto. 

11. Aplicação do Questionário ao universo dos estabelecimentos hoteleiros 

existentes em Portugal, através de censo, dada a dimensão e conhecimento 

do universo. A taxa de respostas obtida foi de 32,6% dos estabelecimentos, 

correspondendo a 39,03% das unidades de alojamento (quartos e 

apartamentos) existentes.  

12. Aplicação do Modelo de Medida do Grau de Informacionalização de um 

estabelecimento hoteleiro aos estabelecimentos hoteleiros cujos dados 

foram recolhidos através do questionário. 

13. Tratamento estatístico adequado dos dados obtidos através da aplicação do 

questionário e da aplicação do Modelo de Medida do Grau de 

Informacionalização, com o apoio dos softwares ade4, em ambiente R, 

ANDAD e SPSS, recorrendo a técnicas de análise univariada e 

multivariada). Recorreu-se, fundamentalmente, a técnicas descritivas 

clássicas, a técnicas de regressão simples e múltipla e a Análise de 

Correspondências Múltiplas, método conceptualmente inovador no campo 

da Estatística, desenvolvido nas últimas quatro décadas e cujas vantagens 

se descrevem na secção dedicada à metodologia do trabalho empírico. 

14. Triangulação de todos os elementos obtidos através das diferentes 

metodologias, ferramentas de investigação e contributos de informadores 

privilegiados, para a obtenção de conclusões e pistas para investigação 

futura relativas à problemática em análise, tendo em conta os objectivos 

específicos deste projecto e as suas limitações.  

Para além da análise teórica das metodologias de investigação científica, de forma a 

seleccionar as mais adequadas aos objectivos do projecto, foi necessário ter em conta 

também as limitações existentes, nomeadamente as limitações temporais e de 

recursos, económicos e humanos, que condicionaram as opções tomadas. 

1.6. ESTRUTURAÇÃO DO TEXTO DA TESE 

Para além do 1º Capítulo de Introdução, que sintetiza o projecto de investigação, esta 

Tese de Doutoramento resultante do mesmo projecto, estrutura-se da seguinte forma: 
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• o 2º Capítulo descreve e fundamenta a metodologia adoptada, detalhando-a 

nas suas componentes, nomeadamente as que estiveram na base do 

trabalho teórico e as utilizadas no trabalho empírico; 

• o 3º Capítulo é constituído pela revisão da literatura;  

• o 4º capítulo apresenta uma crítica da literatura analisada; 

• o 5ª Capítulo descreve o trabalho teórico realizado, nomeadamente a 

criação de um modelo de medida do grau de informacionalização dos 

estabelecimentos hoteleiros e a adaptação da Cadeia de Valor de Porter e 

da Cadeia de Valor Virtual de Rayport e Sviokla ao caso dos 

estabelecimentos hoteleiros; 

• o 6º Capítulo descreve o trabalho empírico e as suas conclusões, 

fundamentalmente a análise da situação de eventual subaproveitamento dos 

sistemas e tecnologias de informação nos estabelecimentos hoteleiros 

existentes em Portugal, a aplicação do modelo de medida proposto à 

amostra de estabelecimentos hoteleiros que responderam ao questionário 

enviado à totalidade dos estabelecimentos hoteleiros e a análise de 

opiniões, atitudes e intenções dos gestores relativamente à problemática da 

informatização e informacionalização dos estabelecimentos hoteleiros; 

• o 7º Capítulo apresenta uma discussão do tema, triangulando as conclusões 

do trabalho teórico, do trabalho empírico e da literatura analisada; 

• o 8º Capítulo apresenta as Conclusões do Projecto, de uma forma sintética e 

aponta recomendações e pistas para investigações futuras, referindo ainda 

as limitações do presente projecto de investigação; 

• no final, apresentam-se um capítulo de Referências, outro de Bibliografia e 

um conjunto de Apêndices que detalham e desenvolvem aspectos que, do 

ponto de vista do equilíbrio formal e da legibilidade, não ficariam bem 

inseridos no corpo do texto. 
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2. METODOLOGIA  

2.1. INTRODUÇÃO 

A metodologia adoptada – ou mais correctamente, construída a partir da metodologia 

inicialmente definida – teve em conta a sua adequação aos propósitos, ao objectivo e 

ao âmbito do projecto de investigação, tendo em conta também as circunstâncias 

temporais e materiais que o condicionavam. 

Manteve-se no processo de trabalho uma permanente dialéctica entre a revisão da 

literatura, o trabalho teórico e o trabalho empírico, desde a preparação deste até à sua 

concretização no trabalho de campo. Esta atitude de abertura aos dados, aos 

contributos dos membros do painel e dos outros académicos e profissionais 

consultados, bem como aos condicionamentos surgidos ao longo do trabalho de 

investigação (e deles derivados) foi conduzindo ao desenho final da metodologia, à 

selecção das ferramentas que se foram revelando mais adequadas e, até, como se 

viu, à necessidade de definição de novos objectivos de carácter essencialmente 

teórico que se impuseram como necessários à boa prossecução do projecto e que 

acabaram por assumir um papel central e inovador em matéria de contributo para o 

conhecimento. 

O projecto não se limitou, assim, a estabelecer uma metodologia centrada na 

aplicação e tratamento de um questionário breve sobre o seu objectivo central e a 

aplicar-lhe um conjunto de métodos estatísticos clássicos de natureza descritiva ou de 

intuitos indutivos clássicos de duvidosa utilidade substantiva e imbuídos daquilo que 

Ziliak e McCloskey (2007) apelidaram de ‘culto da significância estatística’, crítica 

metodológica essa que foi apoiada pelo Prémio Nobel Thomas Schelling, no 

comentário à sua obra (Ziliak e McClosky, 2007). 

Realizou-se uma extensa pesquisa e leitura crítica da literatura considerada relevante 

para a problemática em estudo, uma interacção permanente – desde a fase da 

preparação até à fase de conclusão do trabalho teórico e do trabalho empírico – com 

um painel de especialistas cuidadosamente constituído pelo seu conhecimento e pela 

sua diversidade e complementaridade, procurou-se uma captação de fragmentos da 

realidade considerados relevantes, com métodos de natureza objectiva e subjectiva de 

índole quantitativa e qualitativa e um tratamento estatístico que permitisse tratar a 

realidade estudada com o mínimo de preconceitos e que levasse “os dados a falar” 

(frase comum em todos aqueles que aplicam esta metodologia) e a interagir com o 
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percurso metodológico definido à partida. 

Esta postura metodológica levou a que, partindo da problemática definida à partida, da 

revisão da literatura e da sua crítica e da preparação do trabalho empírico nascesse a 

consciência da necessidade de todo o trabalho teórico realizado, trabalho esse que 

acabou por ser um dos resultados mais relevantes e inovadores do projecto, que mais 

podem contribuir para o avanço do conhecimento nesta área, e que passaram a 

enquadrar todo o trabalho empírico. 

A pesquisa de literatura – tanto sobre a problemática em estudo como sobre os 

aspectos metodológicos – foi realizada junto de fontes académicas, fontes editoriais e 

fontes profissionais, devendo muito ao contributo dos elementos do painel e a 

académicos, profissionais de hotelaria, profissionais de sistemas de informação e 

instituições oficiais consultados sobre a matéria.  

A robustez alcançada no trabalho empírico deve muito à extensão, profundidade e 

diversidade no trabalho de preparação e de conceptualização da problemática e no 

trabalho exploratório. 

Procurou-se e gerou-se, desta forma, um verdadeiro processo de busca de novo 

conhecimento sem uma aplicação mecânica de métodos clássicos mas mantendo todo 

o rigor da metodologia científica estabelecida e aceite pela comunidade científica, 

aplicando-a de uma forma permanentemente atenta ao âmbito e objectivo central do 

projecto que tinham sido previamente definidos – a existência ou não de 

subaproveitamento das potencialidades dos sistemas de informação na gestão dos 

estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal.  

Um processo aberto que levou a compreender, reconhecer e aceitar, ainda, como 

natural no processo de investigação científica, que os resultados intermédios do 

projecto, de carácter teórico – o sistema de medida do grau de informacionalização e a 

adaptação da Cadeia de Valor de Porter e da Cadeia de Valor Virtual de Rayport e 

Sviokla –, surgidos como necessários à sua prossecução, tivessem mais relevo para o 

avanço do conhecimento e tivessem potencialidades de maior perenidade e impacto 

teórico e prático do que o objectivo inicialmente definido. 

Assim, evoluiu-se de um projecto que se tinha inicialmente desenhado como 

fundamentalmente empírico e de confirmação ou infirmação daquilo para que os 

contactos preliminares para a sua elaboração e, posteriormente, a generalidade da 

literatura apontavam para um projecto com uma componente teórica relevante. O 
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trabalho empírico passou, assim, a ter também como objectivo o teste e validação do 

trabalho teórico e a utilizar este trabalho como ferramenta para melhor atingir o 

objectivo inicialmente definido. 

Esta emergência dialéctica de novos aspectos e objectivos do projecto e a permanente 

triangulação entre os resultados intermédios e finais dos trabalhos preparatório, 

exploratório, teórico e empírico foram essenciais para a qualidade e o contributo para 

o conhecimento que este projecto possa oferecer. 

2.2. ESCOLHA DAS FERRAMENTAS METODOLÓGICAS 

Para a escolha da metodologia a adoptar e das ferramentas de carácter metodológico 

a aplicar, foi realizada uma vasta pesquisa bibliográfica e foram consultados diversos 

académicos, tanto no início do processo de investigação como no decorrer deste. Isto 

para além da recolha dos valiosos contributos dos docentes e participantes do 

seminário de doutoramento frequentado e da participação em quatro conferências 

internacionais. Em duas dessas conferências foi apresentado o projecto e discutida a 

respectiva metodologia e nas outras duas foram apresentados resultados parcelares 

do projecto de investigação então em curso. 

Como se verá adiante, algumas das ferramentas intermédias – nomeadamente o 

questionário final, as listas de softwares e tecnologias que antecederam o questionário 

e que contribuíram para a elaboração das taxonomias apresentadas e das adaptações 

das cadeias de valor e as técnicas estatísticas, tanto as adoptadas como algumas 

rejeitadas – foram testadas durante o trabalho de preparação e exploratório, para além 

de permanentemente confrontadas com a literatura recolhida. 

Desde o princípio foi compreendido que o mais adequado para este projecto de 

investigação seria a adopção de uma perspectiva qualimétrica, em que se 

conjugassem e triangulassem ferramentas de carácter qualitativo com ferramentas de 

carácter quantitativo. 

Do ponto de vista metodológico recorreu-se, em síntese, a duas abordagens 

complementares:  

• uma, fundamentalmente teórica – para a criação do modelo de medida do 

grau de informacionalização dos estabelecimentos hoteleiros, aplicável a um 

estabelecimento ou a uma população de estabelecimentos, e para a 

adaptação do modelo da cadeia de Porter a um estabelecimento hoteleiro, 
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aplicável à análise de um estabelecimento ou à análise de um grupo 

hoteleiro – e  

• outra, de carácter empírico, recorrendo fundamentalmente a métodos 

estatísticos aplicados aos dados recolhidos através de questionário e a 

entrevistas exploratórias semi-estruturadas e de aprofundamento, para o 

estudo da situação dos estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal 

em matéria de informacionalização.  

Esta última permitiu aplicar o modelo de medida a uma população e relacioná-lo com 

outras variáveis caracterizadoras dessa população. 

2.3. TRABALHO DE PREPARAÇÃO E EXPLORATÓRIO 

O trabalho de preparação e exploratório foi essencialmente composto pelos seguintes 

tipos de acções: 

• revisão da literatura; 

• entrevistas exploratórias semi-estruturadas, essencialmente destinadas à 

preparação do trabalho empírico mas que também contribuíram para o 

trabalho teórico, tanto para a sua execução como para a detecção da sua 

própria necessidade; 

• teste da versão preliminar do Questionário que, para além do objectivo 

essencial que era a elaboração da versão definitiva do Questionário, 

contribuiu também para o trabalho teórico; 

• contactos complementares com entrevistados e outros especialistas durante 

todo o processo de preparação do trabalho teórico e do trabalho empírico 

exploratório, depois formalizado na aplicação do questionário e no seu 

tratamento estatístico, para aprofundamento do conteúdo das entrevistas 

face a novos dados recolhidos, para triangulação de dados e opiniões e para 

a obtenção de novos dados que se foram revelando necessários; 

• elaboração de listas e taxonomia de sistemas e tecnologias de informação 

aplicadas na hotelaria e no turismo, destinadas à preparação do questionário 

mas que contribuíram posteriormente para o trabalho teórico; para a 

elaboração destas listas e para a criação de uma taxonomia conducente à 

elaboração do Questionário e de todo o trabalho teórico foi recolhida 

também muita documentação técnica sobre os SI e as TIC aplicados à 

gestão hoteleira e foram observados vários sistemas in loco. 
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A revisão da literatura abrangeu mais de duas centenas de artigos científicos e 

algumas dezenas de livros. Para além destes artigos e livros, foi ainda recolhida muita 

literatura e outros dados junto de fontes profissionais do sector do turismo e da 

hotelaria e de entidades oficiais nacionais e internacionais. Esta informação foi 

complementada e triangulada com observação in loco de alguns sistemas em 

funcionamento. 

O recurso a entrevistas semi-estruturadas de carácter exploratório com especialistas 

das associações empresariais e profissionais e com as empresas fornecedoras de 

software assumiu particular importância na recolha e estruturação de dados, tanto 

para o trabalho de carácter teórico como para o trabalho de carácter empírico. 

As empresas de software – dado o seu conhecimento integral da oferta e o 

conhecimento no terreno do potencial instalado e do seu tipo de utilização – foram 

consideradas como informadoras qualificadas quanto ao tipo e grau de utilização de SI 

e das potencialidades do software disponível. Realizaram-se, por isso, nesta primeira 

fase e ao longo do projecto – após um levantamento exaustivo do mercado de oferta 

de software para gestão hoteleira – entrevistas e pedidos de informação específicos às 

empresas que, a partir do levantamento efectuado e das informações recebidas 

através das entrevistas e questionários a hotéis e empresas de hotelaria, se revelaram 

mais importantes do ponto de vista de penetração de mercado ou de funcionalidades 

oferecidas. De acordo com a triangulação de informações entre as próprias empresas 

e outros informadores qualificados – associações profissionais, responsáveis de 

empresas e de estabelecimentos hoteleiros – estas acções de recolha e teste de 

informação abrangeram as empresas fornecedoras do software instalado em cerca de 

95% dos estabelecimentos hoteleiros do universo objecto de estudo.  

A importância dada, desde o início do trabalho exploratório e de preparação ao 

contributo dos profissionais de hotelaria, através das associações profissionais, e dos 

profissionais responsáveis das empresas fornecedoras de softwares e outras 

tecnologias de informação de suporte aos sistemas de informação para a gestão de 

estabelecimentos e empresas do sector da hotelaria, deve-se ao facto de se ter 

pressuposto – e, posteriormente, confirmado – que, no seu conjunto, eles conhecem, 

de forma empírica, praticamente a totalidade do universo de estabelecimentos 

hoteleiros existentes em Portugal, quais os sistemas de informação neles 

implementados, o seu grau e tipo de uso e as opiniões e atitudes dos seus decisores 

face a esta problemática. 

Neste trabalho preparatório – realizado através de entrevistas semi-estruturadas 
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aprofundadas com responsáveis destas empresas, de demonstrações de softwares, 

de análise de documentação comercial e técnica disponível e de pesquisas efectuadas 

nas fontes de informação dos fornecedores e em eventos do sector – constatou-se 

uma situação semelhante à verificada na revisão da literatura: a ausência de uma 

taxonomia e de uma nomenclatura universalmente aceites. Dada a grande diversidade 

de critérios de descrição e classificação dos elementos constituintes dos sistemas de 

informação e das tecnologias de informação e comunicação a eles associadas, 

elaborou-se, então, uma taxonomia e uma sistematização que, para além de facilitar a 

recolha de dados, nomeadamente através do Questionário, os tornasse comparáveis e 

que conduziu ainda à descrição da cadeia de valor virtual de um estabelecimento 

hoteleiro, que é também facilitadora da compreensão da sua inserção em redes de 

valor e em constelações de valor. 

Também foi atribuída especial importância ao contributo de decisores experientes da 

indústria hoteleira pois estes, para além do lugar que actualmente ocupam (e pelo qual 

iriam responder no Questionário), têm uma experiência profissional multifacetada, 

assente nas funções desempenhadas em empresas e estabelecimentos hoteleiros 

onde desenvolveram a sua actividade e nos seus contactos profissionais e conhecem 

os sistemas de informação implementados, bem como o seu tipo de utilização, em 

grande parte do universo definido. 

Ao longo do projecto foram realizadas diversas entrevistas e contactos com 

informadores qualificados e com alguns dos responsáveis hoteleiros que responderam 

ao Questionário, para aprofundamento e confirmação, bem como para triangulação 

dos dados, nomeadamente para a consolidação do trabalho teórico.   

No conjunto do projecto, para além das respostas ao Questionário, participaram em 

entrevistas exploratórias e/ou de aprofundamento e em fornecimento de informações e 

opiniões referentes às questões centrais da problemática em análise responsáveis de 

13 cadeias hoteleiras, de 15 estabelecimentos hoteleiros independentes, de 8 

empresas fornecedoras de software, de 3 associações empresariais ou profissionais e 

de uma grande empresa de consultoria que analisa e acompanha regularmente o 

sector hoteleiro. Esta vasta participação contribuiu em muito para solidificar as 

conclusões do projecto de investigação. 

2.4. METODOLOGIA DO TRABALHO DE CARÁCTER TEÓRICO 

O trabalho teórico partiu de uma revisão da literatura centrada na problemática 
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definida e permanentemente avaliada no seu contributo para a resposta à pergunta 

essencial que era objecto de estudo: existe ou não subaproveitamento das 

potencialidades dos sistemas e tecnologias de informação para a gestão dos 

estabelecimentos hoteleiros. 

Foi a revisão da literatura existente até à data que levou à conclusão da sua 

insuficiência para fornecer uma resposta o mais objectiva possível a essa pergunta, de 

preferência com a introdução de um sistema de medida e de um modelo de 

enquadramento da análise das actividades desenvolvidas nesses estabelecimentos 

com o apoio dos sistemas e tecnologias de informação.  

Observou-se também na maioria da literatura uma visão restritiva da problemática do 

recurso aos sistemas e tecnologias de informação para a gestão dos estabelecimentos 

hoteleiros, normalmente centrado nos aspectos isolados e restritos da informatização 

e da comunicação e, por vezes, do tipo de uso que era dado a esses recursos. Não 

era considerado, assim, todo o processo de informacionalização da sociedade, da 

economia e dos agentes económicos em curso nas três últimas décadas e que se 

considera imprescindível para uma correcta abordagem e compreensão da 

problemática em estudo, do ponto de vista científico. 

Esta conclusão conduziu:  

1. à preparação da criação de um modelo de medida do grau de 

informacionalização (e não da simples ‘informatização’ ou recurso à internet) 

dos estabelecimentos hoteleiros e à sua concretização final;  

2. à adaptação dos modelos da Cadeia de Valor de Porter e da Cadeia de 

Valor Virtual de Rayport e Sviokla, numa óptica de aplicação combinada de 

abordagem pelas actividades e de abordagem pelos recursos;  

3. à elaboração de um questionário a aplicar ao censo da população de 

estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal com âmbito alargado 

que permitisse triangular informação, apoiar e ajudar a consolidar o trabalho 

teórico, desde a sua preparação até à sua análise;  

4. ao recurso a um painel de especialistas constituído por académicos, por 

gestores hoteleiros, por membros de associações empresariais e por 

fornecedores e criadores de software, painel cuja constituição é referida no 

Apêndice 1; 

5. para além do painel, ao recurso, ao longo de todo o trabalho teórico, a 

entrevistas e contactos de informação, validação e crítica por parte de um 

grande número de gestores de estabelecimentos hoteleiros e de cadeias 

hoteleiras não pertencentes ao painel, bem como a outros informadores 

qualificados.  

Como se verá, foi um processo semelhante e, em grande parte simultâneo, que 

conduziu à reformulação da Cadeia de Valor de Porter e da Cadeia de Valor Virtual de 

Rayport e Sviokla. 
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2.4.1. MODELO DE MEDIDA DO GRAU DE INFORMACIONALIZAÇÃO 

2.4.1. 1. ELABORAÇÃO DO MODELO DE MEDIDA 

O modelo de medida foi desenvolvido, numa fase inicial, a partir de uma primeira 

elaboração teórica sobre a literatura existente. 

Apoiou-se, em seguida, num conjunto de actividades de recolha de informação sobre 

os sistemas e tecnologias disponíveis no mercado e sobre a sua implementação em 

Portugal: 

• entrevistas exploratórias com especialistas – académicos, gestores de 

cadeia e estabelecimentos hoteleiros, criadores e de fornecedores de 

softwares e outras tecnologias para a gestão hoteleira, dirigentes ou 

assessores de associações empresariais do sector; 

• recolha de documentação técnica sobre os sistemas de informação, 

tecnologias e softwares de suporte a esses sistemas de informação 

disponíveis no mercado para aplicação na gestão de estabelecimentos 

hoteleiros; 

• observação directa em local – estabelecimentos hoteleiros e instalações de 

empresas fornecedoras de software – do funcionamento e tipo de utilização 

potencial e real dos sistemas de informação implementados. 

Construiu-se, a partir destes dois principais tipos de fontes – literatura académica e 

profissional e trabalho de campo – um modelo de medida do grau de 

informacionalização dos estabelecimentos hoteleiros.  

2.4.1. 2. VALIDAÇÃO DO MODELO DE MEDIDA 

O modelo construído foi, em seguida, criticado, enriquecido e validado pelo painel de 

especialistas, cujo contributo para o seu enriquecimento e versão final foi 

determinante. 

Este modelo foi também brevemente apresentado num congresso internacional – ATE 

2011- 4th International Conference on Advances in Tourism Economics – na sessão 

dedicada a projectos de investigação em curso (Braga, 2011). 

O modelo foi posteriormente testado com a sua aplicação ao universo dos 

estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal, através da sua aplicação às 

respostas recolhidas por Questionário – de maior abrangência – distribuído a todos os 
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estabelecimentos recenseados no âmbito deste projecto (até ao dia 28 de Fevereiro 

de 2011, data em que se encerrou o recenseamento) e do tratamento estatístico 

dessas respostas, com recurso às metodologias referidas na secção referente ao 

trabalho de carácter empírico. 

2.4.2. ADAPTAÇÃO DA CADEIA DE VALOR DE PORTER E DA CADEIA DE 

VALOR VIRTUAL DE RAYPORT E SVIOKLA AO CASO DE UM 

ESTABELECIMENTO HOTELEIRO 

2.4.2. 1. ELABORAÇÃO DA ADAPTAÇÃO 

O modelo da Cadeia de Valor criado e aplicado por Porter (1985) é um modelo de 

ampla utilização na literatura académica e profissional dedicada à gestão. Os seus 

desenvolvimentos posteriores por diversos autores, com a criação dos conceitos de 

Rede de Valor (Porter, 1985) e de Constelação de Valor (Norman e Ramirez, 1993), 

são também de aceitação muito generalizada no mundo científico e no mundo da 

gestão, quando se adopta a óptica das actividades e processos na análise das 

organizações e dos sectores de actividade. O modelo de Cadeia de Valor Virtual 

(Rayport e Sviokla, 1995) veio complementá-los para enquadrar a análise dos 

Sistemas de Informação e do seu papel real e potencial nas empresas.  

Criado, no âmbito deste projecto, um modelo de medida do grau de 

informacionalização de um estabelecimento hoteleiro, ele poderá aplicar-se a um 

estabelecimento, a uma empresa multi-estabelecimentos ou a uma população.  

Mas as potencialidades da sua aplicação, para além de uma óptica baseada nos 

recursos – que o autor deste projecto não considera alternativa mas sim complementar 

à de Porter e seus seguidores – serão muito maiores se conjugadas com os modelos 

de cadeia de valor, cadeia de valor virtual, redes de valor e constelações de valor. 

Sobretudo no caso de análise de estabelecimentos individuais ou de redes de valor, o 

autor deste projecto considera adequada essa articulação. Em particular, a sua 

articulação com a teorização feita por Rayport e Sviokla (1995) pode ter um grande 

potencial.  

Como se viu, deparou-se o autor deste projecto com a inexistência de uma adaptação 

adequada dos modelos de cadeia de valor e de cadeia de valor virtual ao caso dos 

estabelecimentos hoteleiros, o que diminuía o potencial de utilização do modelo de 

medida. Para além disso, apesar da sua reconhecida operacionalidade em termos 

analíticos e na prática da gestão, na literatura científica sobre o sector da hotelaria, o 
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modelo da cadeia de valor raramente tem sido utilizado. Como também se viu na 

revisão da literatura, destacam-se algumas excepções mas com aplicações mecânicas 

ou inadequadamente adaptadas dos modelos clássicos. Sobretudo na área dos 

Sistemas de Informação, a literatura existente parte de modelos descritivos pouco ou 

nada conceptualizados e estruturados, modelos esses sem critérios de classificação 

dos sistemas e subsistemas ou com critérios muito diferenciados e ou muito ligados à 

descrição com origem comercial ou à operação fragmentada dos estabelecimentos e 

empresas de hotelaria. 

Por isso, e dado o trabalho conducente à adaptação coincidir quase totalmente com o 

aproveitamento dos dados recolhidos para a elaboração do modelo de medida e o 

painel de especialistas adequado à sua validação poder ser o mesmo, decidiu-se 

realizar esta adaptação. 

A adaptação da Cadeia de Valor de Porter e da Cadeia de Valor Virtual de Rayport e 

Sviokla foi, assim, realizada com uma metodologia semelhante à utilizada para a 

criação do Modelo de Medida do grau de Informacionalização: 

• análise aprofundada da literatura existente sobre estes modelos, tanto da 

autoria dos seus criadores como da autoria dos seus criadores como de 

outros autores que os trataram posteriormente ou os aplicaram; 

• análise da literatura dos críticos da abordagem de Porter, nomeadamente da 

corrente de modelização das empresas baseada nos recursos; 

• entrevistas semi-estruturadas com especialistas – académicos, gestores de 

cadeias e estabelecimentos hoteleiros e elementos das empresas 

fornecedoras de softwares e implementadoras de sistemas de informação; 

• análise da literatura académica, técnica e profissional sobre o funcionamento 

e gestão de estabelecimentos hoteleiros e sobre os sistemas e tecnologias 

de informação utilizados e sobre os disponíveis no mercado; 

• teste prévio, devidamente estruturado, junto dos entrevistados de listas de 

actividades, funcionalidades, aplicações informáticas e outros instrumentos 

na área das tecnologias de informação, 

• elaboração da versão da adaptação a testar junto do painel de especialistas. 

2.4.2. 2. VALIDAÇÃO DA ADAPTAÇÃO 

Também a adaptação das cadeias de valor de Porter e de Rayport e Sviokla foi, em 
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seguida, criticada e validada pelo painel de especialistas, cujo contributo para o seu 

enriquecimento e para a elaboração da versão final também aqui foi determinante. 

Este modelo foi também brevemente apresentado no mesmo congresso internacional 

anteriormente referido – ATE 2011 – 4th International Conference on Advances in 

Tourism Economics – na sessão dedicada a projectos de investigação em curso 

(Braga, 2011). 

2.5. METODOLOGIA DO TRABALHO DE CARÁCTER EMPÍRICO 

2.5.1. RECOLHA DE DADOS SOBRE O UNIVERSO 

Verificou-se uma grande divergência, conforme as fontes – tanto as oficiais como as 

privadas – de números sobre os estabelecimentos hoteleiros existentes, de uma 

listagem actualizada credível e (em menor dimensão) da sua actualização quanto a 

algumas características ‘demográficas’ (em particular quanto aos estabelecimentos 

existentes e também relativamente à sua classificação e à sua dimensão, expressa em 

número de quartos), bem como uma grande ausência de informação sobre o seu tipo 

de inserção empresarial (estabelecimento independente, pertencente a uma 

cadeia/grupo de origem portuguesa ou cadeia/grupo de origem não portuguesa). 

Este facto levou a um primeiro estudo do universo objecto deste projecto, através da 

recolha em diferentes fontes: INE, Turismo de Portugal, Direcção Regional de Turismo 

dos Açores, Direcção Regional de Turismo da Madeira, AHP - Associação da Hotelaria 

de Portugal, empresa de consultoria Deloitte Portugal, gestores hoteleiros e sites 

associados à actividade turística, nomeadamente os de promoção turística e os dos 

canais de distribuição hoteleira, sites de cadeias e grupos hoteleiros. Este estudo, 

realizado antes do trabalho de campo, foi actualizado durante a fase final do projecto 

(Fevereiro de 2011), de forma a obter uma referência solidamente confirmada para o 

tratamento estatístico. 

A triangulação destes dados, a sua verificação muitas vezes em local ou através de 

contactos directos com recurso a outros meios, conduziu ao universo de referência. 

2.5.2. RECOLHA DE DADOS DO UNIVERSO, CONDUCENTE À AMOSTRA DE 

RESPONDENTES 

Consolidada a definição do universo de estabelecimentos hoteleiros à data do final da 

recolha de respostas e elaborada a versão final do Questionário, este foi distribuído 
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por todo esse universo, numa perspectiva de censo. 

Neste sentido, não fazia sentido a definição de uma amostra pelos métodos habituais 

de quando se opta pelo estudo de uma amostra de dimensão (geralmente) muito mais 

reduzida do que o universo e que pretendesse ser representativa deste. A reduzida 

dimensão do universo – 1040 estabelecimentos hoteleiros – e as hipóteses de 

segmentação possíveis com critérios objectivos e cujos dados fossem credíveis não 

aconselhava também essa opção. Por outro lado, a resposta à questão fundamental e 

ao objectivo definido para o projecto não necessitava desse tipo de abordagem, desde 

que o número de respostas fosse significativo. 

O facto de não existir um único estabelecimento hoteleiro entre os 339 respondentes 

(32,6% do universo) que atinja o valor mínimo da variável GIAP (GIAP=111, como se 

verá no capítulo do trabalho de carácter teórico) necessário para que se possa dizer 

que não existe subaproveitamento das potencialidades dos SI e TIC para a gestão, 

implica por si só a existência desse subaproveitamento. Tanto mais que, de acordo 

com todos os especialistas e profissionais de hotelaria e de fornecimento de sistemas 

de informação consultados, constam da amostra de respondentes os 

estabelecimentos com maior grau de informacionalização existentes em Portugal. E 

isto, tanto no caso de estabelecimentos independentes como de cadeias de origem 

nacional e mesmo a cadeia internacional por eles considerada como a cadeia com 

maior grau de informacionalização existente em Portugal.  

Por isso se investiu na obtenção de uma taxa o mais elevada possível de respostas, 

tendo em conta os recursos temporais e materiais disponíveis. Dedicou-se um espaço 

de tempo adequado para que isso fosse possível, conquistando apoios e 

possibilitando sucessivas insistências. 

Como se disse na Introdução obteve-se uma taxa de respostas de 339 

estabelecimentos, ou seja, 32,6% dos estabelecimentos hoteleiros, que representam 

39,03% das unidades de alojamento (quartos e apartamentos) existentes.  

A título meramente comparativo, uma vez que essa aplicação não é legítima neste 

caso, condições e objectivos, se se aplicasse ao universo a fórmula de determinação 

de uma amostra representativa num universo de 1040 indivíduos essa aplicação 

obrigaria à obtenção de 213 respostas, ou seja a uma taxa de 20,48%, para um nível 

de confiança de 95% e erro máximo admissível de 5%. Por outro lado, e tendo em 

conta o mesmo critério, a amostra de 339 estabelecimentos garantiria um nível de 

confiança de 99,68% e erro máximo admissível de 5%. Estes cálculos são 
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apresentados no Apêndice 4. 

Para obter a elevada taxa de participação atingida foi essencial a colaboração das 

empresas responsáveis pelo fornecimento, instalação e manutenção de software bem 

como da Associação de Directores de Hotéis de Portugal (ADHP), que contactaram os 

seus clientes e os seus associados no sentido de salientar a importância deste 

projecto e de induzir a participação neste através da resposta ao Questionário 

distribuído. 

A recolha de respostas fez-se tanto em suporte de papel, no caso dos questionários 

distribuídos nesta forma, como através do sistema Survey Monkey, sistema este que 

permitiu uma regular insistência junto da população-alvo durante cerca de seis meses 

(de 28 de Novembro de 2010 até 25 de Maio de 2011). Foi também essencial para o 

número de respostas recolhidas a insistência pessoal e a intervenção nesse sentido 

de muitos dos inquiridos respondentes, através de um sistema de passa-palavra.  

2.5.3. METODOLOGIA DO TRATAMENTO DE DADOS 

Para a análise e tratamento dos dados recolhidos ao longo do trabalho empírico 

recorreu-se: 

• a métodos clássicos e básicos de análise descritiva para as análises mais 

elementares do comportamento das variáveis em análise (parâmetros 

básicos, como frequências, modas, medianas, médias – quando pertinentes 

– e análise de distribuições e busca de correlações bivariadas e análise de 

tabulações cruzadas – também quando pertinentes e com as limitações da 

análise bivariada em contexto multidimensional com interrelações 

significativas) e  

• a métodos de estatística multivariada mais recentes (a Análise de 

Correspondências Múltiplas – ACM) para o tratamento dos dados recolhidos, 

em termos de caracterização e busca de associações e pesquisa estrutural 

do campo/espaço em análise, respeitando o seu carácter multidimensional e 

interrelacional/sistémico, assumido à partida ao procurar a inserção da 

utilização (e eventual subaproveitamento) de sistemas e tecnologias de 

informação nos estabelecimentos hoteleiros no seu processo de 

informacionalização, integrado no processo de informacionalização mais 

geral da sociedade, característico do modo de desenvolvimento 
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informacional, característico da nossa época, e progressivamente 

dominante, sobretudo a partir das últimas três ou quatro décadas. 

Em termos de softwares utilizados, recorreu-se, para além do tradicional SPSS para 

os tratamentos mais elementares, ao R – dadas as suas maiores potencialidades e ao 

número e variedade de aplicações para ele desenvolvidas, em todo o mudo, pela 

comunidade académica, nomeadamente no que se refere ao campo da Análise das 

Correspondências Múltiplas, onde se utilizou o ade4 –, ao ANDAD, desenvolvido 

desde há duas décadas no Centro de Geo-Sistemas do Instituto Superior Técnico 

(CVRM/IST), que deu origem ao centro de investigação actualmente designado por 

CERENA – Centro de Recursos Naturais e Ambientais, e ao Excel, para tratamentos 

complementares a estes softwares, nomeadamente à construção de tabelas 

compósitas e de gráficos que eles não produziam directamente. 

Como já se referiu, optou-se pela não aplicação de métodos indutivos que pretendem 

caracterizar pormenorizadamente o universo actual: 

1. porque era secundário para os objectivos do projecto; 

2. porque essa aplicação seria mais facilitada por um inquérito de muito 

reduzidas dimensões e apenas dirigido ao modelo de medida e exigiria 

meios humanos e materiais de maior dimensão, de forma a que tanto os 

estabelecimentos independentes como as cadeias internacionais estivessem 

mais representadas; 

3. porque as características do universo estão em rápida mutação, o que 

tornaria rapidamente obsoletas as conclusões detalhadas e aconselharia a 

existência de um observatório que regularmente acompanhe a situação com 

os instrumentos adequados a esse objectivo mais reduzido no âmbito, mais 

focalizado e aprofundado e mais alargado no horizonte temporal.  

Expõem-se, em seguida, em síntese, os principais fundamentos do método de Análise 

de Correspondências Múltiplas (ACM), dado o seu relevo em todo o trabalho empírico. 

2.5.4. ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIAS MÚLTIPLAS 

2.5.4.1. INTRODUÇÃO 

Nesta secção faz-se uma descrição sintética do Método de Análise de 

Correspondências Múltiplas (ACM). Para melhor compreensão dos fundamentos 
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teóricos e da base matemática do método, apresenta-se no Apêndice 3 uma descrição 

mais detalhada. 

O método de Análise de Correspondências Múltiplas (ACM) tem como objectivo 

representar um conjunto complexo e multidimensional de dados de uma forma simples 

e que permita que, sem hipóteses apriorísticas, os dados ‘revelem’ a estrutura dos 

indivíduos e das variáveis da problemática em estudo e permitam uma permanente 

interacção entre o investigador e os resultados intermédios do processo, de forma a 

conduzir a investigação de uma forma flexível e a recorrer a esses resultados para 

tomar as decisões tácticas e estratégicas mais convenientes para o objectivo da 

investigação. Esta interacção pode conduzir à selecção de variáveis e categorias 

dessas variáveis, à procura e criação de novas variáveis e à triangulação da ACM com 

outros métodos quantitativos e qualitativos 

Para cumprir este objectivo, a ACM recorre a métodos baseados na Álgebra Linear 

que conduzem a representações geométricas simplificadas mas com a perda mínima 

de informação que assegurem o grau de rigor adequado à prossecução dos 

objectivos, representações essas acompanhadas e assentes em valores numéricos 

que as complementam e viabilizam e enriquecem a sua interpretação aos diversos 

níveis de exigência da investigação. 

O método de Análise de Correspondências Múltiplas associa, assim, a cada indivíduo 

(neste caso, estabelecimento hoteleiro) um conjunto de valores e uma representação 

geométrica num espaço multidimensional relacionada com valores. Associa também a 

cada categoria das variáveis que permitem caracterizar o indivíduo um outro conjunto 

de valores e uma representação geométrica no mesmo espaço multidimensional.  

O método produz também um conjunto de indicadores numéricos e geométricos que 

permitem avaliar a qualidade (em termos de perda de informação) de cada modelo da 

realidade estudada criado pelo seu processamento. Isto permite seleccionar modelos 

alternativos, compará-los e, dentro de cada um deles, seleccionar o grau de 

aproximação desejável para cada aspecto do problema em estudo. 

Obtém-se, assim, simplicidade, riqueza de análise, rigor adequado a cada problema e 

ausência de limitações derivadas de preconceitos relativamente aos indivíduos e 

variáveis envolvidos na problemática em estudo. 

Através da análise combinada dos valores produzidos (coordenadas e contribuições 

absolutas e relativas) para os indivíduos e categorias das variáveis e da 
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caracterização dos eixos factoriais definidos no espaço dimensional (novas variáveis 

ortogonais entre si, criadas pela transformação e recomposição das variáveis iniciais 

transformadas) e também do modelo no seu conjunto, é possível analisar os dados, na 

vertente dos indivíduos e na vertente das variáveis e analisar as eventuais 

associações entre estas. 

A ortogonalização das variáveis permite, também, quando tal for pertinente, aplicar 

métodos explicativos, como a classificação automática, a discriminação e a regressão, 

sem que estas sejam afectadas pela colinearidade inicial entre variáveis. De facto, 

estes métodos podem ser aplicados sobre os dados de partida. Mas se, previamente, 

estes dados tiverem sido submetidos a um método factorial, essa aplicação conduz a 

resultados mais coerentes do ponto de vista formal, uma vez que as distâncias entre 

indivíduos (calculada pela soma dos quadrados das diferenças entre coordenadas) 

foram obtidas num espaço ortogonal e não no espaço inicial de “eixos oblíquos” 

definidos pelas variáveis (propriedades dos indivíduos), em geral correlacionadas 

(mesmo que moderadamente) entre si (CERENA/IST, 2011a). 

Este método permite tratar variáveis quantitativas como variáveis nominais e tratar 

todos os tipos de variáveis conjuntamente. Permite ainda detectar não só associações 

entre variáveis mas também a existência de associações (ou a relevância para a 

explicação da variância) entre uma parte das categorias de certas variáveis e a não 

existência de associações entre outras ou a irrelevância destas para a análise, o que 

pode levar, em certos casos, à exclusão de dimensões factoriais, variáveis, ou 

categorias. 

2.5.4.2. BREVE HISTORIAL DO MÉTODO ACM 

A Análise de Correspondências Múltiplas, como método para a análise de dados, tem 

a sua origem nos trabalhos desenvolvidos por Benzécri em meados do século 

passado. 

 “Foi na crítica do a priori dos métodos visando a “confirmação” de entidades pré-

estabelecidas (à maneira das syntatic structures de Chomsky) que a abordagem 

exploratória de Benzécri tomou corpo, com o objectivo de “revelar” as estruturas que 

subjazem a um determinado conjunto de dados empíricos, fazendo-as emergir da 

própria análise, segundo o paradigma do método indutivo com raízes em Francis 

Bacon” (Pereira, 2008). Os seus fundamentos foram apresentados publicamente pela 

primeira vez no Collège de France, em 1963, numa lição sobre Analyse des Données 
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e no seu curso na Sorbonne, desde 1965, sobre Analyse des données et la 

reconnaissance des formes (Pereira, 2008; Lebart et al., 2006).  

Foi com base em ‘tabelas de contingência’ (quadro que dá a frequência absoluta de 

co-ocorrências das modalidades de duas variáveis) que a ‘análise das 

correspondências’ foi desenvolvida por Benzécri, no âmbito das aplicações em 

linguística, nos anos 60 do século XX. Em seguida, com os trabalhos de Lebart (1975), 

o método generalizou-se ao apuramento de questionários sob a designação de 

‘Análise das Correspondências Múltiplas’, uma vez que se considera simultaneamente 

um conjunto multidimensional de variáveis e se tem em consideração o sistema de 

interdependências entre as diversas modalidades de todas as perguntas. Este método 

é capaz de hierarquizar a informação disponível por ordem do seu grau de explicação 

do fenómeno em estudo e produzir variáveis compósitas que resumem as relações 

existentes entre os atributos “observados” (Pereira, 1987). 

De acordo com Lebart et al. (2006), as origens deste método remontam a Guttman 

(1941), a Burt (1950) e a Hayashi (1956), tendo o método sido posteriormente 

desenvolvido por Benzécri (1973) – geralmente apresentado como o seu verdadeiro 

criador e impulsionador inicial –, Escofier-Cordier (1965) e Masson (1974), este 

apoiado em trabalhos de Carroll (1968), Horst (1961) e Kettenring (1971).  

Após um período de utilização restrita em alguns meios académicos franceses, na 

década de 80 do séc. XX, esta metodologia foi-se generalizando, extravazando esses 

meios, a partir da publicação, em 1984, por Michael Greenacre de Theory and 

Applications of Correspondence Analysis (Pereira, 2008).  

Posteriormente, e concomitantemente com o seu uso muito alargado em diversos 

países e meios académicos e empresariais, têm-se vindo a verificar convergências e 

complementaridades entre a ACM, a escola americana e a escola de Leiden, no seio 

dos métodos de estatística multivariada, tendo recentemente o package SPSS 

substituído como standard principal o HOMALS – baseado na análise de 

homogeneidades – pela ACM (Pereira, 2008; Carvalho, 2008; Greenacre, 2007; Lebart 

et al, 2006; Escofier, 2003; Mangabeira et al, 2002; Carvalho, 2000; Greenacre e 

Blasius, 1994; Cibois, P., 1980).   

A Análise de Correspondências Múltiplas foi, pode considerar-se (Carvalho, 2000 e 

2008), também desenvolvida sob o nome de Homogeneity Analysis pela equipa de J. 

de Leeuw (constituinte da escola de Leiden), a partir de 1973 (ver Gifi, 1990) e sob o 
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nome de Dual Scaling por Nishishato (1980). O nome de Análise de Correspondências 

Múltiplas Ilustração pela primeira vez em Lebart (1975)1. 

Pode encontrar-se uma comparação entre a ACM e a HOMALS em Carvalho (2000), 

em que se demonstram os pontos comuns entre as duas abordagens inicialmente 

desenvolvidas separadamente por escolas diferentes.  

Como é salientado em CERENA/IST (2011a), os métodos de análise factorial de 

correspondências (AFC), como a ACM, aplicam-se rigorosamente aos seguintes 

quadros de partida: (1) tabelas de contingência, podendo justapor-se conjuntos de 

tabelas; (2) quadros de notas ou scores desdobrados; (3) quadros contendo 

quantidades homogéneas e somáveis; (4) quadros de descrição lógica (presença – 

ausência). 

“Trata-se de uma metodologia rigorosa e coerente, dispondo de um conjunto de regras 

claras de codificação e interpretação, que exigem a construção de módulos de 

programas de computador flexíveis e versáteis, articulados e encadeados segundo 

diferentes modelos, capazes de responder em tempo útil aos diferentes ensaios de 

tratamento da informação sugeridos pelo próprio método” (Pereira, 1987). 

O método da Análise de Correspondências foi, como se disse, desenvolvido com base 

nas tabelas de contingência, quadros de dupla entrada cruzando duas variáveis 

qualitativas e contendo as frequências absolutas da co-ocorrência das respectivas 

modalidades. Para este tipo de dados, antes dos trabalhos de Benzécri, o único 

tratamento ‘quantitativo’ era o teste do χ
2, que apenas avaliava o grau de 

independência entre duas variáveis de partida. A análise de correspondências, mesmo 

na sua versão inicial, permitia estabelecer relações no interior de cada conjunto de 

modalidades (e entre os dois conjuntos), abrindo a porta para a possibilidade de uma 

certa modelização das variáveis qualitativas, o que constitui um importantíssimo 

avanço no processamento estatístico de tais variáveis (Pereira, 2008). Do tratamento 

de duas variáveis, o processo evoluiu logo (em 1973) para a versão denominada de 

Análise de Correspondências Múltiplas (ACM, ou MCA, na sua versão anglo-

                                                
1 No texto, por opção de neutralidade, utilizaremos indistintamente as nomenclaturas derivadas da escola 

francesa (na esteira de Benzécri e Lebart), da escola de Leiden (Albert Gifi, nome com que assina uma 
equipa de investigadores do Departamento da Teoria dos Dados da Faculdade de Ciências Sociais da 
Universidade de Leiden, entre os quais Eecke van der Burg, Johun van de Geer, Willen Heiser e 
Jacqueline Meulman - e Leween) e das escolas anglo-saxónicas (de que Greenacre é precursor e 
importante exemplo actual), que se foram desenvolvendo paralelamente e convergindo no campo da 
‘análise de correspondências múltiplas’ e da ‘análise da homogeneidades’, cuja similitude e convergência 
são analisados, entre outros trabalhos, de uma forma sintética em Carvalho (2000 e 2008). 
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saxónica), que generaliza o método para a justaposição e tratamento de tabelas de 

contingência relativas a um número qualquer de variáveis. 

A Análise de Correspondências Múltiplas tornou-se, deste modo, especialmente 

adaptada à interpretação de inquéritos por questionário, em que da codificação 

preambular em ‘disjuntiva completa’ se passa à matriz de Burt, contendo todas as 

combinatórias do cruzamento das variáveis presentes no questionário, sejam elas 

nominais, ordinais ou quantitativas (divididas em classes). Com a interpretação 

sistemática dos diagramas e tabelas decorrentes da Análise das Correspondências 

Múltiplas (onde é possível associar indivíduos com propriedades – definidas por 

variáveis categorizadas – projectados no mesmo gráfico), e particularmente com a 

“projecção em suplementar” (em que um subconjunto de indivíduos e/ou propriedades 

é relacionado com os restantes), a Análise de Correspondências Múltiplas, modalidade 

da análise multivariada de dados, ganhou um estatuto de grande utilidade em todos os 

domínios onde se dispunha de uma base de dados complexa e muitas vezes amorfa, 

fazendo surgir com clareza o sistema de interdependências, depois de uma exigente 

filtragem. Revelou-se uma ferramenta utilíssima nos estudos com recurso a 

questionário para ultrapassar o procedimento clássico de ‘apuramento’ baseado em 

percentagens e cruzamento de variáveis duas a duas. Nomeadamente, tornou 

possível o estabelecimento das relações entre as perguntas específicas que são 

objecto do inquérito e as variáveis de caracterização da população dos respondentes 

(que também podem ser segmentados em grupos, de acordo com diferentes critérios 

sugeridos pela própria análise). 

2.5.4.3. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ACM 

A Análise de Correspondências Múltiplas permite duas opções iniciais: considerar, à 

partida, todas as variáveis com o mesmo estatuto ou considerá-las, desde logo, 

divididas em dois tipos de estatuto.  

É interessante, como se fez no presente projecto de investigação (como se pode 

observar pelas Ilustrações 2.1 e 2.2), explorar os dois caminhos e observar, deste 

modo, o comportamento das variáveis, das suas categorias, dos objectos e do seu 

posicionamento no espaço construído pelo método ACM, bem como das suas 

dimensões estruturantes, análise enriquecida pela análise de correlações e pela 

tabulação cruzada entre variáveis consideradas mais importantes ou interessantes e 

essas mesmas dimensões/factores.  
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Ilustração 2.1 – Comparação de dois gráficos representativos da projecção no espaço factorial definido pelos dois primeiros eixos nos 
modelos produzidos pelo SPSS, caracterizados põe cinco variáveis activas (informacionais) e por oito variáveis activas (informacionais e 
demográficas com o mesmo estatuto) 
 
 
 

Inicialmente, pode, então, segmentar-se o conjunto de perguntas do questionário em 

dois grandes grupos: (1) o que contém as “variáveis de classificação”, referentes 

geralmente ao estatuto sócio-económico-demográfico da população inquirida (no caso 

do presente projecto de investigação, a dimensão, a classificação em número de 

estrelas, o tipo de inserção empresarial e a localização geográfica) e (2) as questões 

ligadas ao objecto do inquérito (variáveis factuais e/ou de opinião associadas ao tema 

a investigar).  

Na sua grande maioria, o apuramento do inquérito, no que se refere à exploração dos 

dados, consiste fundamentalmente em utilizar as variáveis do primeiro grupo para 

estabelecer grelhas de tabulação que permitam “explicar” o comportamento das 

variáveis do segundo grupo. Mas, muitas vezes, trata-se apenas de investigar 

fenómenos de associação, sem que esteja em causa qualquer causalidade ou 

‘explicação’. As tabulações cruzam as variáveis duas a duas, dando origem a um 

quadro de dupla entrada, contendo o número de casos em que ocorre a intersecção 

das partições de cada variável, designado por tabela de contingência (Pereira, 1987). 

Claro que a opção contrária, – a de atribuir estatuto semelhante a todas as variáveis – 

permite analisar (pelo menos à partida) as interdependências de uma forma mais 

neutra e mais aberta (da parte do investigador) e permite detectar – como foi o caso 

neste projecto – a possibilidade de existência de variáveis não consideradas no 

espaço das variáveis mas que podem ser importantes para futuras investigações e 

que, embora sejam de um tipo semelhante às variáveis consideradas como objecto de 

análise (que poderão ser consideradas variáveis activas na opção de separação entre 
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dois tipos), têm um relacionamento subjacente com as variáveis muitas vezes 

chamadas de ’socio-econonómico-demográficas’, desde que se mantenha a inter-

relação entre estas, assegurada por um método multivariado e que muitas vezes se 

perde ou deforma em abordagens bivariadas. 

 

  

 
Ilustração 2.2 – Comparação de dois gráficos representativos das medidas de discriminação das variáveis no modelo produzido pelo 
SPSS, caracterizado por cinco variáveis activas (informacionais), sendo as variáveis demográficas projectadas em suplementar, e no 
modelo caracterizado por oito variáveis activas (informacionais e demográficas com o mesmo estatuto) 

 

Por outro lado, é possível o uso de outros critérios além deste (variáveis ‘de 

classificação’ e variáveis objecto do estudo) para a selecção entre as variáveis activas 

– que contribuem para a definição dos eixos factoriais – e as variáveis suplementares 

(cuja projecção nesse espaço permite compreender melhor a população em análise e 

estabelecer diferentes comparações entre as variáveis escolhidas para a definir em 

cada análise efectuada). 

Os programas de apuramento usados tradicionalmente produzem apenas tabelas 

cruzando variáveis aos pares, obtendo-se, no caso geral, uma sequência infindável de 

tabelas que cruzam todas as combinatórias das variáveis de partida. Ou seja, sendo p 

o número de perguntas, é necessário produzir e interpretar p(p-1)/2 quadros para 

cobrir todos os cruzamentos possíveis. Para além da morosidade e da demora do 

trabalho de interpretação realizado por este método, ele não leva em conta as 

relações que possam existir entre os próprios elementos da grelha de tabulação, isto 

é, não se detectam as interdependências entre as variáveis de base. Por isso, na 

impossibilidade de analisar globalmente a informação recolhida, e não dispondo de um 

método claro de selecção das tabulações mais pertinentes para o objectivo em causa, 

o investigador acaba, muitas vezes, por produzir resultados triviais e não consegue 
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captar a complexidade do fenómeno em análise nem, sequer, explorar as 

potencialidades dos dados recolhidos (Pereira, 1987). 

Na realidade, o carácter multidimensional dos modelos utilizáveis e normalmente 

utilizados em ciências sociais e da gestão exige que a realidade seja apreendida de 

diversos ângulos e ganha quando, à partida, existe um mínimo de hipóteses 

apriorísticas ou mesmo a sua ausência; além disso, a multiplicidade de abordagens de 

um mesmo tema enriquece a sua investigação. Nesta perspectiva, também para tirar 

partido da importante massa de dados recolhida através de um questionário, é 

necessário realizar uma retroacção permanente entre os dados, a sua codificação, as 

técnicas de tratamento e a conceptualização dos modelos de interpretação, o que 

exige que o esquema linear clássico dados  → processamento → interpretação seja 

abandonado em favor de um sistema interactivo com retroacção que permita, sem 

recomeçar o processo de início, retomar a cadeia de processamento em qualquer 

ponto, ensaiando diversas hipóteses e alterando alguns passos da análise. Tais 

hipóteses e procedimentos alternativos são, em geral, sugeridos no decorrer do 

trabalho de interpretação de outputs intermédios (Pereira, 1987). Foi o que se passou 

neste projecto de investigação, relativamente às variáveis a considerar como activas e 

como suplementares, aos métodos de natureza quantitativa complementares a ir 

utilizando e até à sua triangulação com métodos qualitativos. 

Os métodos de Análise de Dados descritivos, como a ACM (ou AFC), têm 

essencialmente por objectivo pesquisar o sistema de relações entre as linhas e 

colunas do quadro de partida. Este sistema de relações não é aparente nos dados 

brutos e só uma redução na dimensionalidade do espaço permite visualizar as 

oposições e similitudes existentes entre os elementos submetidos a análise. Actuam 

fundamentalmente através da projecção de indivíduos e propriedades em gráficos 

planos (a duas dimensões) definidos por um pequeno número de eixos, minimizando 

contudo a perda de informação (deformando o menos possível as relações 

geométricas entre os pontos que representam os dados de partida). (CERENA/IST, 

2001a) 

O procedimento típico dos métodos descritivos não pode ser concretizado 

exclusivamente com base em técnicas do âmbito da estatística clássica. Esta traz 

consigo um arsenal de hipóteses (por exemplo, a multi-normalidade) e de testes de 

significância associados a uma certa lei de probabilidade que não respondem às 

questões práticas e operacionais que são tratadas pela Análise de Dados. Por 
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exemplo, a estatística clássica responde à questão de saber se, para um certo risco, 

há ou não independência entre as linhas e colunas de uma tabela de contingência 

(teste do χ
2). Essa resposta tem pouco interesse, do ponto de vista da Análise de 

Dados, visto que, se houver independência não há nada a fazer (o quadro não tem 

estrutura) e, se houver estrutura, o que importa saber é em que direcção os dados se 

afastam da independência, e qual a forma das relações existentes para as 

modalidades que se cruzam na tabela de contingência (CERENA/IST, 2011a). 

O que não quer dizer que certos resultados da estatística clássica (em especial no 

domínio da regressão) e da estatística não paramétrica (para sintetizar as tabelas de 

partida e comparar entre si os resultados da Análise de Dados) não sejam utilizados 

nos métodos descritivos da Análise de Dados (e, por maioria de razão, nos métodos 

explicativos). Isto para além de outras técnicas, nomeadamente no âmbito da 

Investigação Operacional (como a simulação e a optimização) que constituem 

frequentemente complementos preciosos dos métodos factoriais de Análise de Dados. 

A base da Análise de Dados é, como se disse, fundamentalmente a Álgebra Linear 

aplicada a conceitos geométricos como o centro de gravidade, espaços euclidianos, 

distâncias, projecções, inércia, entre outros. O objectivo dos métodos descritivos da 

Análise de Dados é encontrar, com um mínimo de hipóteses a priori, uma 

representação aproximada do quadro de partida que garanta o máximo de 

conformidade geométrica com os dados (CERENA/IST, 2011a). 

Com os denominados ‘métodos factoriais ou análises em eixos principais’, 

abandonamos, também, o paradigma de análise assente nos conceitos de variáveis 

dependentes e independentes definidas a priori para optarmos por um paradigma 

menos redutor e pré-concebido.  

Neste paradigma, as variáveis (neste caso da Análise de Correspondências Múltiplas, 

‘factores’) e os valores que elas assumem (neste caso, ‘categorias’) podem ser 

considerados sem estabelecer distinção entre si, sob diversas formas e estatutos (por 

exemplo, variáveis principais e variáveis suplementares mas sem classificação 

univocamente definida aprioristicamente e podendo analisar-se diversos estatutos).  

Mantém-se, assim, toda a complexidade do objecto em análise e mantém-se em 

aberto a análise de todas as relações, interdependências e associações possíveis, não 

só entre factores mas também entre categorias, deixando que os dados ‘se exprimam 

livremente’ e se ‘imponham’, dentro dos limites aceitáveis, ao investigador, não 

negando o seu papel de condutor da investigação mas, antes, enriquecendo-o e 
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abrindo-lhe novas e mais vastas perspectivas. “Nesta abordagem, a máquina não é 

tomada como uma caixa preta que produz um conjunto rígido de resultados através de 

packages preestabelecidos, mas sim como um auxiliar precioso capaz de responder 

instantaneamente aos ensaios de tratamento que a linha de investigação prosseguida 

vai sugerindo, havendo uma interacção permanente entre a conceptualização, o 

processamento e os dados” (Pereira, 1987). 

A Análise de Correspondências Múltiplas é um método particularmente adequado às 

tabelas de contingência e permite estudar eventuais relações existentes entre 

variáveis nominais ou tratadas como tal. As linhas das tabelas (binárias) 

correspondem geralmente a indivíduos ou observações e as colunas são as 

categorias/modalidades de variáveis nominais, geralmente modalidades de respostas 

a perguntas no caso de um questionário (Lebart et al., 2006). 

Os métodos de análise em eixos principais (denominados métodos factoriais na 

literatura francófona) propõem-se fornecer representações sintéticas de vastos 

conjuntos de valores numéricos, geralmente sob a forma de visualizações gráficas. 

Para isso, procuram reduzir as dimensões do quadro de dados, representando as 

associações entre indivíduos e entre variáveis em espaços de reduzidas dimensões 

(Lebart et al., 2006). Seja qual for a constituição do quadro de dados, todas as 

técnicas de análise em eixos principais têm, como se referiu, um núcleo comum de 

Álgebra Linear, designada por Análise Geral. A Análise Geral constitui-se como uma 

representação geométrica de um teorema conhecido sob a designação de 

‘decomposição nos valores singulares’ (singular value decomposition) e permite fazer 

intervir uma métrica mais geral, acolhendo os elementos suplementares  

.A aplicação da Análise de Correspondências ao apuramento de questionários implica 

a articulação de uma série de etapas, algumas das quais são puramente automáticas 

(e são realizadas por computador), mas que exigem a intervenção permanente do 

especialista do tema a investigar (Pereira, 1987). 

A estatística multidimensional compreende dois tipos de abordagens: (1) as 

abordagens descritivas e exploratórias e (2) as abordagens inferenciais e 

confirmatórias. 

Dado o objectivo fundamental deste projecto de pesquisa e a necessidade de 

focalização, característica deste tipo de projectos de investigação, com a suas 

limitações temporais e materiais, optou-se por recorrer apenas à abordagem descritiva 

e exploratória, já que, dada a dimensão da população respondente relativamente ao 
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universo, ela permitia responder à questão fundamental de saber se havia ou não 

subaproveitamento das potencialidades dos sistemas e tecnologias de informação na 

gestão dos estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal. E, além disso, 

permitia também avançar para um conjunto de conhecimentos relacionados com esta 

conclusão e com a estrutura complexa dos sistemas que são os estabelecimentos 

hoteleiros (já que, na realidade, a abordagem exploratória e descritiva não pode nunca 

ser considerada puramente exploratória e descritiva, como bem o frisam Lebart et al. 

(2006). 

A importância prática e analítica da Análise de Correspondências Múltiplas decorre da 

sua capacidade de abordagem de múltiplos indicadores e de tratamento de variáveis 

qualitativas (extensiva a variáveis quantitativas), situação existente numa boa parte do 

material empírico da investigação científica e dos estudos aplicados, em domínios 

muito diversos, desde as Ciências Sociais (Economia, Sociologia, Psicologia Social) 

às Ciências Humanas (História, Psicologia), desde as Ciências Empresariais (Gestão, 

Marketing) às Ciências Biológicas e Saúde (Carvalho, 2008) e em muitos outros 

campos (Pereira, 1987 e 2008; Lebart et al., 2006; Greenacre, 2007; CERENA/IST, 

2011). 

A Análise de Correspondências Múltiplas tem-se revelado particularmente adequada e 

útil quando é necessário realizar e/ou interpretar análises multivariadas com variáveis 

qualitativas (ou tratadas como tal), para averiguar as múltiplas associações que se 

estabelecem entre elas num contexto de interdependência (Carvalho, 2008). 

O entendimento da complexidade de muitos objectos de estudo, independentemente 

da área científica de referência, conduz ao desenvolvimento de análises baseadas em 

abordagens estruturais, sendo um dos requisitos deste tipo de abordagens a 

identificação dos múltiplos factores considerados pertinentes para captar a estrutura 

dos fenómenos em estudo. Uma das premissas deste tipo de abordagem é que a 

complexidade é multidimensional. Cada factor (‘factor’ na nomenclatura da Análise de 

Correspondências Múltiplas, ‘dimensão’ na nomenclatura da escola de Leiden e em 

toda a corrente da Análise de Homogeneidade) detém uma funcionalidade específica 

na definição da estrutura dos objectos em análise. Mas, apesar de se preservar a 

individualidade de cada um desses factores, é geralmente essencial ter em conta a 

sua interdependência e os contornos das diferentes combinações que decorrem da 

sua interacção (Carvalho, 2008) e é importante deixar que as estruturas subjacentes 

ao objecto de estudo se revelem sem o condicionamento de ideias preconcebidas por 
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parte do investigador, ideias essas que o conduzam a uma aplicação previamente 

decidida e orientada dos métodos estatísticos clássicos (Pereira, 2008; Lebart et al., 

2006; Greenacre, 2007). Isto é, interessa preservar uma abordagem estrutural da 

multidimensionalidade, interpretar o significado do todo, sendo este estruturado à 

custa da interacção dos múltiplos componentes, e explorar esse todo multidimensional 

de diversas formas, pontos de vista e agregação de variáveis, através dos 

mecanismos adequados proporcionados pela Análise de Correspondências Múltiplas 

(Carvalho, 2008; Lebart et al., 2006). 

Apesar de este tipo de métodos não invalidar nem minimizar o uso, em certas 

circunstâncias e com objectivos bem delimitados (respeitadas as condições de 

adequação), de métodos de âmbito univariado e bivariado, no caso em que os 

próprios conceitos são multidimensionais “será analiticamente inconsistente apreendê-

los através do uso de instrumentos que não foram concebidos para contemplar um 

número elevado de variáveis”, o que necessariamente aconselha a utilização de 

métodos de análise multivariada (Carvalho, 2008). Particularmente importante, para 

além do número de variáveis, é, como se disse, a preservação do carácter estrutural 

do objecto de estudo e da interrelação entre as variáveis seleccionadas para o 

estudar, independentemente das ideias, conscientes ou inconscientes, previamente 

existentes, cujo efeito pode ser redutor ou enviezante. 

Em síntese, de acordo com grande número de autores contemporâneos, entre os 

quais, em Portugal e em dois campos de trabalho bem diferentes, Carvalho (2008) e 

Pereira (1987 e 2008), os três vectores decisivos para a selecção da análise de 

correspondências múltiplas são: a multidimensionalidade do espaço de análise, a 

abordagem estrutural dessa multidimensionalidade e a operacionalização de variáveis 

qualitativas (ou que há vantagem teórica ou prática em tratar como tal). É também 

relevante a representação gráfica multifacetada proporcionada pelo método e que é 

facilitadora e inspiradora da exploração e análise dos dados existentes relativamente 

ao objecto em estudo. 

Através da Análise das Correspondências Múltiplas e dos seus outputs gráficos, 

procura-se visualizar, através da disposição relativa dos indivíduos ou das categorias, 

de preferência em planos adequadamente escolhidos, as relações estatísticas 

delineadas entre as múltiplas variáveis em análise. A partir das configurações 

definidas pelas categorias das variáveis, procura-se conhecer (embora sempre de uma 

forma aproximada) a estrutura que caracteriza o objecto em análise. Para além disso, 
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ao exibirem diferentes combinações das variáveis envolvidas, as configurações 

surgidas nesses planos reflectem a presença de indivíduos relativamente 

homogéneos, podendo vir a ser definidos diferentes grupos de indivíduos. A descrição 

desses grupos pode contemplar dois vectores analíticos:  

1. a identificação da especificidade das associações entre as categorias das 

múltiplas variáveis em análise (aferindo-se o perfil de cada grupo) e  

2. a observação do posicionamento relativo dos vários grupos, permitindo a 

análise das distâncias entre os grupos e detectar a existência de relações de 

associação ou oposição. 

As imagens gráficas, embora sempre simplificadoras da complexidade envolvida, 

permitem desenhar configurações sistémicas que são de muito difícil legibilidade a 

partir de matrizes de grandes dimensões (no caso deste projecto de investigação, em 

algumas análises, temos envolvidas matrizes de mais de 150 000 elementos depois de 

transformadas e de cerca de 22 000 elementos antes de transformadas). A leitura e 

interpretação de qualquer representação gráfica devem ser sempre sustentadas por 

resultados estatísticos numéricos disponibilizados pelos métodos computacionais 

apropriados proporcionados pelas aplicações que realizam os cálculos inerentes à 

Análise de Correspondências Múltiplas. 

Conhecida a configuração topológica do espaço em análise, pode posteriormente, 

através da aplicação de um outro método – por exemplo, a análise de clusters ou 

outras técnicas de agrupamento ou classificação –, se isso for considerado importante 

ou pertinente, passar da topologia à tipologia para operacionalizar em tipos os grupos 

cujas configurações foram delineadas a partir dos planos da análise de 

correspondências. A própria interpretação das configurações desenhadas pelos 

pontos (projecções das categorias das múltiplas variáveis), ao permitir identificar 

grupos, torna a Análise de Correspondências Múltiplas uma potencial ferramenta no 

esboço de tipologias (Carvalho, 2008 e Lebart et al., 2006). 

Um outro aspecto interessante das representações gráficas, combinadas com as 

tabelas de determinação das dimensões definidas pelos eixos que as estruturam, é o 

papel desses eixos na interpretação do espaço (representação do objecto) em análise. 

Devido à sua definição compósita – cujas componentes são precisamente as múltiplas 

variáveis usadas como input em cada análise –, esses eixos permitem identificar o que 

se poderiam designar como as ‘dimensões estruturantes’ do espaço em análise. No 

fundo, trata-se de averiguar se, em função do efeito combinado dessas 
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variáveis/indicadores, existem dimensões com um papel determinante na configuração 

desse espaço (Carvalho, 2008). 

A Análise de Correspondências Múltiplas, através dos seus outputs numéricos e 

gráficos, permite, entre outras abordagens possíveis, a descrição e interpretação do 

objecto de estudo, traduzido num espaço de análise multifacetado e relacional, 

definido à custa de indicadores (quase exclusivamente) categorizados, através, numa 

primeira fase, da procura de identificação dos principais eixos que sustentam a 

estrutura dos dados (isto é, o sistema em estudo tal como ele nos é revelado, na sua 

riqueza e limitações), tornando legível e inteligível essa estrutura/sistema. Isto é, 

permite encontrar, a partir da análise empírica, as dimensões mais determinantes na 

configuração do espaço em estudo. Permite, ainda, classificar as variáveis de input – 

indicadores de análise – no que respeita ao papel que assumem na determinação 

dessas principais dimensões (Carvalho, 2008). 

Ao mesmo tempo que se procuram os eixos estruturantes, é essencial a observação 

dos efeitos da interdependência entre categorias das múltiplas variáveis quando se 

cruzam esses eixos. A partir de uma análise relacional, é possível observar-se, nesse 

mesmo espaço, padrões de associações, desta vez entre as categorias (valores 

assumidos pelos factores), sendo então possível definir diversos ‘núcleos de 

homogeneidade’. Esta homogeneidade é aqui encarada no sentido em que a 

proximidade de um certo número de categorias (de diferentes variáveis) induz a 

presença de indivíduos que partilham tendencialmente as mesmas características. 

Deste modo, a diferentes núcleos de homogeneidade correspondem grupos de 

indivíduos com perfis distintos, mas que coexistem, com maior ou menor proximidade, 

no mesmo espaço (Carvalho, 2008). 

No fundo, recorrendo à Análise de Correspondências Múltiplas, é possível fazer a 

aproximação analítica a espaços de análise que têm configurações multifacetadas e 

relacionais usando dois vectores analíticos, portadores de lógicas complementares. 

Tende a privilegiar-se a lógica ‘dimensional’ quando se procuram identificar no espaço 

em análise as suas principais dimensões estruturantes, dimensões essas que 

garantem que seja possível traduzir graficamente a estrutura que caracteriza o espaço 

de partida. Tende a investir-se numa lógica mais ‘grupal-topológica’ quando se realiza 

a análise da interdependência registada entre as categorias das múltiplas variáveis 

que definem, por sua vez, essas dimensões, vindo ao de cima, então, o objectivo de 

definir grupos com perfis (tendencialmente) homogéneos. Nesta última perspectiva, a 
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interpretação das configurações desenhadas pelos pontos (projecções das categorias 

dos múltiplos indicadores) pode permitir identificar grupos, tornando a análise de 

correspondências múltiplas uma potencial ferramenta no esboço de tipologias 

(Carvalho, 2008). 

Por questões de clareza de exposição e para uma melhor compreensão da Análise de 

Correspondências Múltiplas e da sua posterior aplicação, começa por apresentar-se, 

neste capítulo, uma síntese do método e, no Apêndice 3, apresenta-se uma descrição 

mais detalhada do procedimento inerente ao mesmo. 

2.5.4.4. - EXPLICAÇÃO SINTÉTICA DO MÉTODO 

Explicam-se seguidamente, de um modo sintético, os procedimentos do método da 

Análise de Correspondências Múltiplas e a preparação dos dados adequada a estes 

procedimentos. 

Os métodos de análise em eixos principais (de que a ACM faz parte), denominados 

métodos factoriais na literatura francófona, pretendem abordar a análise de dados 

através de representações sintéticas de conjuntos vastos de valores numéricos, 

fortemente apoiada em visualizações gráficas, para o que recorrem a uma redução 

das dimensões do quadro de dados, representando as associações entre os 

indivíduos e as variáveis em espaços de reduzidas dimensões, se possível a duas 

dimensões.  

Na análise e interpretação final dos dados, apoiada nos procedimentos da ACM, é 

fundamental a compreensão do método e das suas bases teóricas, uma abordagem 

geométrico-algébrica que conjugue a exploração das representações geométricas 

simplificadas (através da retenção de um número reduzido de eixos ortogonais, 

frequentemente apenas os dois primeiros eixos factoriais) com os dados provenientes 

dos cálculos efectuados pelo procedimento, nomeadamente as quantificações e as 

contribuições (absolutas e relativas, no caso de indivíduos e/ou variáveis activas, ou 

apenas relativas, no caso das projecções em suplementar, tanto de indivíduos como 

de categorias de variáveis) e a compreensão de analogias físicas, como é o caso da 

inércia. 

Começa por recordar-se sinteticamente os principais tipos de quadros/tabelas e de 

variáveis, de forma a enquadrar a preparação dos dados para o procedimento ACM. 
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Principais tipos de tabelas ou quadros 

A geometria das nuvens de pontos e os cálculos de proximidade ou distância que dela 

derivam diferem de acordo com a natureza das linhas e das colunas do quadro 

analisado. As colunas podem ser variáveis contínuas ou variáveis nominais ou 

categorias no caso das tabelas de contingência. As variáveis ordinais também são 

tratadas no procedimento ACM como nominais mas, no momento da interpretação, o 

seu carácter ordinal é importante de ter em conta. As linhas podem ser indivíduos ou 

categorias. Os indivíduos, designação genérica que será utilizada, podem ser de 

natureza diversa: entidades, objectos, seres, observações, medições, amostras 

retiradas de um material e muitas outras. 

Poderemos referir os seguintes tipos de quadros ou tabelas: 

• QUADROS DE TIPO ‘VARIÁVEIS-INDIVÍDUOS’ 

As colunas são variáveis com valores numéricos contínuos e as linhas são 

indivíduos, observações, objectos, etc. e constituem o domínio de aplicação 

privilegiada da aplicação da Análise de Correspondências Principais (ACP). 

As proximidades entre variáveis interpretam-se em termos de correlação; as 

proximidades entre indivíduos interpretam-se em termos de similitudes 

globais dos valores observados. 

A ACP pode dar lugar a numerosas variantes, aplicando-se, por exemplo, a 

um quadro de “ranks” (diagonalização da matriz de correlação dos “ranks” de 

Spearman) ou ainda eliminando o efeito de certas variáveis (análises locais 

ou parciais). 

• TABELAS DE CONTINGÊNCIA, TABELAS BINÁRIAS 

São quadros de contagens obtidas pelo cruzamento de duas variáveis 

nominais ou quadros de presença-ausência, domínio privilegiado da Análise 

de Correspondências. Estes quadros têm a particularidade de fazer 

desempenhar um papel semelhante às linhas e às colunas. A análise 

fornece representações das associações entre linhas e colunas destes 

quadros/tabelas, baseadas numa distância entre perfis (que são vectores de 

frequências condicionais) designada pelo nome de distância do χ2. 

• TABELAS DISJUNTIVAS COMPLETAS 

São quadros de variáveis nominais, de que os inquéritos sócio-económicos 

ou médicos, bem como a generalidade de questionários de perguntas 

fechadas mutuamente exclusivas, constituem exemplos privilegiados. 
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As linhas destas tabelas são, em geral, indivíduos ou observações. As 

colunas são categorias (ou modalidades, como também se designam) de 

variáveis. Os elementos desta tabela tomam o valor 1 ou 0 conforme se 

verifica ou não na entidade colocada em linha a ocorrência dessa categoria 

definida na coluna. 

A Análise de Correspondências Múltiplas adaptada à análise destes quadros, é uma 

extensão da Análise das Correspondências com procedimentos de cálculo e regras 

de interpretação específicas. 

 

Ilustração 2.3 – Exemplo de matrizes construídas para o processamento a partir da do quadro/matriz inicial dos dadps 

 

A Ilustração 2.3 mostra, através de um exemplo, como se inicia a preparação e 

tratamento dos dados, partindo do quadro inicial de dados, a partir do qual se 
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constrói uma tabela disjuntiva completa, diagonalizando a matriz de contingência e 

utilizando uma matriz de controlo das respostas validadas. 

Síntese do método de ACM 

O método de Análise de Correspondências Múltiplas (ACM) vai a partir dos dados e 

tratá-los de uma forma específica, permitindo uma grande flexibilidade na sua 

abordagem e uma permanente interacção entre os especialistas da área em estudo e 

os especialistas do método estatístico. Como se viu atrás, permite tratar dados 

nominais e dados quantitativos (tratados como nominais), produzindo resultados 

quantificados, cuja análise numérica e geométrica permite uma grande riqueza de 

conclusões e de pistas intermédias ou para investigações futuras. 

A aplicação do método da Análise das Correspondências Múltiplas pressupõe três 

fases:  

• A - a preparação dos dados;  

• B - o procedimento de tratamento dos dados da ACM; 

• C - a interpretação dos dados, através dos outputs do seu tratamento. 

No tratamento estatístico global, pode considerar-se uma quarta fase: 

• D – Conjugação com outros métodos. 

De uma forma sintética, descreve-se, em seguida, em que consiste cada uma dessas 

fases. 

• A – Preparação dos dados 

A preparação dos dados consiste, em primeiro lugar, em construir os quadros de 

partida, onde se registam e organizam as observações e medidas efectuadas. 

O modelo genérico dos quadros de partida, nos quais se organizam os dados – 

recolhidos através de diversas formas, entre as quais os questionários – é uma matriz 

Q de dimensões n x p (n linhas por p colunas), onde, na intersecção da linha i 

(pertencente ao conjunto I de cardinal n) com a coluna J (pertencente ao conjunto J de 

cardinal p) se encontra um valor numérico ou um atributo qualitativo K (i,j) que 

relaciona de algum modo a linha i com a coluna j. 

O significado específico das linhas e colunas (isto é, a natureza dos conjuntos I e J), 

assim como o tipo de valores K(i,j) constantes da matriz Q, vão condicionar a escolha 

da técnica a utilizar no tratamento dos dados conducente a uma posterior 
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interpretação e uso para técnicas com outros objectivos para além dos descritivos e 

exploratórios. 

As linhas podem ser correspondentes a indivíduos (pertencentes a um conjunto I de 

elemento genérico i) onde foram registadas p propriedades (pertencentes a um 

conjunto J, de elemento genérico j); neste caso K(i,j) tem o significado do valor que 

toma a propriedade j no indivíduo i. As linhas podem ser indivíduos ou observações, 

por exemplo, e as colunas podem ser, por exemplo, propriedades, variáveis ou 

perguntas. No fundo, podemos estar perante um quadro de partida constituído por 

indivíduos, entidades ou observações nas linhas e variáveis – em seguida valores ou 

categorias dessas variáveis – nas colunas. 

O método da Análise de Correspondências Múltiplas tem a particularidade de conferir 

um estatuto simétrico às linhas e colunas do quadro inicial, permitindo deste modo a 

projecção simultânea dessas linhas e colunas num espaço de dimensão reduzida. É, 

por isso, possível visualizar não só o sistema de relações no interior de cada um dos 

conjuntos I e J, mas também a estrutura de I x J, o que lhe confere vantagens 

relativamente a outros métodos, como a análise de componentes principais clássica. 

Outra vantagem da ACM (bem como de toda Análise Factorial de Correspondências) 

resulta de ser possível substituir linhas ou colunas com perfil semelhante pela sua 

soma sem alterar a projecção dos outros elementos de I ou J (princípio da 

equivalência distribucional).  

O método aplica a este quadro de partida um conjunto de transformações que se 

detalharão mais adiante e que passam por um procedimento de codificação disjuntiva 

completa que é fundamental tanto para o tratamento da ACM como para tratamentos 

posteriores de carácter complementar onde se pretenda beneficiar da ortogonalização 

do sistema de variáveis, isto é da eliminação de alguma colinearidade que exista entre 

elas. 

O procedimento da codificação disjuntiva completa consiste em transformar a 

informação bruta retirada do questionário num quadro rectangular em que cada 

inquirido ocupa uma linha e a cada categoria de uma variável (ou modalidade de 

resposta) corresponde uma coluna. Para cada pergunta (bloco de r colunas) codifica-

se como 1 (um) a intersecção da linha i com a coluna k (onde se verifica co-

ocorrência) e como 0 (zero) todas as outras modalidades da mesma pergunta.  
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É através deste sistema de codificação que é possível tratar conjuntamente todos os 

tipos de variáveis, não fazendo depender o tratamento da “forma” sob a qual as 

perguntas são formuladas (Pereira, 1987). 

Este sistema de codificação assegura que, seja qual for a natureza dos indivíduos e 

das variáveis observáveis, a soma de cada uma das linhas que surgem na tabela é 

constante e igual ao número de perguntas p, o que se traduz numa homogeneidade 

estatística necessária para o tratamento subsequente. 

Sendo n o número de indivíduos (ou de inquiridos quando se trata de um 

questionário), p o número de variáveis ou perguntas e r(j) o número de categorias da 

variável ou modalidades da pergunta de ordem j, o número total de colunas da matriz 

de dados é igual à soma do números de todas as categorias de todas as variáveis: 

� ������
�

	
�
 

Para cada variável, a soma das frequências absolutas das suas categorias é sempre 

igual ao número de indivíduos (n), e portanto o total em linha e em coluna reproduz np. 

Esta propriedade é importante porque, desta forma, o questionário pode ser tomado 

como justaposição de tabelas de contingência. 

• B – Procedimento de tratamento dos dados da ACM 

O formalismo da Análise Factorial de Correspondências foi desenvolvido no âmbito 

das tabelas de contingência (onde se registam as frequências absolutas de co-

ocorrência de um conjunto de acontecimentos, classificados segundo dois critérios). 

Contudo, pode ser aplicado a qualquer quadro de números positivos. Mas, na fase de 

interpretação, só é possível tirar uma vantagem clara da projecção simultânea das 

linhas e colunas se a estas puder ser conferido um estatuto simétrico (possibilidade de 

transpor a matriz sem alterar a análise) e se os dados de partida tiverem um 

significado claro, em termos de frequência absolutas ou relativas (CERENA/IST, 

2011a). 

Para além da vantagem da projecção simultânea e da “universalidade” da sua 

aplicação prática a diferentes domínios e a vários tipos de quadros de partida, a 

Análise de Correspondências Múltiplas permite ainda tirar partido da projecção de 

linhas ou colunas em suplementar e da reconstituição aproximada do quadro de 

partida com base nas projecções das linhas e colunas dos factores (esta como método 

de verificação). 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                      69 
 

Quando um indivíduo (ou propriedade/variável) é projectado em suplementar, este (ou 

esta) não contribui para a construção dos eixos (estruturação do espaço) sendo 

apenas posicionado(a) no espaço factorial definido pelos outros indivíduos (ou 

propriedades/variáveis), designados por principais. Quando se opta por fazê-lo, 

diagonaliza-se apenas a matriz referente às variáveis principais e, sobre os factores 

assim obtidos, projectam-se as categorias das variáveis suplementares, obtendo-se 

uma relação entre essas variáveis e as variáveis que escolhemos como 

definidoras/características dos indivíduos. 

Em síntese, o procedimento dos dados realizada pela ACM sobre os dados 

transformados, é a seguinte: 

1. Selecção do espaço de menor dimensão (seja Rp - admite-se que há menos 

variáveis do que indivíduos) 

2. Transformação da matriz de partida – cálculo dos perfis dos indivíduos em 

Rp e das variáveis em Rn 

3. Cálculo da matriz de inércia ou da matriz simétrica equivalente  

4. Diagonalização da matriz de inércia  e obtenção dos seus valores próprios e 

vectores próprios  

5. Análise do histograma dos valores próprios e escolha da dimensão do 

espaço cuja inércia acumulada explique uma percentagem significativa da 

inércia geral (em geral 2 ou 3 eixos) 

6. Projecção dos indivíduos nos eixos de inércia retidos: 

7. Projecção das propriedades nos eixos de inércia retidos: 

8. Cálculo eventual da projecção de elementos em suplementar  

9. Reconstituição eventual da matriz de partida e confirmação da aproximação 

escolhida (número de valores próprios retidos) 

10. Cálculo das contribuições absolutas e relativas 
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Ilustração 2.4 – Da tabela inicial à representação das nuvens de pontos nos 
espaços dos indivíduos e no espaço das variáveis (Fonte: Lebart et al, 2006) 

 

Ilustração 2.5 – Da tabela inicial à representação espacial simultânea (Fonte: 
Lebart et al, 2006) 

Estes procedimentos são automaticamente realizados pelos diversos softwares 

dedicados à Análise de Correspondências Múltiplas, integrados em packages 
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estatísticos como o ade4 (em ambiente R), o SPSS ou o ANDAD (package 

desenvolvido em Portugal no seio do CVRM – Centro de Valorização de Recursos 

Minerais - Centro de Geosistemas, do IST e, actualmente pelo CERENA – Centro 

de Recursos Naturais e Ambientais, do IST) 

• C – Interpretação dos dados, através dos outputs do seu tratamento (valores 

próprios, projecção dos indivíduos e propriedades nos eixos factoriais, 

contribuições absolutas e relativas, etc.) 

1. Identificação dos eixos estruturantes do espaço em análise 

1.1. Selecção das dimensões (ou factores ou eixos) mais representativas 

1.1.1. Identificação das dimensões (ou factores ou eixos) com inércias mais 

elevadas (com hipótese de leitura gráfica) 

1.1.2. Identificação das variáveis com medidas de discriminação 

(discrimination measures) mais elevadas, privilegiando as dimensões 

(/factores/eixos) da análise feita em 1.1.1 

1.2. Interpretação das dimensões (ou factores ou eixos) mais representativas – 

Leitura do significado das dimensões (ou factores ou eixos):  

1.2.1. por via das variáveis seleccionadas em 1.1.2 com o objectivo de 

designar as dimensões (ou factores ou eixos), se tal for considerado 

conveniente 

1.2.2. por via das categorias/modalidades dessas variáveis usando as suas 

quantificações (coordenadas), contribuições das categorias para a 

inércia das dimensões (contribuições absolutas ou contribution of point 

to inertia of dimension) e qualidade de representação das categorias 

(contribuição relativa ou contribution of dimension to inertia of the 

point), com o objectivo de analisar as associações e as oposições entre 

as categorias seleccionadas 

2. Identificação de configurações ou de grupos homogéneos no espaço em análise 

2.1. Interpretação dos planos das categorias – Leitura de diferentes configurações 

de categorias por via das projecções de todas as categorias identificadas em 

1.2.2, com o objectivo de identificação de grupos homogéneos 

2.2. Interpretação dos planos de objectos 

2.2.1. Observação da intensidade da presença dos grupos já identificados 

2.2.2. Identificação dos objectos, quando tal seja possível 

2.2.3. Observação de outliers 

2.3. Interpretação conjunta – Relacionamento entre as análises anteriores 
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2.3.1. Análise de eventuais associações entre categorias das variáveis 

2.3.2. Análise da configuração das projecções dos indivíduos e categorias e 

das suas posições relativas 

2.3.3. Análise da estrutura das nuvens de indivíduos e categorias e das suas 

projecções em diferentes planos factoriais, de acordo com os dados 

fornecidos pela sua representação geométrica e pelas quantificações e 

contribuições fornecidas pelo procedimento ACM 

 

• D – Conjugação com outros métodos 

Os métodos de análise factorial de correspondências conjugam-se harmoniosamente 

com outros métodos de análise de dados (aplicados a jusante) que pretendem ir mais 

além do que a descrição e exploração estrutural do quadro de partida. A análise de 

correspondências pode ser utilizada para “filtrar” os dados de partida, preparando-os 

para tratamentos mais poderosos (por exemplo, classificação, discriminação e 

regressão), que os resultados da própria análise factorial de correspondências podem 

sugerir (CERENA/IST, 2011a; Lebart et al., 2006). 

 

A Ilustração 2.6 apresenta um resumo da metodologia seguida. 
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Ilustração 2.6 – Esquema resumo da metodologia seguida no projecto de investigação 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. IMPORTÂNCIA ECONÓMICA E SOCIAL DO SECTOR DO TURISMO E DO 
SECTOR DA HOTELARIA A NÍVEL MUNDIAL E A NÍVEL NACIONAL 

3.1.1. IMPORTÂNCIA ECONÓMICA E SOCIAL DO SECTOR DO TURISMO E DO 

SECTOR DA HOTELARIA - INTRODUÇÃO 

O sector do turismo e, em particular, o sub-sector da hotelaria, tem uma reconhecida 

importância na economia portuguesa, o mesmo acontecendo a nível mundial.  

Esta importância está em crescimento, dado que um número crescente de destinos se 

vai abrindo e tem investido no desenvolvimento turístico, fazendo desta actividade um 

motor essencial do desenvolvimento, da prosperidade e do bem-estar, ou seja, do 

progresso socioeconómico, graças à criação de empregos e de empresas, à melhoria 

das infra-estruturas e às receitas realizadas e que pesam significativamente nas 

exportações (OMT/UNWTO, 2011).  

A globalização crescente da economia e a abertura crescente de novos países tanto 

ao turismo emissor como ao turismo receptor têm contribuído para essa importância. 

Tem-se também verificado um crescimento acentuado do turismo interno, tanto nos 

países desenvolvidos como nos países emergentes. 

O turismo é muitas vezes referido como sendo “uma das três mais importantes 

indústrias” ou a “maior indústria de retalho” ou a “maior indústria empregadora do 

mundo” (Sarmento, 2003). 

O turismo receptor é um serviço cujo comércio se estende à escala mundial e que se 

tornou uma das principais rubricas das trocas comerciais. As receitas de exportações 

produzidas pelo turismo receptor, incluindo as do transporte de pessoas, 

ultrapassaram um bilião de dólares norte-americanos em 2010, isto é, mais de 3 mil 

milhões de dólares por dia. As exportações turísticas representam 30% das 

exportações mundiais de serviços comerciais e 6% das exportações totais de bens e 

serviços. Globalmente, como rubrica das exportações, o turismo classifica-se em 

quarto lugar a nível mundial, a seguir aos combustíveis, aos produtos químicos e aos 

veículos automóveis. Para muitos dos países em vias de desenvolvimento, o turismo 

está em primeiro lugar na tabela das exportações, sendo muitíssimo relevante na 

criação de emprego (OMT/UNWTO, 2011). 
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A contribuição do turismo para o PIB, a nível mundial, é actualmente (2011, 

relativamente a 2010) estimada em cerca de 5% e a sua contribuição para o emprego 

entre 6% e 7% do número total de empregos (directos e indirectos). Nas economias 

avançadas e diversificadas, a contribuição do turismo para o PIB varia entre cerca de 

2%, nos países em que o sector turístico é relativamente reduzido, e mais de 10%, nos 

países em que o turismo constitui um dos pilares da economia. Existem pequenas 

ilhas e países em desenvolvimento em que certos destinos regionais ou locais nos 

quais representa um sector chave da economia, tendendo a ocupar uma posição ainda 

mais importante (OMT/UNWTO, 2011). 

Em 2010, as receitas do turismo internacional são estimadas em 919 mil milhões de 

dólares norte-americanos ou 693 mil milhões de euros (OMT/UNWTO, 2011). Em 

Portugal foram de 6.840,5 milhões de euros (TP-Turismo de Portugal, 2010e, 2010f, 

2010g, 2010h). As receitas do Turismo na União Europeia a 27 ascenderam no ano de 

2006 a 243,2 mil milhões de euros, com uma taxa de crescimento de 3,3% entre 2005 

e 2006, de 4,7% entre 2004 e 2005 e de 5,2% entre 2003 e 20043, após um período 

de certa estagnação (Eurostat, 2008). As receitas internacionais do turismo foram, em 

2008, de 638 mil milhões de euros no mundo, dos quais 321 mil milhões na Europa e 

7,4 mil milhões em Portugal. Estas receitas cresceram 28% entre 2003 e 2008, 5,6% 

ao ano em média nesse período. A nível mundial, o crescimento nesse período foi de 

35,5% (OMT/UNWTO, 2010).  

O sector do turismo em Portugal cresceu a uma taxa de 8% ao ano, entre 2003 e 

2005, superior ao crescimento médio da economia mundial, que foi de 3% ao ano no 

mesmo período (TP-Turismo de Portugal, 2007). Em 2006, as dormidas de não-

residentes na Europa foram de cerca de 905.533.000, das quais 705.287.000 (73,8%) 

em hotéis, representando Portugal 2,8% das dormidas na Europa a 27 (Eurostat, 

2008). Indicam-se estes dados e outros anteriores a 2008 pois os números dos anos 

seguintes são afectados pela situação conjuntural de crise financeira, económica e 

social mundial. De qualquer forma, nesta crise, o sector do turismo comportou-se 

relativamente bem, como se pode ver pelos dados de 2008 e, sobretudo, pelos valores 

de 2009, 2010 e 2011. Apesar do abalo provocado a partir de 2008 pela crise 

financeira mundial, o turismo continuou a representar um papel muito importante na 

economia e no emprego. E nos finais de 2010 e primeira metade de 2011 recomeçou 

o seu crescimento em todo o mundo, incluindo Portugal. 
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Por isso, é de grande relevância que as empresas de hotelaria adoptem sistemas que 

lhes permitam explorar o seu potencial, compreendendo a importância de utilizar de 

forma dinâmica as TIC e, em particular, que as TIC podem ser usadas não apenas 

para fins operacionais mas também para a gestão táctica e estratégica (Collins, 

Buhalis e Peters, 2003). 

3.1.2. IMPORTÂNCIA ECONÓMICA E SOCIAL DO SECTOR DO TURISMO E DO 

SECTOR DA HOTELARIA A NÍVEL MUNDIAL 

A nível mundial, o turismo tem sido, ao longo das últimas décadas, uma actividade 

com crescimento contínuo, tanto em número de turistas como a nível de receitas, 

como se pode ver pelas Ilustrações e tabelas apresentadas nesta secção. 

 

Ilustração 3.1 – Evolução das chegadas e das receitas de turismo 
internacional entre 1990 e 2010. Fonte: OMT/UNWTO (2011) 

O turismo é uma componente fundamental da economia europeia, contribuindo com 

cerca de 10% do PIB anual e representando um em cada sete empregos. Com 99% 

das empresas do sector do turismo classificadas como PME’s, as PME’s turísticas têm 

no seu conjunto uma influência considerável tanto na economia europeia como nas 

economias nacionais (European Commission, 2003). A Europa continua a ser a região 

turística mais importante do mundo, tanto como origem como enquanto destino 

(Eurostat, 2008a). Em 2006, os hotéis e estabelecimentos similares alojaram cerca de 

1.525 milhões de dormidas na área da União Europeia a 27 (66% do total das 

dormidas). Só o sector do alojamento (hotelaria e estabelecimentos similares) 

representou, em 2008, na UE, um volume de emprego de 2,3 milhões de 

trabalhadores por conta de outrem, cerca de 1,1% do total do emprego na UE, sendo 
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de 13 milhões os trabalhadores no sector do turismo (Eurostat, 2008b). Dos 

218.553.000 empregados por conta de outrem na Europa a 27, 9.178.000 trabalham 

no sector de hotelaria e restaurantes e 2.309.000 no sector do alojamento, tendo 43% 

destes últimos menos de 35 anos, o que mostra a importância do sector para o 

emprego jovem. Nos 1º, 2º e 3º trimestres de 2010 trabalharam no turismo na Europa 

a 27 respectivamente 214.336.000, 216.930.000 e 217.923.000 empregados a tempo 

inteiro ou parcial. 

Tabela 3.1 – Evolução das chegadas de turismo internacional entre 1990 e 2010 
 

 

Fonte: OMT/UNWTO (2011) 

A Tabela 3.1 apresenta a evolução das chegadas de turismo internacional entre 1990 

e 2010 (OMT/UNWTO, 2011), na sua totalidade a nível mundial, segmentada por 

regiões e, também, por economias avançadas e economias emergentes. 
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A Tabela 3.2 apresenta a evolução das chegadas de turismo internacional, entre 1990 

e 2010, por região de origem. 

Tabela 3.2 – Evolução das chegadas de turismo internacional entre 1990 e 2010, por região de origem 
 

 

Fonte: OMT/UNWTO (2011) 

A Tabela 3.2 mostra também que a maioria dos turistas permanece na sua região. 

As Tabelas 3.3 e 3.4 mostram a correspondente evolução das receitas de turismo 

internacional, a nível mundial e por regiões.  

Como se verá relativamente a Portugal, é também importante, num número elevado 

de países, o turismo interno, a acrescentar ao turismo internacional.  

Tabela 3.3 – Evolução das receitas de turismo internacional, a nível mundial, entre 1990 e 2010 
  

 

Fonte: OMT/UNWTO (2011) 
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Tabela 3.4 – Evolução das receitas de turismo internacional, por região, entre 1990 e 2010 
 

 

Fonte: OMT/UNWTO (2011) 

A Tabela 3.5 apresenta as receitas de turismo internacional, em 2009 e 2010, nos 10 

principais destinos mundiais. 

Tabela 3.5 – Receitas de turismo internacional em 2009 e 2010 nos 10 principais destinos mundiais 
 

 

Fonte: OMT/UNWTO (2011) 
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Já em 1999 o turismo era citado como constituindo o primeiro sector exportador 

mundial (Sarmento, 2003). A nível mundial, no conjunto de 2007, o dinamismo do 

comércio de serviços externos excedeu o do comércio de bens, voltando os serviços 

de turismo, em particular, a registar uma taxa de crescimento elevada (Banco de 

Portugal, 2008).  

Na primeira metade de 2011, o turismo internacional atingiu um novo recorde de 440 

milhões de chegadas, representando um crescimento de 4,5% e consolidando o 

crescimento de 6,6% registado em 2010. O crescimento nas economias avançadas 

(4,3%) começou a aproximar-se do crescimento nas economias emergentes (4,8%), 

crescimento esse que tem vindo a sustentar o crescimento mundial nos anos mais 

recentes. Após o citado declínio de 2009, também as receitas do turismo internacional 

recuperaram em 2010, com um crescimento global de 4,7% em termos reais, atingindo 

um valor de 919 mil milhões de dólares ou 693 mil milhões de euros (OMT/UNWTO, 

2011). Em 2009, esses valores tinham sido de 851 mil milhões de dólares ou 610 mil 

milhões de euros.  

 

Ilustração 3.2 – Evolução das chegadas de turismo internacional entre 1950 e 2020, por região (previsão). Fonte: OMT/UNWTO (2011) 

 

Na Ilustração 3.2 representa-se a evolução das chegadas de turismo internacional nos 

últimos anos, desde 1950, e a previsão até 2020, mostrando a importância 

permanente da Europa como destino turístico e a crescente importância da Ásia e 
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Pacífico, bem como, em menor escala, das Américas. O gráfico mostra também o 

significativo crescimento verificado entre 1995 e 2010. 

A Tabela 3.6 apresenta os números da evolução entre 1995 e 2010 e a previsão, de 

acordo com a Organização Mundial de Turismo (OMT/UNWTO, 2011). 

Tabela 3.6 – Evolução das chegadas de turismo internacional entre 1995 e 2020, por região (previsão) 

 
Fonte: OMT/UNWTO (2011) 

Os motivos que estão por detrás das deslocações compreendidas no conceito de 

turismo internacional podem ser visualizados na Ilustração 3.3. 

 

Ilustração 3.3 – Turismo internacional segmentado por objectivos da 
deslocação. Fonte: OMT/UNWTO (2011) 
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O turismo é uma actividade claramente sazonal, como se pode ver na Ilustração 3.4. 

 

Ilustração 3.4 – Sazonalidade das chegadas de turismo internacional 
nos anos entre 2007 e 2010. Fonte: OMT/UNWTO (2011) 

Este carácter sazonal exige um tipo de gestão muito rigorosa e aumenta a importância 

do recurso às tecnologias da informação e comunicação, tanto para gerir esta 

sazonalidade como para procurar atenuá-la. 

Todos estes dados permitem compreender a importância do turismo como actividade 

económica e cultural no mundo actual. 

Os dados mostram também que a Europa não só é a maior região de acolhimento 

como continuará a sê-lo nos próximos anos. Prevê-se para 2020 (OMT/UNWTO, 

2011) que a Europa receba 717 milhões de turistas, a Ásia Oriental 397 milhões e as 

Américas 282 milhões.  

Para além desta importância geral que o turismo assume a nível mundial, existem 

países, como é o caso de Portugal, em que o turismo representa uma das actividades 

de maior relevo na geração de riqueza e na criação de emprego (OMT/UNWTO, 2011; 

Eurostat, 2008, 2008b; Comissão Europeia, 2003; TP-Turismo de Portugal, 2010c). 

Na secção seguinte será tratada esta importância no que se refere a Portugal. 

3.1.3. IMPORTÂNCIA ECONÓMICA E SOCIAL DO SECTOR DO TURISMO E DO 

SECTOR DA HOTELARIA A NÍVEL NACIONAL 

Em Portugal, no ano de 2007, existiam 264.747 camas em estabelecimentos no sector 

da hotelaria, dos quais 125.699 em hotéis. O número de estabelecimentos de hotelaria 

era de 2.032, dos quais 634 hotéis. O número de dormidas foi de 39.736.583, das 
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quais 22.142.345 em hotéis (TP-Turismo de Portugal, 2008a). Em Fevereiro de 2011, 

o número de estabelecimentos hoteleiros (hotéis, aparthotéis e pousadas) existentes 

em Portugal era de 1040 (número estabelecido de acordo com as fontes citadas na 

Introdução), a que correspondiam 96.917 unidades de alojamento (quartos ou 

equivalente). A percentagem do número de camas em hotéis tem vindo a crescer em 

Portugal, comparativamente com o número de camas em outros estabelecimentos, 

tendo passado, desde o ano 2000 até ao ano 2006, de 46% para 58% (Eurostat, 

2008).  

No ano de 2008, as dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e 

apartamentos turísticos, incluindo motéis, estalagens e pensões, foram de 39,228 

milhões (26,204 estrangeiros e 13,024 portugueses), a que se devem acrescentar 

523.500 dormidas de Turismo no Espaço Rural e Turismo de Habitação (número este 

que cresceu em 2009 para 818.300), 6,973 milhões em Parques de Campismo e 

74.074 em Termas. Os proveitos globais foram de 1.964.602 milhares de euros, dos 

quais 1.603.788 correspondem ao universo analisado neste projecto – os 

estabelecimentos hoteleiros segundo a actual definição oficial: hotéis, hotéis-

apartamento e pousadas (TP-Turismo de Portugal, 2009). 

A procura turística, aferida pelo consumo, ultrapassou em 2007, em Portugal, os 17 mil 

milhões de euros (mais 11,4% que em 2006), tendo tido um crescimento médio anual 

de 3,7% entre 2000 e 2006, embora não uniforme ao longo do período (0,7% médio 

até 2003, 6,9% em 2004 e 9,4% em 2006). Este crescimento foi suportado 

essencialmente no consumo receptor que, nestes anos, cresceu 9,4% e 11,8%, 

representando ele próprio quase 50% do total do consumo, sendo 20% representados 

pelo consumo interno e 30% representados pelas outras componentes, 

nomeadamente pelos visitantes residentes e não-residentes, no âmbito do turismo de 

negócios, a “valorização” das residências secundárias utilizadas para fins turísticos e a 

parcela do consumo final das Administrações Públicas e das Instituições sem fins 

lucrativos ao serviço das famílias (Turismo de Portugal, 2008b).  

A mesma procura turística, aferida pelo Consumo Turístico Interior, atingiu os 16,5 mil 

milhões de euros, em 2009, menos 866 milhões de euros que no ano anterior 

(decréscimo de 5,0%). A evolução deste indicador não foi uniforme ao longo do 

período entre 2000 e 2009. Depois de um comportamento oscilante entre 2000 e 2003, 

que se traduziu num crescimento médio anual de 0,7%, o Consumo Turístico 

aumentou 6,9% no ano do Euro’2004, tendência que foi sustentada nos anos 
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seguintes, em particular em 2006 (+8,5%) e 2007 (+13,0%). Pode concluir-se que, ao 

contrário dos últimos anos, em que a actividade turística atingiu ritmos de crescimento 

nominal elevados, superiores aos da economia, o ano de 2008 registou uma 

desaceleração da actividade turística com um crescimento moderado na ordem de 

1,2%. Entre 2000 e 2009, o Consumo Turístico Interior registou um crescimento médio 

anual de 3,3% (TP-Turismo de Portugal, 2010c). 

Entre 2003 e 2007 o Consumo Turístico Interior teve um ritmo de crescimento anual 

mais elevado do que o da economia nacional, sendo essa diferença de crescimento 

mais marcada em 2006 e 2007, anos em que se registaram as variações de 8,4% vs. 

4,2% e 13,0% vs. 4,9%, respectivamente. Nos anos 2008 e 2009, este último já 

marcado pela crise, pelo contrário, o Consumo Turístico Interior cresceu menos do que 

a economia nacional no seu conjunto (1,2% vs. 2,1%) e em 2009 decresceu a um 

ritmo superior ao da economia, avaliada a preços de mercado (-5,0% vs. -1,5%). 

 

Ilustração 3.5 – Evolução do consumo turístico interior, a nível nacional, entre 2000 e 2009. Fonte: TP-Turismo de Portugal (2010c) 

Mesmo em 2009, ano ainda marcado pela crise financeira mundial, de acordo com os 

dados da Conta Satélite de Turismo de 2009, na óptica da Procura Turística, o peso 

do Consumo Turístico Interior na economia nacional representou 10,0% do PIB. As 

Receitas do Turismo têm um grande peso na economia nacional, apresentando 4,3% 

do valor do PIB em 2009. Na óptica da oferta, em 2009, o Valor Acrescentado Gerado 

pelo Turismo (VAGT) contribuiu em 4,8% para o VAB da economia, representando 

uma das principais actividades económicas do país. Ao longo dos anos, o saldo da 

Balança Turística tem contribuído positivamente para a diminuição do défice da 

Balança Corrente (bens e serviços), registando em 2009 um valor de 4,2 mil milhões 

de euros, cerca de 42,5% do total das Receitas da Balança Corrente-Serviços 
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(Turismo de Portugal, 2010c). 

 

Ilustração 3.6 – Valor acrescentado gerado pelo turismo (VAGT) a nível nacional, entre 2000 e 2009. Fonte: TP-Turismo de Portugal 
(2010c) 

O gráfico da Ilustração 3.7 mostra a repartição do Consumo Turístico por produtos. 

 

Ilustração 3.7 – Consumo turístico por produto em Portugal (2007). Fonte: 
TP-Turismo de Portugal (2010b) 

O alojamento representou, em 2007, 3.655 milhões de euros, 22% do total do 

consumo do turismo (Turismo de Portugal, 2008b, 2010).  

O consumo turístico, em Portugal, representou, em 2007, cerca de 10,4% do PIB, o 

crescimento do consumo turístico concorreu em 22,7% para o aumento do PIB (1,7 mil 

milhões em 7,6 mil milhões), tendo contribuído em 5,1% para o VAB da economia 

(mais 0,2 p.p. que em 2006 e mais 0,5 p.p. que em 2004) (Turismo de Portugal, 

2008a, 2008b).  
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Ilustração 3.8 – Comparação entre a taxa de variação do consumo turístico e do PIB, a nível nacional, entre 2001 e 2009. Fonte: TP-
Turismo de Portugal (2010c) 

Em 2008, o Consumo do Turismo no Território Económico (CTTE, indicador 

anteriormente denominando de Consumo Turístico Interior) foi de 5,776 mil milhões de 

euros, o que representou 9,2% do PIB. Deste valor 8.846 correspondeu ao turismo 

receptor, 6.125 ao turismo interno e 803 a outras componentes (TP-Turismo de 

Portugal, 2009). 

Só as receitas de turismo internacional em Portugal representaram 4,3 % do PIB em 

2006 (Eurostat, 2008).  

Portugal estava, em 2007, em 18º lugar no ranking mundial de chegadas 

internacionais de turismo, representando cerca de 1,4% das chegadas a nível mundial, 

com cerca de 12.300.000 chegadas (num total de cerca de 903.000.000 a nível 

mundial), número este que representou um aumento de 9,2% relativamente ao ano 

anterior, ano em que ocupou o 19º lugar no ranking mundial. Portugal é 

essencialmente um país receptor de turismo, tendo sido, em 2006, 2,53 o ratio entre 

as receitas de turismo originadas por turistas estrangeiros e as despesas de turistas 

portugueses no estrangeiro (Eurostat, 2008a). 

A balança turística teve em Portugal, em 2008, um saldo positivo de 4.501 milhões 

euros (TP-Turismo de Portugal, 2010c).   
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Ilustração 3.9 – Evolução da balança turística e da balança corrente, a nível nacional, entre 2000 e 2009. Fonte: TP-Turismo de 
Portugal  (2010c) 

Em 2009, o movimento dos fluxos turísticos, de cerca de 10 milhões de passageiros 

desembarcados em voos internacionais nos aeroportos nacionais revelou um 

decréscimo homólogo de 5,4% que se traduziu num decréscimo de 7% de receitas 

turísticas face a 2008 (ficou em 6,9 mil milhões de euros em Portugal). Assistiu-se 

também a uma diminuição generalizada das receitas internacionais de turismo, com 

decréscimos homólogos de 4,5% no mundo e 8% na Europa. O Consumo de Turismo 

no Território Económico (CTTE) de 14,8 mil milhões de euros traduziu-se num 

decréscimo de 6,2% face a 2008, diminuindo o seu peso no PIB de 0,3 p.p. que 

passou de 9,2% para 8,8% (TP-Turismo de Portugal, 2011a). 

Mas, em 2009, na sequência da instabilidade económica internacional e à semelhança 

do que aconteceu noutras regiões mundiais, assistiu-se a um crescimento de Turismo 

Interno de cerca de 28%. E os últimos meses de 2009 apresentaram já sinais de 

inversão da tendência negativa verificada no sector (TP-Turismo de Portugal 2011a). 

O turismo português, apesar da crise mundial, cresceu em 2010 entre 5% e 6%, 

depois de ter descido cerca de 8% em 2009, conseguindo melhores resultados que a 

média europeia, que foi de 2%, segundo David Goodger, director para a Europa da 

empresa Tourism Economics, da Oxford Economics, ligada à Universidade de Oxford 

(declaração proferida na Cimeira do Turismo Português em 18.04.2011). 

No período de 2000/2007, nos mercados europeus a quota de Turismo, aferido pelo 

Consumo Turístico Interior, no PIB, Espanha e Portugal registaram os maiores valores 

percentuais no continente europeu, nomeadamente 10,5% e 10,4%, respectivamente. 
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Em 2007, o consumo turístico concorreu em 22,7% para o aumento do PIB (1,7 mil 

milhões em 7,6 mil milhões). 

 

Ilustração 3.10 – Percentagem do turismo no PIB na Europa (2008/2007). Fonte: TP-Turismo de Portugal (2010c) 

O Turismo, aferido pela geração de receitas externas, é superior a qualquer um dos 

restantes sectores exportadores nacionais,  

Em 2007, único ano em que isso não aconteceu, tendo sido ligeiramente superado 

pelo sector de “Máquinas e Aparelhos”, as Receitas Turísticas registaram uma quota 

de 14,6% no Total das Exportações de Bens e Serviços. Em 2009, o Turismo foi 1,4 

vezes superior ao sector das “Máquinas e Aparelhos” e 1,9 vezes superior ao sector 

dos “Veículos, Outros Materiais de Transporte”, onde se inclui a Autoeuropa, 

considerada a maior empresa exportadora do país. 

O Valor Acrescentado gerado pelo turismo (VAGT) ultrapassou os 7 mil milhões de 

euros, tendo crescido a uma média anual de 4,9% desde 2000 a 2007, com taxas de 

crescimento de 9,4% e de 9,7% em 2006 e 2007, respectivamente. O alojamento é a 

actividade que gera mais valor acrescentado no turismo, ultrapassando, em 2007, os 

2,5 mil milhões de euros (Turismo de Portugal, 2008b). Em 2005, o emprego no 

turismo representou 7,8% do emprego total na economia e situou-se nos 433.000 

postos de trabalho. Destes, o sub-sector de alojamento é responsável por 14%.  

No mesmo ano, as remunerações no turismo representaram 7,3% do total de 

remunerações da economia, atingindo os 5,5 mil milhões de euros, considerando 

apenas as remunerações de trabalhadores por conta de outrem (Turismo de Portugal, 

2008b).  
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Também o aumento do peso do Turismo no Emprego, de 2006 para 2007 (7,8%) foi 

particularmente elevado, comparado a nível europeu, sendo apenas superado pela 

Itália (9,7%) e pela Hungria (9,2%). 

 

Ilustração 3.11 – Impacto do turismo no emprego medido pela percentagem do emprego gerada pelo turismo em Portugal e noutros 
países europeus (2007/2006). Fonte: TP-Turismo de Portugal (2010c) 

Em 2007, o Emprego nas Actividades Características do Turismo situou-se nos 406,6 

mil indivíduos (mais 4,7 mil que no ano anterior). Com taxas variáveis ao longo do 

período de 2000 a 2007, o Emprego nas Actividades Turísticas, aferido pelo número 

de indivíduos, registou um crescimento médio de 2,1% ao ano, correspondendo a um 

crescimento de 54, 5 mil indivíduos nesse período. 

 

Ilustração 3.12 – Evolução do emprego no turismo em Portugal, entre 2000 e 2007. Fonte: TP-Turismo de Portugal (2010c) 
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A quota de Emprego nas Actividades Características do Turismo no total da economia 

atingiu os 7,9% em 2007 (ano sobre o qual existem nesta altura os dados mais 

recentes). 

 

Ilustração 3.13 – Evolução do peso do emprego nas actividades de turismo em Portugal, entre 2000 e 2007. Fonte: TP-Turismo de 
Portugal (2010c) 

As Tabelas 3.7 a 3.9 apresentam uma síntese dos principais indicadores de Actividade 

Turística e Económica em Portugal, entre 2000 e 2009. 

Estas tabelas mostram bem como, em Portugal, o turismo tem uma importância muito 

representativa na economia e no emprego e desempenha um papel importante tanto 

no funcionamento da sociedade em geral (nomeadamente através dos dados sobre o 

consumo turístico interior e o seu contributo para a economia nacional) como na 

relação com os outros países (através do peso que as receitas turísticas representam 

nas exportações globais e sobre as exportações em serviços). 

Os dois primeiros quadros seguintes incluem os dados até 2008 e previsões para 

2009. Neles pode ser analisado o comportamento do turismo e da economia em 

Portugal até ao momento em que se desencadeou a crise económica e financeira de 

2008. Seguidamente registam-se alguns dados disponíveis relativamente a 2010 e 

primeiro semestre de 2011, onde ainda não se sentem fortemente os efeitos do 

agravamento da crise na Europa e em mais algumas economias desenvolvidas 

verificado em 2011. 
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Tabela 3.7 – Indicadores de Turismo em Portugal (2000-2009) 

 

Tabela 3.8 – Indicadores económicos de Portugal (2000-2009) 

 

Tabela 3.9 - O Turismo e a economia em Portugal (2000-2006) 

 
Fonte: TP-Turismo de Portugal (2010c) 
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Em 2010, o comportamento do turismo já foi no sentido da superação da crise (TP-

Turismo de Portugal, 2010e, 2010f, 2010g, 2010h), como se pode ver na Tabela 3.10. 

 

Tabela 3.10.- Resultados do Turismo em 2010 

DORMIDAS (milhares) 

    ∆ 10/09 %∆ 10/09 %∆ 10/09 %∆ 10/09 %    

1ºT 6105,5 1,1 

2ºT 9815 -2,5 

3ºT 14613 6,9 

4ºT 7133,3 4,1 

TOTAL 2010 37667   

 

 

PROVEITOS (milhões de euros) 

    ∆ 10/09 %∆ 10/09 %∆ 10/09 %∆ 10/09 %    

1ºT 284,3 -1,8 

2ºT 474 -0,2 

3ºT 719,2 8 

4ºT 353,7 3,8 

TOTAL 2010 1831,2   

 

 

RECEITAS do TURISMO (milhões de euros) 

    ∆ 10/09 %∆ 10/09 %∆ 10/09 %∆ 10/09 %    

1ºT 1211,7 6,3 

2ºT 1784,2 8,1 

3ºT 2083,3 13 

4ºT 1761,3 11,6 

TOTAL 2010 6840,5   
 

Fonte: TP-Turismo de Portugal (2010e, 2010f, 2010g, 2010h)   
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Relativamente ao ano de 2011, continua a verificar-se uma evolução muito positiva 

(TP-Turismo de Portugal, 2011c, 2011d) como se pode ver na Tabela 3.11. 

Tabela 3.11 - Resultados do turismo em 2011. 

 

DORMIDAS (milhares) 

    ∆ 11/10 %∆ 11/10 %∆ 11/10 %∆ 11/10 %    

1ºT 6083,6 1,9 

2ºT 11078 12,9 

TOTAL 1º SEM 2011 17162   

 

 

PROVEITOS (milhões de euros) 

    ∆ 11/10 %∆ 11/10 %∆ 11/10 %∆ 11/10 %    

1ºT 277,8 -2,7 

2ºT 524,9 11,4 

TOTAL 1º SEM 2011 802,7   

 

 

RECEITAS do TURISMO (milhões de euros) 

    ∆ 10/09 %∆ 10/09 %∆ 10/09 %∆ 10/09 %    

1ºT 1286,7 6,9 

2ºT 1963 10,1 

TOTAL 1º SEM 2011 3249,7   

Fonte: TP-Turismo de Portugal (2011c, 2011d)  

Nos quadros anteriores, os dados relativos a proveitos referem-se a estabelecimentos 

hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos. 

De acordo com as estatísticas dos Resultados do Turismo do 2º trimestre de 2011, as 

dormidas ascenderam a 11,1 milhões de euros no 2º trimestre deste ano, valor que 

superou em 13% o do mesmo trimestre do ano anterior, que foi de 9,8 milhões, sendo 

esta evolução motivada pelo crescimento de 20% dos estrangeiros (com um 

crescimento de 1,3 milhões de dormidas); do total de dormidas verificadas no 

trimestre, 68% eram de estrangeiros (7,6 milhões) e 32% de residentes em Portugal 

(TP-Turismo de Portugal, 2011c e 2011d).  
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Relativamente a 2011, os valores acumulados de dormidas são de 22.126.600 (este 

valor inclui hotéis, aparthotéis, pousadas, aldeamentos e meios de alojamento local), o 

que representa um aumento relativamente ao ano anterior de 1.805.400, 

correspondente a um crescimento de 8,9%, tendo-se verificado um aumento de 10% 

no mês de Julho relativamente a Julho de 2010. Os proveitos acumulados no final de 

Julho eram de 1.040,7 milhões de euros, correspondendo a um crescimento de 7,5% 

relativamente a igual período do ano anterior (mais 72,7 milhões de euros). O mês de 

Julho propriamente dito registou um aumento de 11,1% de proveitos (24,1 milhões de 

euros) relativamente a Julho de 2010 (TP-Turismo de Portugal, 2011b). Estes valores 

mostram a tendência de recuperação, a vitalidade e a importância do turismo para a 

economia portuguesa, embora a evolução futura dependa em muito da evolução da 

crise económica e financeira a nível mundial e das suas repercussões a nível nacional.  

Por outro lado, a importância do turismo na imagem do país e a posição sustentável 

que ocupa podem também ser confirmadas pelos resultados de um estudo sobre a 

qualidade aferida pelo nível de satisfação global com as férias em Portugal publicado 

pelo Turismo de Portugal (TP-Turismo de Portugal, 2011e). 

Neste estudo, o nível de satisfação global com as férias em Portugal é muito elevado: 

91% muito satisfeitos, sendo que 44% dos respondentes referem que as férias ficaram 

acima das expectativas, pelo que a grande maioria (90%) revela que ‘de certeza 

voltará/provavelmente voltará’ a Portugal nos próximos 3 anos.  

Este resultado é coerente com o facto de relativamente à frequência da vinda a 

Portugal: os resultados terem sido os seguintes: 1ª vez que vem a Portugal – 51%; 

não é a 1ª vez que vem a Portugal: 49%; nº de vezes que se deslocou a Portugal nos 

últimos 3 anos: 52% - 2 vezes; 24% - 3 vezes; 6% - 4 vezes; 6% - 5 vezes; 7% - 6 a 9 

vezes; 5% - 10 ou mais vezes. 
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3.2 – O MODO DE DESENVOLVIMENTO INFORMACIONAL E A 
INFORMACIONALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS 

A introdução dos sistemas e tecnologias de informação no sector da hotelaria, bem 

como as suas consequências e implicações, não é um fenómeno isolado. Insere-se 

num processo profundo de evolução e transformação dos sistemas económico, social 

e tecnológico que, por um lado, afecta os modelos de negócio e de estruturação das 

empresas e, por outro, dele se alimenta.  

É esse o sentido da procura neste projecto de um primeiro sistema de medida do grau 

de informacionalização dos estabelecimentos hoteleiros – distinto da análise da 

simples informatização – e da sua aplicação à análise da situação em Portugal. 

Por isso se introduz seguidamente uma breve síntese de diversas abordagens que, de 

diferentes pontos de vista e posições epistemológicas, dão conta dessa transformação 

verificada nas últimas décadas. 

Este novo mundo em que as empresas e os indivíduos se movimentam começou a 

tomar forma no fim dos anos 60 e meados da década de 70 do século passado com a 

coincidência de três processos independentes: 

1. a revolução tecnológica da informação,  

2. a crise económica do capitalismo e do estatismo e a consequente 

reestruturação de ambos e  

3. o apogeu de movimentos sociais culturais, tais como libertarismo, direitos 

humanos, feminismo e ambientalismo.  

A interacção entre esses processos e as reacções por eles desencadeadas fizeram 

surgir uma nova estrutura social dominante, a sociedade em rede; uma nova 

economia, a economia informacional/global; e uma nova cultura, a cultura da 

virtualidade real (Castells, 1999). 

Castells defende no essencial sua obra sobre este tema (Castells, 1996,1999, 

2000b, 2001, 2002, 2009-2010) e, de uma forma mais global e estruturada, na sua 

obra fundamental (Castells, 1996, 2000b, 2010) que, por volta do fim do século XX, 

ou seja no fim do segundo milénio, se verificou um conjunto simultâneo de 

transformações sociais, tecnológicas, económicas e culturais que conduziram à 

emergência de uma nova forma de sociedade, a sociedade em rede, cuja análise mais 

detalhada se sintetiza nos três volumes citados e se actualiza nos novos prefácios à 

última edição (Castells, 2010). 
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Manuel Castells (Castells, 1996,1999, 2000b, 2001, 2002, 2009-2010) realizou aquela 

que, na opinião de um grande número de autores (Stalder, 2006) talvez seja a mais 

profunda análise da sociedade actual, do seu modo de produção e do sistema 

económico, social e político global. Esta análise, resultante de mais de doze anos de 

investigação sobre dados primários (essencialmente) e secundários, demonstra como 

não houve uma mudança de modo de produção e não faz sentido falar de pós-

capitalismo, como o fazem Drucker (1993) e Handy (1997), por exemplo. Houve sim 

uma mudança de características do capitalismo e uma mudança no modo de 

desenvolvimento, que ele distingue do modo de produção, representando-os em eixos 

ortogonais. Do modo de desenvolvimento industrial, ou ‘industrialismo’, passámos ao 

modo de desenvolvimento informacional, ou ‘informacionalismo’. 

Serão estes termos os utilizados no resto deste trabalho, com este significado. 

De acordo com Castells (2002): 

 “Torna-se necessário formular uma distinção analítica entre as noções de ‘sociedade 

da informação’ e de ‘sociedade informacional’ com consequências semelhantes para a 

economia da informação/informacional. O conceito (termo) ‘sociedade da informação’ 

salienta o papel da informação na sociedade. (…). O conceito (termo) ‘informacional’ 

indica o atributo de uma forma específica de organização social na qual a produção da 

informação, o seu processamento e transmissão se tornam nas fontes principais da 

produtividade e do poder em virtude das novas condições tecnológicas emergentes no 

actual período da história”. 

Segundo  Castells (1996, 2002, 2009-2010), o final do séc. XX corresponde a um 

daqueles raros períodos da História, carregados de eventos importantes que ocorrem 

com grande rapidez e levam à saída de uma situação de uma longa Era de relativa 

estabilidade e ajudam a estabelecer a estabilidade de uma nova Era, neste caso 

caracterizada pela transformação da nossa ‘cultura material’ operada por um novo 

paradigma organizado em torno das tecnologias de informação.  

As quatro últimas décadas, sobretudo as três últimas, foram marcadas por profundas 

transformações, em que participaram como sujeitos e como objectos os indivíduos e 

as organizações. Transformações na economia mundial e no sistema capitalista, 

transformações tecnológicas, alteração dentro do modo de produção (do ‘capitalismo 

gestionário’ ao ‘capitalismo financeiro/patrimonial’) e no modo de desenvolvimento (do 

‘industrialismo’ ao ‘informacionalismo’), com as consequentes alterações ao nível das 

organizações, transformações políticas e sociais e uma tendência crescente para 

alterações de paradigma no pensamento dominante e nas diversas correntes de 
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pensamento económico, social, político e empresarial (Castells, 1996, 2002, 2009-

2010).  

A sociedade, a economia e a tecnologia tornaram-se muito mais complexas. 

Consequentemente, as exigências colocadas aos Sistemas de Informação para 

Gestão e às novas ferramentas de Gestão do Conhecimento transformaram-se 

profundamente: 

“O que caracteriza a actual revolução tecnológica não é a centralidade do 

conhecimento e da informação, mas a aplicação deste conhecimento e informação na 

produção de conhecimentos e de dispositivos de processamento/comunicação da 

informação, num ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e o seu uso” 

(Castells, 2002).  

Como se verá nos capítulos seguintes, para além do aspecto da organização interna 

dos estabelecimentos hoteleiros, no que respeita a funcionamento e gestão, o seu 

relacionamento com o mercado transformou-se profundamente, não só porque a 

organização e estruturação dos seus fornecedores e canais de distribuição e venda se 

foram também alterando num processo de realimentação permanente como também 

porque os mercados se transformaram e o comportamento dos clientes se alterou 

profundamente. “Em meados dos anos 90 [do séc. XX], as actividades, os grupos 

sociais e os territórios dominantes em todo o globo estão ligados sob um novo sistema 

tecnológico que começou a tomar forma como tal somente na década de 70” (Castells, 

2002).    

As novas tecnologias digitais permitem (e conduzem a) transformar a forma como se 

projectam, fabricam, distribuem, comercializam e se dá suporte a produtos e serviços.  

As tecnologias de informação electrónicas, em particular as informáticas, as novas 

ferramentas de apoio à decisão, as tecnologias de comunicação em geral e o 

desenvolvimento da cultura das redes e das novas tecnologias de comunicação e 

trabalho em rede vieram alterar o paradigma clássico das actividades produtivas e 

comerciais (Castells, 1996, 2000, 2009-2010).  

O desenvolvimento das tecnologias digitais que serviram de fundamento ao 

desenvolvimento das ciências e tecnologias da computação e das comunicações veio 

viabilizar o desenvolvimento dos sistemas de informação das organizações 

empresariais e a possibilidade, numa primeira fase, de trocas mais expeditas de 

informação entre elas (Laudon e Laudon, 2007).  

Mais tarde, o desenvolvimento destas tecnologias veio a introduzir sistemas mais 

inteligentes que permitem o apoio à decisão e a automatização de determinadas 
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decisões e comunicações, permitindo a integração das cadeias e das redes de valor 

das empresas e dos seus parceiros comerciais - fornecedores, clientes e outros 

stakeholders - e viabilizando uma enorme fluidez das trocas financeiras (Laudon e 

Laudon, 2007).  

Rayport e Sviokla (1995), como adiante veremos mais detalhadamente, definem três 

fases de introdução das tecnologias e sistemas de informação nas organizações, que 

correspondem a três tipos diferenciados que continuam a coexistir, com efeitos bem 

diferenciados:  

1. uma primeira fase em que os sistemas de informação servem sobretudo 

para melhor monitorar e controlar as operações;  

2. uma segunda fase em que as tecnologias e os sistemas de informação 

servem para substituir processos tradicionais, manuais ou mecânicos, de 

trabalho; 

3. uma terceira fase, qualitativamente superior, em que as tecnologias e os 

sistemas de informação viabilizam e/ou provocam um novo tipo de 

relacionamento com os clientes ou novos produtos (produzidos, a partir da 

própria existência dessas tecnologias e sistemas, em diversos pontos da 

matriz de valor).  

Muitas empresas transformaram o seu modelo de funcionamento e de gestão com o 

recurso às TIC e, mais recentemente, à Internet (Laudon e Laudon, 2007; Hartmann e 

Siffonis, 2000). Hoje está a decorrer com cada vez mais intensidade e velocidade 

aquilo a que muitos chamam de “webização” das empresas.  

As exigências e as características dos consumidores em geral e dos clientes 

transformaram-se também, criando novos desafios e oportunidades para as empresas, 

para os restantes agentes económicos e para os profissionais de marketing (Kotler, 

2000). Podem citar-se, a título de exemplo, diversos factos que contribuiram para isso: 

• a introdução de produtos virtuais e  a revolução dos sistemas de ensino e 

formação profissional, utilizando o novo conceito de e-learning (Ciotti e 

Roncaglia, 2000; Santos, 2000; Machado, 2001),  

• a revolução do entretenimento (Ciotti e Roncaglia, 2000),  

• a transformação da noção de tempo e de espaço/distância (Cairncross, 

1997) 

• a transformação da importância relativa das noções e dos sentimentos 

posse/acesso (Rifkin, 2000). 
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A abordagem dos mercados por parte das empresas passa de massificada e centrada 

no produto a uma abordagem centrada nos clientes e segmentada, cada vez mais 

segmentada, até chegar, em muitos casos, ao marketing one-to-one, assumindo uma 

forma completamente individualizada. Isto torna-se possível pela combinação de 

competências individuais e organizacionais com a tecnologia (Braga, 2004). 

São também introduzidas profundas modificações no mercado de trabalho, com uma 

maior tendência para a flexibilidade do emprego, dos horários de trabalho e das 

formas de prestação de trabalho ou de inserção na cadeia de valor (Braga, 2004). 

A mudança é possivelmente hoje, como talvez sempre o tenha sido, a única 

verdadeira constante das sociedades, do mercado e das empresas. A inovação é 

suscitada e condicionada pela mudança e ela própria provoca mudança. A inovação, 

sob as suas diversas formas condiciona a estratégia das empresas e pode, em muitos 

casos, ser ela própria parte integrante da estratégia das empresas (Schumpeter, 1934, 

1943, 1989).  

A(s) tecnologia(s), numa definição mais restrita ou mais lata, contribuem fortemente 

para a inovação e esta produz novas tecnologias. A gestão da informação e do 

conhecimento assumem hoje um papel relevante na gestão empresarial, no 

posicionamento competitivo, na formulação do pensamento estratégico, na gestão da 

inovação (Braga, 2004).  

Este novo paradigma produtivo leva: 

• à completa reestruturação das cadeias de valor,  

• ao incremento da sociedade em rede, das redes de empresas, das 

empresas em rede, das empresas virtuais, das empresas adaptativas, das 

redes adaptativas,  

• à especialização produtiva e dispersão geográfica dos diferentes elos da 

cadeia de valor, mesmo quando organizados no seio de uma mesma 

empresa ou grupo económico, e  

• à possibilidade de organização das competências em rede (diluindo as 

fronteiras das organizações e das empresas), bem como à possibilidade 

tecnológica de trabalhar cooperativamente, em todos os sectores da 

empresa (desde os sectores de produção fabril aos sectores de organização, 

gestão, criação e comercialização), 24 horas por dia e de uma forma 

geograficamente dispersa.  
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A estratégia das empresas interliga-se dinamicamente com a sua estrutura 

organizacional e com o seu modelo de gestão, condicionando-os e sendo por eles 

condicionada (Braga, 2004). 

Uma das perplexidades das primeiras décadas de aplicação das tecnologias de 

informação (sobretudo no que respeita à informatização dos processos e das 

organizações) foi o facto de quase nunca, sobretudo numa fase inicial, os 

investimentos em TIC conduzirem aos resultados esperados, nomeadamente à 

redução de custos e ao aumento da produtividade (Bar e Borrus, 1993, apud Castells, 

2000a). 

Conduziu, isso sim, à abertura de novas perspectivas de funcionamento e de negócio 

e à capacidade de fazer coisas que sem elas seria impossível realizar: 

 “Um motivo para que os investimentos em Tecnologia da Informação não se tivessem 

transformado em maior produtividade é que eles serviram principalmente para 

automatizar as tarefas existentes. Muitas vezes eles automatizam maneiras ineficientes 

de fazer as coisas. A realização do potencial da Tecnologia da Informação requer uma 

reorganização substancial. A capacidade de reorganizar tarefas conforme vão sendo 

automatizadas depende amplamente da disponibilidade de uma infra-estrutura 

coerente, isto é, uma rede flexível, capaz de fazer a interconexão das várias 

actividades empresariais informatizadas. (...) Estes computadores descentralizados só 

agora [1993] estão sendo interconectados de modo a possibilitar a reorganização e 

dar-lhe suporte. As empresas que efectivamente fizeram isso estão desfrutando de 

ganhos de produtividade.” (Bar e Borrus, 1993, apud Castells, 2000a). 

De facto, na expressão TIC’s – Tecnologias de Informação e Comunicação – foi o ‘C’ 

que marcou a diferença e, interligando os sistemas de informação e de produção 

digitais e electrónicos, fez com que o conjunto das tecnologias e da sua interacção 

com o ser humano transformasse realmente todo o processo produtivo e acelerasse o 

modo de desenvolvimento informacional, concretizando os inicialmente anunciados 

ganhos de produtividade, conjugando-os com novas perspectivas de inovação nos 

produtos e nos processos, viabilizando actividades e produtos antes impossíveis ou 

não rentáveis e transformando simultaneamente os mercados e o comportamento e 

características culturais dos clientes, potenciais e reais, Os sistemas apoiados em 

TIC’s tornaram-se estruturantes das organizações e dos negócios e transformaram a 

sociedade e a economia (Braga, 2004).  

A Comissão Europeia, num relatório do European Communication Council (2000) 

sobre a Economia Digital, utiliza o termo e-conomia para caracterizar o novo 

paradigma tecno-económico.  
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Mas as formas de organização em rede e a cultura de rede foram-se desenvolvendo a 

partir de outras realidades sociais económicas para além da tecnológica. Já Naisbitt 

(1985), a propósito daquilo a que chamou a ‘reinvenção’ da empresa, fala da 

organização da empresa em rede e das redes económicas como uma das tendências 

mundiais que se vinham a desenhar e a acentuar.  

Mais uma vez foi a convergência dessas tendências na sociedade e na economia que 

potenciou da forma que hoje vemos a difusão da cultura de rede. Castells (2000a) 

refere-se a esta evolução afirmando:  

“Pela primeira vez na história, a unidade básica da organização económica não é um 

sujeito individual (como o empresário ou a família empresarial) nem colectivo (como a 

classe capitalista, a empresa, o Estado). (...) as unidades da rede, formada de vários 

sujeitos e organizações, modificam-se continuamente conforme as redes se adaptam 

aos ambientes de apoio e às estruturas de mercado. O que une essas redes? Há 

alianças apenas úteis e eventuais? Pode ser que sim para determinadas redes, mas a 

forma de organização em rede deve ter uma dimensão cultural própria. (...). Com 

certeza não é uma cultura nova no sentido tradicional de um sistema de valores porque 

a multiplicidade de sujeitos na rede e a diversidade das redes rejeitam essa ‘cultura de 

rede’ unificadora. Também não é um conjunto de instituições porque observamos o 

desenvolvimento diverso da empresa em rede em vários ambientes institucionais, a 

ponto de ser moldada em uma ampla gama de formas por esses ambientes. Mas, sem 

dúvida, há um código cultural comum nos diversos mecanismos da empresa em rede. 

É composto de muitas culturas, valores e projectos que passam pelas mentes e 

informam as estratégias dos vários participantes das redes, mudando ao mesmo ritmo 

que os membros da rede e segundo a transformação organizacional e cultural das 

unidades da rede. É de facto uma cultura, mas uma cultura do efémero, uma cultura de 

cada decisão estratégica, uma manta de retalhos de experiências e interesses, em vez 

de uma carta de direitos e obrigações. (...) O ‘espírito do informacionalismo’ é a cultura 

da ‘destruição criativa’, acelerada pela velocidade dos circuitos optoelectrónicos que 

processam os seus sinais. Schumpeter encontra-se com Weber no espaço cibernético 

da empresa em rede”. 

Todas estas evoluções tecnológicas têm levado a uma transformação na forma como, 

em muitas organizações e sectores económicos se organiza a cadeia de valor, desde 

a fórmula sequencial clássica como Porter a divulgou até às suas concretizações no 

mundo dos negócios actual. A rede impôs-se a todos os níveis e a todas as áreas, 

embora não se deva ignorar que, por detrás dela e com ela interagindo, se encontram 

também fortes (e fracas) estruturas hierarquizadas de tipo clássico (Braga, 2004).  

Um dos primeiros autores a detectar a emergência de uma sociedade de tipo novo, 

que designou por ‘sociedade pós-industrial’, foi Alain Touraine (Touraine, 1969).  

Daniel Bell (1973, prefácio de 1999) refere as seguintes características dessa nova 

sociedade: 
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1. passagem da predominância do emprego na manufactura para os serviços;  

2. mudanças ocupacionais, com o crescimento do emprego profissional e 

técnico e o declínio dos trabalhadores qualificados e semi-qualificados;  

3. propriedade e educação - tornando-se a educação a base da mobilidade 

social - especialmente com a expansão das profissões liberais (ou empregos 

‘profissionais’, no sentido anglo-saxónico) e técnicas e com a maior 

necessidade de níveis educacionais elevados para seguir a via do 

empresariado - em detrimento da tradição de obter posições e privilégios 

através da família e da sua posição social; 

4. capital financeiro e capital humano -  crescimento da relevância do capital 

humano e também do capital social (consciência de novas oportunidades e 

das possibilidades de avanço através de nova informação e da efectivação 

de conexões), associados a uma visão do capital como um recurso;  

5. tecnologia e capital intelectual - na tecnologia é ultrapassada a sua 

associação com máquinas, característica da época industrial, para 

predominar a ‘tecnologia intelectual’ (baseada na matemática e na 

linguística) associada a tecnologias digitais como o desenho e projecto 

assistido por computador, a junção de diferentes sistemas de comunicação, 

o uso de algoritmos (tomada de decisão), a programação (software) e 

modelos e simulações; 

6. infraestrutura - passagem de uma infraestrutura baseada nos transportes 

para uma infraestrutura assente nas comunicações; a sociedade pós-

industrial assenta numa economia global mediatizada electronicamente;  

7. uma teoria do valor do conhecimento: a sociedade industrial baseia-se no 

valor do trabalho; a sociedade pós-industrial assenta no valor do 

conhecimento, que viabiliza a invenção e a inovação. Com a dominância das 

comunicações, a geografia perde importância como controlador de custos e 

"a distância [se] torna [-se] uma função não do espaço, mas do tempo, 

tornando-se os custos do tempo e a rapidez das comunicações as variáveis 

decisivas. (...) Com efeito, os mercados não são mais lugares mas redes" 

(Bell,1973, prefácio de 1999). 

As novas indústrias não são acréscimo, são inovações e fundamentam-se no 

conhecimento. Passa-se do primado da experiência para o primado do conhecimento, 

como recurso económico central. Passa-se, segundo a sua definição de uma era de 

continuidade, cuja evolução era facilmente previsível para uma era de 
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descontinuidade, em que se torna difícil prever as evoluções futuras. Mas é 

fundamental compreender e ter em conta que "o pós-industrialismo não substituiu as 

indústrias nem terminou com o modelo característico da sociedade industrial; a 

sociedade da informação não se 'realiza' sem o conhecimento que permite que ela se 

torne útil e se desenvolva" (Domingues, 2003). 

A inadequação do modelo “Fordista” começou a revelar-se a partir da crise económica 

dos anos 70 (Domingues, 2003). 

Algumas das características da fase pós-fordista, que alguns autores designam de 

acumulação flexível (Harvey, 1990), de especialização flexível (Piore e Sabel, 1984, 

apud Harvey, 1990) ou de empresa flexível (Atkinson, 1984, apud Harvey, 1990) são 

as seguintes (segundo Harvey, 1990): 

1. volatibilidade do mercado, acréscimo da competição, diminuição das taxas 

de lucro, conduzindo os empregadores à utilização de trabalho e de 

contratos de trabalho mais flexíveis, com mudanças nos paradigmas 

tradicionais de horários de trabalho e de emprego, com o crescimento, 

nomeadamente, dos empregos a tempo parcial, dos contratos a termo, do 

trabalho temporário e dos subcontratos;  

2. distinção entre trabalhadores ‘de núcleo’ e trabalhadores de ‘periferia’, de 

acordo com a sua importância para a concretização das vantagens 

competitivas da empresa, conduzindo a uma diferenciação das políticas de 

Gestão de Recursos Humanos para cada um destes dois grupos;  

3. mudanças na estrutura industrial e no tecido económico em geral, com maior 

recurso das grandes empresas à subcontratação e ao ‘outsourcing’, abrindo, 

assim, novas perspectivas para as pequenas e médias empresas e dando 

origem a redes, mais ou menos estáveis, de empresas na constituição da 

cadeia de valor das empresas ‘dirigentes’ do processo;  

4. crescimento da economia informal, com recurso a trabalhadores não-

qualificados, a imigrantes, a minorias e a excluídos do mercado formal de 

trabalho, economia essa, em parte estruturada e organizada 

internacionalmente;  

5. acréscimo da participação da mulher no mercado de trabalho, tanto do ponto 

de vista quantitativo como qualitativo, embora, sobretudo em países 

desenvolvidos, com horários a tempo parcial;  
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6. passagem da produção em massa, de características rígidas para a 

produção flexível e deslocalização progressiva das actividades 

estandardizadas para países de mão-de-obra barata, com características de 

organização ao nível da primeira fase do fordismo;  

7. aceleração da inovação, desenvolvimento de nichos de mercado altamente 

especializados e ciclos de produção e de vida dos produtos cada vez mais 

curtos;  

8. desenvolvimento paralelo da acumulação flexível com as tendências 

fortemente consumistas, substituindo a relativa estabilidade de gostos do 

modernismo fordista pela instabilidade, diferença, culto do efémero e 

influência da moda característicos do pós-modernismo;  

9. forte crescimento dos serviços e do emprego neste sector; 

10. desregulação do mercado, coincidente com novos sistemas de coordenação 

criadores de conjuntos produtivos constituídos a partir de empresas de 

diferente dimensão e grau de complexidade; 

11. facilitação do acesso a novas técnicas, produtos e descobertas, em que o 

conhecimento, cuja produção, difusão e integração no sistema económico 

são cada vez mais organizados; 

12. reorganização do sistema financeiro global. 

De acordo com Castells (2000a), as mudanças organizacionais são um elemento 

essencial do pós-fordismo, como resposta à "incerteza causada pela rápida mudança 

no ambiente económico, institucional e tecnológico da empresa (…)".  

Para Clarke e Clegg (1998), está-se perante a combinação nos negócios entre o 

hardware, software e humanware, de forma a construir uma ‘organização inteligente’, 

em que aos trabalhadores, clientes, fornecedores e fabricantes de componentes é 

dada uma maior importância e capacidade de intervenção.  

Allen (in Hall et al., ed., 1996) caracteriza esta nova época pela preponderância do 

conhecimento e do desenvolvimento das novas tecnologias, o acréscimo da 

desigualdade económica e social e a globalização. 

Manuel Castells caracteriza bem a situação vivida no fim da década de 80 e princípios 

da década de 90 - em que a pressão se desenvolvia simultaneamente, por um lado, 

do lado da sociedade e das organizações e, por outro, da comunidade científica, 

respondendo através das instituições científicas, dos departamentos de I&D das 
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empresas do sector e da criação de start-ups tecnológicas a partir, e geralmente em 

volta, dos centros de saber - e a evolução que se verificou, conduzindo à situação 

actual e desenhando as tendências futuras:  

“A maior parte da literatura dos últimos vinte anos dá a impressão de que a empresa 

multinacional, com a sua estrutura divisional centralizada, era a expressão 

organizacional da nova economia global. A única discussão dava-se entre os 

defensores da permanência de raízes nacionais na empresa multinacional e os que 

consideravam as novas formas de empresa verdadeiramente transnacionais, cujas 

visões, interesses e compromissos superam qualquer país em particular, 

independentemente da sua origem histórica. Contudo, análises empíricas sobre a 

estrutura e prática das grandes empresas globais parecem mostrar que os dois pontos 

de vista estão ultrapassados e devem ser substituídos pelo surgimento de redes 

internacionais de empresas e de subunidades empresariais, como a forma 

organizacional básica da economia informacional/global” (Castells, 2000a). 

 “A capacidade de empresas de pequeno e médio porte se conectarem em redes, entre 

si e com grandes empresas, também passou a depender da disponibilidade de novas 

tecnologias, uma vez que o horizonte das redes (se não as suas operações diárias) se 

tornou global. (...). As grandes empresas ficariam simplesmente impossibilitadas de 

lidar com a complexidade da teia de alianças estratégicas, dos acordos de 

subcontratação e do processo decisório descentralizado sem o desenvolvimento das 

redes de computadores, de forma mais específica, sem os poderosos 

microprocessadores instalados em computadores de mesa, ligados a redes de 

telecomunicações digitalmente conectadas. Esse é um caso em que a transformação 

organizacional, em certa medida, motivou a trajectória tecnológica.(...). Foi devido à 

necessidade de utilização de redes pelas novas organizações – grandes e pequenas – 

que os computadores pessoais e as redes de computadores foram amplamente 

difundidos. E em razão da necessidade geral de manipulação flexível e interactiva de 

computadores, o segmento de software tornou-se o mais dinâmico do sector e da 

actividade ligada à produção de informação, que provavelmente moldará os processos 

de produção e gestão no futuro.  Por outro lado, foi devido à disponibilidade dessas 

tecnologias (por causa da persistência dos inovadores do Vale do Silício, resistindo ao 

modelo de informática de “1984”) que a integração em redes se tornou a chave da 

flexibilidade organizacional e do desempenho empresarial (...). Bar e Borrus 

demonstraram em vários importantes trabalhos de pesquisa que a tecnologia das redes 

de informação teve um tremendo progresso no início dos anos 90 devido à 

convergência de três tendências: digitalização da rede de telecomunicações, 

desenvolvimento da transmissão em banda larga e uma grande melhoria no 

desempenho de computadores conectados pela rede, desempenho que, por sua vez, 

foi determinado por avanços tecnológicos em microelectrónica e software. E os 

sistemas interactivos de computadores, que até então se limitavam às redes locais, 

tornaram-se operacionais em redes remotas, e o paradigma computacional passou da 

mera conexão entre computadores à ‘computação cooperativa’, independentemente da 

localização dos parceiros interagentes. Avanços qualitativos em tecnologia da 

informação, indisponíveis até à década de 90, permitiram o surgimento de processos 

flexíveis de gestão, produção e distribuição totalmente interactivos com base em 

computadores, envolvendo cooperação simultânea entre diferentes empresas e suas 

unidades” (Castells, 2000a).  
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Com o novo paradigma tecnoeconómico, muitas empresas organizam-se em rede e 

em redes de negócios (que podem ser organizações temporárias para projectos, 

como é frequente na indústria cinematográfica e noutras da área cultural) e de 

empresas – redes essas a que Tapscott (Tapscott et al., 2000) chama b-webs ou 

business-webs. 

Como referem Tapscott et al. (2000), a era industrial foi uma era de gigantes, de 

megacorporações (ou megaempresas) que faziam de tudo, desde sopa a parafusos. 

A era da informação está a revelar uma nova forma de fazer negócios: congregações 

fluidas de negócios ou empresas - às vezes altamente estruturadas, às vezes amorfas 

- que se reúnem na internet, ou apoiando-se também nela para além da sua 

actividade física tradicional, para criar valor para os clientes e riqueza para os seus 

accionistas. A esses sistemas chamam redes de negócios ou b-webs (business 

webs). 

A grande empresa, normalmente multinacional ou transnacional,  personificava o 

capital na era industrial. A rede de negócios ou b-web tende a caracterizar o capital na 

economia digital. Nas b-webs, reúnem-se, para criar valor para os clientes e riqueza 

para os seus accionistas ou investidores, conjuntos de colaboradores, colectivos e 

individuais, interligados em redes. Nas mais bem construídas e eficazes, cada 

participante concentra-se num conjunto limitado de competências nucleares, 

concentra-se nas coisas que sabe fazer melhor. Estes conjuntos de agentes 

económicos são conjuntos flexíveis e fluidos, umas vezes altamente estruturados, 

outras vezes amorfos (Tapscott et al., 2000). 

Uma b-web é um sistema distinto de fornecedores, distribuidores, provedores de 

serviços comerciais, provedores de infraestruturas e clientes que usam a Internet para 

as suas principais comunicações e transações de negócios (Tapscott et al., 2000). 

Várias b-webs podem concorrer umas com as outras pela sua quota de mercado 

numa indústria. Tapscott et al. (2000) identificam como estruturas principais do 

universo b-web as três seguintes:   

1. empreendimentos/iniciativas empresariais, geralmente sob a forma de 

empresas, equipas e indivíduos interligados em rede;  

2. as próprias b-webs;  

3. o ambiente da indústria.  
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Os empreendimentos, equipas, organizações e indivíduos interligados em redes são 

as componentes fundamentais de colaboração e concorrência da b-web. Um ambiente 

da indústria (por exemplo, a indústria do software) é um espaço distinto na qual várias 

b-webs concorrem. O normal é que qualquer entidade individual participe de várias b-

webs, por vezes concorrentes. 

Tapscott et al. (2000) identificam nove características – que são também as principais 

dimensões de design – para uma b-web eficaz e competitiva:  

1.  infraestrutura de internet;  

2.  inovação da proposta de valor;  

3.  mecanismo de recursos multiempreendimento;  

4.  cinco classes de participantes - uma estrutura de b-web típica inclui cinco 

tipos, ou classes, de colaboradores para a criação de valor: (a) Clientes; (b) 

Provedores de contexto; (c) Provedores de conteúdo; (d) Provedores de 

serviços comerciais; (e) Provedores de infra-estrutura; 

5.  ‘coopetição’ (os participantes das redes cooperam e competem entre si; 

6.  foco e centro no cliente; 

7.  papel predominante desempenhado pelo contexto e pelo respectivo 

provedor;  

8.  regras e padrões (os participantes precisam conhecer e aderir às regras do 

compromisso da b-web, sendo que a adesão voluntária a tecnologias e 

padrões abertos minimiza a dependência de eventuais métodos proprietários 

e específicos dos participantes individuais de b-web); 

 9.  impregnada em conhecimento.  

A organização rígida, estável, centralizada e muito hierarquizada tornou-se, na maior 

parte das situações, ineficaz, dispendiosa e demasiado lenta para fazer face às 

solicitações, à concorrência e à mudança. As novas formas de organização 

empresarial, os novos modelos de gestão, as novas tecnologias e a necessidade de 

permanente atenção às mudanças em acto e às novas oportunidades de introduzir 

mudanças exigem novas responsabilidades e novas competências por parte dos 

empregados das organizações a todos os níveis.  

Proporcionam-lhe também novas formas de realização pessoal e de afirmação social, 

novas oportunidades de desenvolvimento profissional e cultural e maiores 

possibilidades de satisfação no trabalho.  
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Exigem, também, formas de controlo da actividade menos cerradas mas mais 

complexas, sofisticadas, eficazes e seguras, de forma a assegurar a coerência 

estratégica e a sobrevivência face à concorrência no seio de um ambiente turbulento 

e em rápida transformação. Os modelos de gestão tendem a centrar-se mais nos 

resultados do que na monitorização da actividade, como acontecia durante a época 

industrial.  

No fundo, são também novas formas de culturas e subculturas empresariais que 

estão a surgir (Ghoshal e Bartlett, 1997; Tapscott et al., 2000; Parker, 1998; Rifkin, 

2000; Hartmann e Siffonis, 2000; Ashkenas et al., 1995; Castells, 1996, 2000a, 2000b, 

2001, 2003, 2004, 2009-2010). 

O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, com a criação e 

desenvolvimento da internet, das intranets e das extranets nasceu e desenvolveu-se 

rapidamente, a um ritmo exponencial, um mundo paralelo, um novo ‘espaço virtual’ 

com a sua geografia própria e com os seus próprios métodos de ‘navegação’, quase 

imaterial, constituído sobretudo por bits, alguns átomos e muitos, cada vez mais, 

seres humanos, altamente especializados e criativos, que, individual ou 

organizadamente, nomeadamente em empresas ou em redes geralmente informais e 

de composição variável e interpenetrada, constróem as novas paisagens, os novos 

caminhos e estradas, os novos centros comerciais ou lojas de bairro, os novos 

museus e ‘salas’ de espectáculo, as novas bibliotecas e estabelecimentos de ensino, 

as novas fábricas e sistemas de distribuição, enfim toda uma nova realidade.  

Essa nova realidade exige uma nova cartografia que desvende a sua ‘geografia’, uma 

nova demografia e novos meios de transporte, novos instrumentos de ‘navegação’ e 

novas aptidões e saberes. Pode dizer-se que estamos perante uma nova aventura e 

perante problemas semelhantes aos que os navegadores portugueses defrontaram no 

séc. XV, ao descobrir e transformar o resto do mundo não europeu, para o bem e para 

o mal, num ambiente de grande desconhecimento e incerteza.  

Compreender este fenómeno, aprender esta geografia e ter a capacidade de se 

movimentar nela e dela beneficiar modifica a forma de funcionamento das 

organizações e cria novas exigências à gestão do conhecimento, das capacidades, 

das competências e das pessoas.  

Tem especial interesse avaliar o ritmo de adopção da tecnologia por parte das 

empresas, a nível individual e a nível de universos específicos, o que actualmente 

quer dizer o ritmo de integração eficaz das empresas na sociedade informacional. E 
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para isso pretende contribuir este projecto, através da introdução de ferramentas 

adequadas. 

Embora não seja esse o objecto de análise deste projecto, interessa também 

compreender os factores que influenciam o ritmo de adopção das novas tecnologias, 

sistemas e modelos de negócio.  

Sobre esta matéria da adopção das inovações existem diferentes perspectivas 

teóricas que Bilhim (2008) sintetiza no essencial:  

1. o modelo evolucionista e desenvolvimentista, para o qual as forças da 

mudança e da inovação se encontram no interior das organizações, são 

endógenas ao sistema, podendo a pressão exterior da envolvente apenas 

acelerar/desacelerar a mudança, uma vez que a sua semente ou estrutura 

genética radica no seio do sistema organizacional, aceitando os processos 

de diferenciação e de variação de estádios sequenciais ocorridos no ciclo de 

vida organizacional, assim como a selecção e retenção do Darwinismo 

social, e a tese, a antítese e a síntese das teorias dialécticas; 

2. o modelo da acumulação, em que a inovação e a mudança são explicados 

pela acumulação ou subtracção de elementos, tendo a mudança origem no 

exterior, sendo exógena ao sistema e produzida descontinuamente pela 

adição ou subtracção de novos componentes;  

3. o modelo do equilíbrio, que usa o tempo para incorporar os dois modelos 

anteriores, considerando que podemos encontrar numa organização, em 

diferentes momentos, mudanças de tipo evolucionista, caracterizados por 

períodos de contínua  convergência e metamorfose, e períodos de mudança 

acumulada, descontínua e ocasional, provocada pelo exterior, fornecendo o 

tempo o caminho para incorporar processos contraditórios num equilíbrio 

instável, em virtude de procurar integrar fontes internas e externas da 

mudança organizacional. 

Como veremos adiante, ao analisar o modelo de medida do grau de 

informacionalização proposto, existem momentos e patamares de cada uma das 

variáveis que correspondem a saltos qualitativos e a uma capacidade 

significativamente acrescida de inserção competitiva na economia informacional e 

outros momentos em que apenas existe um incremento de capacidades sem esse 

impacto. 
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De qualquer forma, como afirma Bilhim (2008), uma inovação apenas é adoptada por 

um sistema [neste caso um estabelecimento ou uma empresa do sector da hotelaria] 

quando este tem capacidade para o receber, sendo necessário que a inovação seja 

encarada por certos actores sociais como portadora de consequências positivas e que 

os actores possam assumir os custos da sua introdução, ou seja, a adopção é 

também função, para além do impulso externo, de certas características do sistema. É 

também necessário que exista uma oferta adequada e correspondente à procura.  

E, como veremos, em muitos casos, na indústria hoteleira, tanto a oferta influencia a 

procura como a procura (derivada da percepção de necessidades de operação, de 

gestão operacional ou de gestão estratégica) pode influenciar a oferta e fazer evoluir 

ou transformar os sistemas tecnológicos oferecidos. 

Para melhor estudar e compreender a inserção dos estabelecimentos hoteleiros no 

modo de desenvolvimento informacional e na informacionalização da economia e da 

sociedade, assumem particular interesse e relevância as noções de cadeia de valor 

(Porter, 1985), de cadeia de valor virtual (Rayport e Sviokla, 1995) e de constelação de 

valor (Ramirez e Norman, 1993).  

Tem também grande interesse a compreensão das transformações verificadas no 

mercado do turismo e no comportamento, atitudes e expectativas dos turistas e 

viajantes utilizadores dos estabelecimentos hoteleiros neste período de transformação 

económica, política e social. Estes aspectos serão referidos nas secções seguintes.  
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3.3. TRANSFORMAÇÕES NO SECTOR DO TURISMO E DA HOTELARIA 
DERIVADAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÓMICO E 
TECNOLÓGICO 

Vimos na secção anterior (Castells, 1999, 2000, 2001, 2002, 2009-2010) como, nas 

últimas décadas, as transformações tecnológicas e delas derivadas não são um 

fenómeno isolado e se inserem num processo profundo de evolução e transformação 

dos sistemas económico, social e tecnológico que, por um lado, afecta os modelos de 

negócio e de estruturação das empresas e, por outro, dele se alimenta.  

Como afirma Castells (2000, 2009-2010), este novo mundo em que as empresas e os 

indivíduos se movimentam começou a tomar forma no fim dos anos 60 e meados da 

década de 70 do século passado, com a coincidência de três processos 

independentes: 

1. a revolução tecnológica da informação; 

2. a crise económica do capitalismo e do estatismo e a consequente 

reestruturação de ambos, com a globalização da economia, com o fim da 

guerra fria e a emergência dos novos mercados de origem e destino dos 

países que anteriormente  tinham uma economia predominantemente 

estatizada, com a financeirização da economia (acompanhada por um 

enorme crescimento do  crédito, tanto às empresas como aos indivíduos, 

que dinamizou tanto a oferta como a procura), com o surgimento ou 

desenvolvimento de novas regiões de integração económica  e de novas 

potências económicas;   

3. o apogeu de movimentos socioculturais (no sentido sociológico da palavra 

cultura), que transformaram as necessidades, desejos e exigências dos 

indivíduos, bem como os seus comportamentos, levou à criação, 

massificação e globalização de novas actividades culturais (num sentido 

mais restrito da palavra cultura, ligada às artes, à literatura e ao 

conhecimento em geral) e a um aumento muitíssimo significativo do número 

de viajantes de lazer.  

Não sendo este o objecto do presente projecto de investigação, não se aprofunda este 

tema nem se detalha a literatura sobre ele. Ele foi sucintamente tratado numa anterior 

dissertação de mestrado (Braga, 2004), no que era pertinente para o seu objectivo e 

visível até à data da sua elaboração. 
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Vimos também (Castells, 1999) como a interacção entre esses processos e as 

reacções por eles desencadeadas fizeram surgir uma nova estrutura social dominante, 

a sociedade em rede; uma nova economia, a economia informacional/global; e uma 

nova cultura, que designa por cultura da virtualidade real, plena de manipulação 

simbólica, predominantemente assente em meios tecnológicos, que contribui para um 

mundo de representações imaginárias conducentes a essa cultura e às suas diversas 

manifestações. E é a lógica inserida nessa economia, nessa sociedade e nessa 

cultura que está subjacente à acção e às instituições sociais num mundo 

interdependente. 

Este enquadramento geral conduziu a profundas alterações no sector do turismo e da 

hotelaria. 

Do conjunto da literatura analisada neste projecto, especificamente sobre turismo e, 

em geral, sobre questões económicas, sociais, culturais e políticas, destacam-se um 

conjunto de linhas de força predominantes nas últimas décadas que têm conduzido a:  

- profundas transformações no ambiente externo que envolve o sector de 

actividade do turismo; 

- profundas transformações quantitativas e qualitativas  na procura, 

nomeadamente a alterações profundas nas características e 

comportamentos dos clientes/consumidores/viajantes;  

- profundas alterações na organização, funcionamento e gestão  das 

empresas tradicionais, ao aparecimento de novos actores, alterações 

profundas nos canais de distribuição e venda, com um significativo 

movimento de desintermediação e aparecimento de novos tipos de 

intermediários e uma significativa alteração das relações de forças entre os 

diversos tipos de empresas do sector e entre estas e os clientes, isto é, uma 

profunda transformação na estrutura do sector. 

No que se refere à diferença entre as características do ‘novo turismo’ e do ‘novo 

turista’ e as do ‘velho’ paradigma’, Poon (1993/2011), sintetiza-as da forma registada 

nas Ilustrações das páginas seguintes, acentuando que o ‘novo turismo’ se segue ao 

‘turismo de massas’, isto é a um turismo predominante massificado e estandardizado, 

pouco individualizado e dominado, nas suas características e ofertas, pelos 

operadores turísticos: o ‘novo turismo’ é flexível, segmentado, diagonalmente 

integrado e ambientalmente consciente, contrariamente ao ‘velho turismo’, 
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massificado, estandardizado e predominantemente assente em pacotes rigidamente 

organizados. 

 

 

 

 

 

Ilustração 3.14 – O velho e o novo turismo comparados. Fonte: Poon, (1993/2011) 

 

 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 
 

114                                                                                                                                    Carlos Patrício Fernandes Braga 
 

 

 

Ilustração 3.15 – O velho e o novo turismo. Fonte: Poon (1993/2011) 

 

 

Segundo Poon (1993/2011), as forças impulsionadoras do “novo turismo” são as 

seguintes:  

- consumidores que são viajantes experimentados, flexíveis, independentes, 

com valores diferentes dos tradicionais, um estilo de vida diferente, 

resultantes de características demográficas alteradas; 
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- uma gestão marcada pela customização de massas, a gestão de 

rendimentos e receitas (yield management), a segmentação de mercados e 

a inovação no estabelecimento dos preços; 

- empresas tecnologicamente apetrechadas com sistemas e tecnologias de 

informação, uma crescente e rápida difusão das tecnologias, levando à 

universalização do seu uso; 

- processos de produção flexíveis, diagonalmente integrados, adoptando 

também uma integração entre o marketing e o desenvolvimento de produtos, 

caracterizados pela inovação e orientados para os clientes. 

- Tudo isto, num quadro de condições da envolvente caracterizado pela 

desregulamentação do tráfego aéreo comercial, por pressões ambientalistas 

e de protecção do consumidor, pela possibilidade de tirar férias em qualquer 

parte do ano e consequente flexibilidade, por acções desenvolvidas pelos 

países de acolhimento e pelo desencantamento dos países de acolhimento e 

dos seus governos relativamente aos benefícios e custos do turismo de 

massa. 

Os quadros seguintes retratam a passagem do velho turismo de massas ao novo 

turismo:  

 

 

Ilustração 3.16 – Os novos consumidores do turismo. Fonte: Poon (1993/2011) 
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Ilustração 3.17 – As novas tecnologias no turismo. Fonte: Poon (1993/2011) 

 

 

Ilustração 3.18 – As novas práticas de produção no turismo. Fonte: Poon (1993/2011) 
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Ilustração 3.19 – As novas técnicas de gestão no turismo. Fonte: Poon (1993/2011) 

 

 

 

 

Ilustração 3.20 – As novas condições de enquadramento do turismo. Fonte: Poon (1993/2011) 
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O quadro seguinte caracteriza os “novos turistas”: 

   

 

 

Ilustração 3.21 – Os novos consumidores. Fonte: Poon (1993/2011) 
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O impacto das TIC no turismo é sintetizado no seguinte quadro: 

 

 

 

Ilustração 3.22 – Impacto das Tecnologias de Informação no turismo. Fonte: Poon (1993/2011) 

 

 

As transformações sofridas no sector do turismo, tendo por forças impulsionadoras 

forças exógenas e endógenas, são amplamente tratadas na literatura académica 

sobre o sector. Um dos aspectos tratados, embora em muito menor número de 

publicações, é a relação entre o desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação e a evolução do sector do turismo. Para além das referências já feitas 

anteriormente, e das que surgirão nos subcapítulos seguintes, referentes a aspectos 

específicos do turismo e da hotelaria, recorre-se em seguida à exaustiva revisão da 

literatura recentemente publicada por Buhalis e Law (2008), em que figuram, para 

além de outras, muitas das publicações analisadas no decurso do presente projecto de 

investigação  

Buhalis e Law (2008), sintetizando a literatura dos últimos vinte anos sobre a relação 

entre o progresso nas tecnologias de informação e a gestão das actividades turísticas, 

referem as seguintes conclusões relativas aos clientes e à procura:  
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- as TIC permitem aos viajantes aceder a informação confiável e precisa, bem 

como fazer reservas com muito menores dispêndios de tempo e de custo 

monetário e com muito menos incómodo e esforço do que os exigidos pelos 

métodos tradicionais (O’Connor, 1999); 

- as TIC podem apoiar a melhoria da qualidade do serviço e contribuir para 

uma maior satisfação do hóspede/viajante; 

- as TIC colocam os utilizadores no centro da sua funcionalidade e 

fornecimento dos produtos; 

- cada turista é diferente dos outros, transportando em si um conjunto único 

de experiências, motivações e desejos; 

- os turistas das regiões do mundo que são maiores geradoras de fluxos 

tornaram-se viajantes frequentes, possuem literacia em matéria de línguas e 

de tecnologia e estão aptos a funcionar em ambientes multiculturais 

exigentes; 

- o desenvolvimento das TIC, e em particular da internet, aumentou o poder e 

as capacidades do “novo” turista que se tornou mais conhecedor e mais 

exigente relativamente ao retorno do dinheiro e tempo dispendidos; 

- os “novos turistas” estão menos interessados em se integrar em multidões 

agrupadas em excursões e preferem seguir as suas próprias preferências e 

horários, o que tem levado à crescente prática de “packages” dinâmicos e 

individualizados; 

- o novo tipo de cliente está muito pouco disposto a esperar por soluções (a 

paciência é uma virtude em vias de extinção) e a chave do sucesso reside 

numa rápida identificação das necessidades do cliente e em conseguir 

atingir os clientes com produtos abrangentes, personalizados e actualizados 

que satisfazem essas necessidades; cada vez mais os novos clientes, 

experimentados, sofisticados e exigentes querem interagir com os 

fornecedores para satisfazer as suas necessidades e desejos; 

- por um lado, cada vez mais os clientes dispõem de pequenos períodos para 

relaxar e carregar baterias e, também, para se dedicarem às suas 

actividades favoritas; o tempo de lazer, inserido numa vida agitada, mesmo 

frenética, por vezes, é cada vez mais utilizado numa perspectiva de 

“edutainment”, ou seja, da exploração de interesses pessoais orientados 

tanto para o seu desenvolvimento pessoal como profissional;  
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- as viagens e as férias representam cada vez mais uma parte importante dos 

orçamentos familiares, sendo das aquisições mais caras efectuadas pelos 

indivíduos e famílias; 

- a internet transformou profundamente as características do cliente do 

turismo (Mills & Law, 2004), sendo uma das tecnologias que mais 

transformou o comportamento dos viajantes. Os potenciais viajantes têm 

acesso directo a uma muito maior riqueza de informação fornecida pelas 

organizações de turismo, pelas empresas privadas e, cada vez mais, pelos 

próprios utilizadores/consumidores; os clientes procuram eles próprios 

informações, fazem reservas e outras compras online em vez de confiarem 

em agências de viagens para organizar por eles o seu processo (Morrison, 

Jing, O’Leary & Lipping, 1999); é crescente o número de clientes que fazem 

reservas directamente nos websites dos hotéis (Jeong, Oh & Gegoire, 2003); 

as TIC não só reduzem a incerteza e os riscos percebidos como contribuem 

para melhorar a qualidade das viagens; devido à popularidade das 

aplicações de internet, a maioria das organizações do sector do turismo, 

como hotéis, companhias aéreas e agências de viagens recorrem às 

tecnologias ligadas à internet como parte das suas estratégias de marketing 

e comunicação; 

- segundo Sneppenger, Medged, Snelling e Worrall (1990), os quatro 

principais factores que, por essa altura, influenciavam busca de informação 

eram: (1) a composição dos grupos; (2) a presença de família e amigos no 

destino; (3) visitas anteriores ao destino; (4) o grau de novidade associado 

ao destino; 

- Gursoy e McCleary (2004) desenvolveram um modelo teórico abrangente 

que integra todas as abordagens psicológicas/motivacionais, económicas e 

de processo num todo coerente para compreender o comportamento dos 

turistas na busca de informação; 

- o preço é também um assunto da maior importância no eTourism à medida 

que são cada vez mais as organizações que comunicam directamente com 

os clientes com tarifas exclusivas da internet, praticando descontos gerados 

pela poupança de comissões e encargos de distribuição pelo uso de uma 

cadeia de valor mais curta;    

- diversos foram os estudos que demonstraram que os turistas que fazem 

buscas na internet tendem a gastar mais nos seus destinos em comparação 
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com os que recorrem a outras fontes de informação (Bonn, Furr & Susskind; 

Luo, Feng & Cai, 2004). 

-  com a rapidez da transmissão de informações via internet, a capacidade e a 

rapidez de resposta das organizações aos clientes foi significativamente 

aumentada, pelo que as reacções aos inquéritos online podem influenciar a 

satisfação dos clientes e o seu comportamento relativamente às reservas, o 

que leva a que a capacidade de reacção se torne um dos factores essenciais 

de sucesso da pequenas e médias empresas do sector do turismo (Main, 

2001; Pechlaner, Rienzner, Matzler & Osti, 2002). A satisfação online tem 

um impacto positivo na lealdade tanto aos programas da organização como 

ao seu website (Anderson & Srinivansan, 2003); 

- segundo Wolfe, Hsu e Kang (2004), as razões para que os consumidores 

não comprem produtos de viagem online são a ausência de serviço 

personalizado, questões de segurança, falta de experiência e o gasto de 

tempo. Weber e Roehl (1999) concluíram que há maiores probabilidades que 

sejam os clientes com 4 anos ou mais de experiência de internet que 

adquiram produtos turísticos online; a confiança pode ser construída através 

da experiência positiva e das transacções anteriores (Bai, Hu, Elsworth & 

Countryman, 2004; Bieger, Beritelli, Weinert & Wittmer, 2005); 

- a internet já está a influenciar os consumidores nos países em vias de 

desenvolvimento, como a China, permitindo aos clientes dispor de muito 

maior escolha (Li e Buhalis, 2005); 

-  a busca através da internet proporciona uma cobertura geográfica muito 

mais vasta (Peterson, Balasubramanian & Bronnenberg, 1997); 

- Werthner e Ricci (2004) afirmam que a indústria do turismo lidera as 

aplicações de e-commerce; 

- existe por parte dos consumidores uma preocupação de segurança com os 

pagamentos online e existem diversos tipos de fraude e crime que levam a 

que os clientes não forneçam as suas informações relativas a cartão de 

crédito (Werner e Ricci, 2004; Mills, Ismail, Werner e Hackshaw, 2002), o 

que leva muitos clientes a procurar a informação pela internet mas a 

comprar offline (Kolsaker, Lee-Kelley & Choy, 2004). Os detentores de 

website devem, por isso, prestar mais atenção no sentido de fazer com que 

os clientes se sintam mais à vontade e com maior segurança para completar 

as suas reservas e aumentar a confiança no ambiente online; 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                    123 
 

- as comunidades virtuais têm cada vez mais influência e credibilidade no 

respeitante ao turismo à medida que os consumidores confiam cada vez 

mais nos seus pares relativamente às mensagens de marketing, uma 

comunidade virtual no âmbito do turismo torna mais fácil aos consumidores 

obter informações, manter ligações, desenvolver relações e mesmo tomar 

decisões referentes à suas viagens (Stepchenkova, Mills & Jiang, 2007); os 

consumidores frequentadores da internet apreciam muito encontrar na net 

outros viajantes com atitudes, interesses e formas de vida semelhantes 

(Wang, Yu e Fesenmaier, 2002);  

- por tudo isso, os profissionais do turismo e os decisores e formuladores de 

políticas devem aumentar a sua compreensão relativamente ao 

comportamento e motivação dos utilizadores de comunidades virtuais na 

área do turismo para poderem estabelecer, operar e manter comunidades 

virtuais de uma forma eficiente, o que facilita um marketing centrado no 

cliente ou o marketing relacional (Niininen, March e Buhalis, 2006); a análise 

do conteúdo destas comunidades virtuais pode permitir compreender melhor 

o comportamento e a satisfação dos clientes, tomar medidas correctivas e 

melhorar a oferta, de forma a aumentar a satisfação dos clientes e a 

avaliação da empresa, bem como a notoriedade da marca e a ligação desta 

aos membros da comunidade virtual, mas a investigação sobre esta matéria 

ainda está nos seus primórdios quando comparada com outras comunidades 

(Preece, 2000); 

- a internet potencia também um novo tipo muito mais poderoso e rápido de 

passa-palavra, o passa-palavra electrónico, através de websites, chat rooms 

e fóruns, permitindo aos clientes difundir as suas queixas e afectar 

significativamente a imagem de uma empresa (Gelb e Sundaram, 2002); 

muitos são os consumidores que confiam nestes meios electrónicos para 

reduzir o risco percebido e a incerteza antes de realizar as suas compras 

(Walker, 2001); além disso, o tipo de busca na rede está altamente 

relacionado com o tipo de compra, sendo mais racional para os viajantes por 

razões profissionais e constituindo também, para muitos dos que estão 

orientados para o prazer, uma forma de entretenimento (Cotte, Chowdhury, 

Rathneshwar e Ricci (2006); 

- a definição de perfis de consumidores pode permitir uma melhor 

personalização, customização e interacção entre consumidores e 
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organizações do sector do turismo (Cotte, Chowdhury, Rathneshwar e Ricci 

(2006); Pouloudi, Vassilopoulou e Ziouvelou (2002) estudaram com alguma 

profundidade esta questão; 

- nos anos mais recentes, as crianças passaram a desempenhar também um 

papel chave no processo de decisão (Wang, Hsieh, Yeh e Tsai, 2004), o que 

leva a que os gestores do sector devam dar uma particular atenção aos 

meios da internet por elas frequentados (Tuffle e Rasmussen, 2003). Com a 

crescente popularidade da internet, também os adolescentes e os indivíduos 

com mais de 50 anos se tornaram mais activos no que respeita ao seu uso, 

particularmente para fins turísticos (Graeupl, 2006); 

- os consumidores estão cada vez mais dispostos, também, a fornecer 

informação útil, em troca de reconhecimento e bons serviços, estando não 

só preocupados com o custo mas com o dispêndio de tempo, 

correspondente à escassez do tempo cada vez maior nas sociedades 

ocidentais, o que deve ser tido em conta nas ofertas feita aos consumidores 

(Minghetti, 2003); é de extrema importância e constitui uma importante 

oportunidade o uso de CRM avançados que registem as preferências e 

requisitos dos clientes em termos actuais e futuros e que conduzam a 

serviços personalizados (Picolli, O’Connor, Capaccioli e Alvarez, 2003).  

De acordo com a CTP - Confederação do Turismo Português (2005), a actividade 

turística terá que ser pensada e planeada num contexto de contínua fragmentação e 

ruptura com os estilos de vida tradicionais. As palavras mais adequadas para 

descrever estes novos padrões de comportamento são: individualismo, diversidade, 

mobilidade, escolha (as grandes forças motrizes da mosaic society, associada a 

emergência do mosaic living, que pode ser definido como a fragmentação e a 

diferenciação da vida familiar e da maior parte das instituições que integram o 

funcionamento tradicional da sociedade, base da construção das tendências pesadas). 

Em contrapartida, iremos assistir – sem que isso implique o seu total desaparecimento 

– ao declínio da predominância estatística, social e cultural dos estilos de vida 

caracterizados por: ordem, previsão, estabilidade (CTP, 2005, Scase, 1999). As 

Tecnologias de Informação e Comunicação podem contribuir em muito para ajudar o 

sector da indústria de hotelaria a lidar com este tipo de evolução (CTP, 2005). 

Por esta síntese da literatura se podem ver as transformações que a actividade 

turística e os seus próprios actores, em particular os consumidores, sofreram nas 
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últimas duas décadas, num permanente processo de co-determinação e co-evolução. 

A oferta viabilizada pelas transformações sociais, económicas e tecnológicas a nível 

mundial contribuiu para dinamizar o sector do turismo, alargar o recurso e o acesso às 

viagens de trabalho e de lazer e para alterar os comportamentos dos consumidores.   

E as alterações da natureza, comportamento, expectativas e exigências dos 

consumidores contribuíram para dinamizar a aplicação dos sistemas e das tecnologias 

de informação à gestão das actividades do sector do turismo e, em particular, dos 

estabelecimentos hoteleiros. 

Nas secções seguintes referem-se a situação e as transformações verificadas 

relativamente à aplicação dos sistemas e das tecnologias de informação na gestão 

dos estabelecimentos hoteleiros e na sua inserção nas cadeias e constelações de 

valor, bem como o impacto gerado na sua competitividade. 
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3.4. SISTEMA DE SUPORTE À CADEIA DE VALOR VIRTUAL DE UM 
ESTABELECIMENTO HOTELEIRO  

A Cadeia de Valor Virtual é suportada por um sistema tecnológico diversificado, e 

muitas vezes complexo. Este sistema e os elementos que o compõem são descritos 

na literatura profissional e académica de formas diferenciadas e recorrendo também a 

nomenclaturas não padronizadas, sem sistematização ou com sistematizações 

diferentes.  

Para melhor analisar o sistema de suporte à cadeia de valor e à informacionalização 

de um estabelecimento hoteleiro, propõe-se uma taxonomia dos diversos 

componentes e subsistemas, baseada na literatura, na consulta de informadores 

qualificados (nomeadamente através de um painel), na observação directa e na 

análise de pormenor das respostas ao questionário. 

De uma forma geral, seja qual for o sector, pode descrever-se a estruturação dos 

sistemas de informação da seguinte forma: 

1. Componentes internas - Intranet (quando existe) ou subsistemas internos 

isolados – conjunto de tecnologias e aplicações informáticas, 

essencialmente constituído por um ERP- Enterprise Resource Management  

(ou alguns dos seus módulos, que gerem os recursos internos),  por 

elementos de  SCM – Supply Chain Management (que, neste caso, gerem 

essencialmente o relacionamento com os fornecedores, podendo em 

algumas taxonomias incluir o ERP e o relacionamento com os clientes, 

envolvendo, deste modo, toda a cadeia de fornecimento desde as matérias-

primas até ao utilizador final) e por um CRM – Customer Relationship 

Management (que gere o relacionamento com os clientes no que respeita ao 

marketing e fornece informação para a gestão operacional e estratégica), por 

SAD – Sistemas de Apoio à Decisão, por sistemas de apoio à produção  e 

por outros sistemas como os sistemas técnicos (gestão de energia, de 

segurança, etc.) e sistemas operacionais de gestão específicos do sector, da 

empresa ou da actividade, bem como aplicações e tecnologias destinados 

ao usufruto directo dos clientes (internet e rede wireless gratuita, 

entretenimentos, etc.). 

2. Extranet – no seio da qual se realiza a relação estruturada com os diversos 

stakeholders. 
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3. Internet – rede de redes publicamente acessível e hoje dotada de 

poderosos instrumentos de navegação (em particular, os motores de busca) 

e permitindo o acesso a bases de dados, sistemas de informação, redes 

sociais e outros meios de expressão e dados existentes e publicamente 

acessíveis, em regime aberto ou condicionado. 

 

Ilustração 3.23 – Esquema genérico de um sistema de Informação para gestão 

No caso dos estabelecimentos hoteleiros, adoptaremos a seguinte classificação, como 

ferramenta de enquadramento da descrição dos sistemas utilizados: 

1.1. Componentes internas  

As componentes internas podem agrupar-se da seguinte forma: 

1.1.1. PMS (Property Management System) base 

1.1.2. POS (Points of Sale) 

1.1.3. ERP (Enterprise Resource Planning) ou componentes tipo ERP 

1.1.4. Componentes de apoio a actividades complementares ao alojamento 

1.1.5. Sistemas Técnicos  

1.1.6. Sistemas de Business Intelligence (BI), de gestão do conhecimento 

(KMS) e outros sistemas de apoio à decisão (SAD) 

1.1.7. CRM (Customer Relationship Management) 

1.1.8. Componentes internos de SCM (Supply Chain Management) 

1.1.9. Componentes generalistas (tipo Office) 

1.1.10. Componentes destinadas a usufruto directo dos clientes 
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O sistema interno ao estabelecimento pode assumir diversas formas: desde uma soma 

de componentes isoladas até à forma de Intranet integral, quando estiverem parcial ou 

totalmente integrados entre si com recurso a tecnologias de informação e 

comunicação, configurando uma rede interna (intranet) que os abrange a todos. 

Existem diversas configurações intermédias em que existem componentes isoladas e 

uma intranet parcial que integra algumas das componentes. O sistema interno pode 

eventualmente (ou globalmente ou em alguns dos seus pontos) ter ligações a uma 

extranet e à internet. 

1.2. Interligação a componentes externas no seio de uma extranet 

1.2.1. Interligação com Clientes 

1.2.1.1. Mail 

1.2.1.2. Site 

1.2.1.3. Interligação a um ou mais CRS (Central Reservation System) 

1.2.1.4. Interligação a GDS/IDS (Global Distribution System/Internet  

Distribution System) 

1.2.1.5. Interligação automatizada a Agentes e a Operadores através de 

tecnologias não Web  

1.2.2. Interligação com Fornecedores 

1.2.2.1. Mail 

1.2.2.2. Extranets dedicadas 

1.2.2.3. Ligações estruturadas através da Web (componentes de SCM) 

1.2.3. Interligação com Entidades que desenvolvam actividades 

complementares sinérgicas com a sua 

1.2.3.1. Mail 

1.2.3.2. Extranets dedicadas 

1.2.3.3. Ligações estruturadas através da Web  

1.2.4.  Interligação com outros parceiros e stakeholders 

1.3. Interligação à rede global, nomeadamente através da internet 

1.4. Componentes externas  

1.4.1. Sistemas dos Canais de Distribuição e Clientes, nomeadamente 

GDS/IDS/CRS 

1.4.2. Sistemas dos Fornecedores 

1.4.3. Sistemas de outras entidades com quem o estabelecimento necessita de 

desenvolver regularmente relações e comunicação 
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1.4.4. Sistemas de outras entidades e pessoas ligadas através de sistemas de 

mail, pela internet e outros. 

Esta descrição foi feita com base nas diversas obras e artigos referidas no texto e nas 

referências bibliográficas, nas informações recolhidas junto de empresas fornecedoras 

de software para hotelaria sediadas em Portugal, directamente (Micros-Fidelio, 

Newhotel, Host/Algardata, HITS/Protel, HBS/SIHOT, Inoxroom/e-base, Softconcept, 

Platin Soft, SAP, phc, Primavera, Quidgest, Link) ou através da internet (as não 

representadas em Portugal ou com softwares com menos funcionalidades e menos 

representados no mercado português).  

Essas informações foram depois validadas junto de responsáveis pela gestão global, 

pelos sistemas de informação, pelas operações e pelo marketing de estabelecimentos 

hoteleiros.  

Foram ainda recolhidas informações junto de responsáveis por estabelecimentos 

hoteleiros relativamente a softwares que estão presentes em estabelecimentos 

hoteleiros por terem sido adoptados por cadeias internacionais ou por elas produzidos 

mas que não se encontram generalizados em Portugal.  

Por se tratar de informações essencialmente de carácter objectivo e técnico, comuns 

em grande parte à generalidade das fontes – que se completam e usam abordagens 

diferentes mas não contraditórias –, não se referem em cada passo as fontes de cada 

uma das informações contidas nesta secção.  

Apenas são referidas as informações citadas pelas fontes utilizadas e cuja 

identificação, pelo carácter específico do seu conteúdo, foi considerada pertinente e 

útil. 

As Ilustrações incluídas mostram a diversidade de perspectivas e de abordagem 

taxonómica de diversos autores, bem como a complexidade de todos os sistemas de 

informação de um estabelecimento hoteleiro.  

Optou-se, neste caso por não traduzir as gravuras para que não se perdesse o 

grafismo original nem a terminologia original adoptada por cada autor, tanto mais que 

a língua inglesa é hoje um veículo de comunicação universal na comunidade científica. 
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Ilustração 3.24 – A complexidade técnica do sistema de suporte à gestão num hotel de serviço completo. Fonte: Connoly e Halley 

(2008) 

 

 

Ilustração 3.25 – O papel das tecnologias de informação num estabelecimento hoteleiro. Fonte: Poon (1993/2006) 
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Ilustração 3.26 – Elementos dos sistemas de suporte à gestão hoteleira. Fonte: Professor Richard G. Moore, Cornell University, School 
of Hotel Administration, in Nyheim et al. (2005) 
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Ilustração 3.27 – Portfolio de tecnologias de informação e comunicação numa empresa hoteleira multi-unidades ou numa cadeia 
hoteleira Fonte: Connoly e Halley (2008) 

 

Passamos a referir sucintamente alguns objectivos e características de alguns dos 

diversos subsistemas, que merecem, pela sua especificidade, uma referência mais 

detalhada: 

1.1.1. PMS – Property Management System – base 

Actualmente, no centro do mundo de um hotel está o ‘Property Management System 

(PMS) ou sistema de gestão do estabelecimento hoteleiro, afirmam Nyheim et al. 

(2005), o que só por si mostra um certo desequilíbrio, acentuado pela generalidade da 

literatura, na informacionalização dos estabelecimentos hoteleiros na época actual, em 

benefício da utilização das tecnologias e sistemas de informação para fins 

essencialmente operacionais. 

O PMS começou a partir de sistemas básicos usados para substituir métodos manuais 

para gerir quartos e facturação de hóspedes mas depressa se transformou na peça 

central de software dos sistemas de informação para hotelaria ao nível do 

estabelecimento ou unidade hoteleira. Enquanto os proprietários, gestores e 

franchisadores de múltiplos estabelecimentos/unidades se apoiavam 

fundamentalmente nos sistemas centrais de reservas (CRS - Central Reservation 
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Systems) para monitorar, gerir e facilitar a venda do stock de quartos de diversos 

estabelecimentos/unidades, os gestores e o pessoal de apoio de hotéis individuais 

apoiavam-se e continuam a apoiar-se no PMS para gerir quase todos os aspectos do 

negócio de uma unidade isolada (Nyheim et al., 2005).  

Na perspectiva da gestão de uma unidade isolada, o mundo é muitas vezes descrito 

como “PMS-cêntrico” (Nyheim et al., 2005).   

Como a Ilustração 3.26 mostra, quase todo o sistema de informação numa unidade 

hoteleira isolada depende, em qualquer aspecto, do PMS e, nos estabelecimentos 

hoteleiros em que a gestão operacional predomina sobre a estratégica ou em que esta 

é mesmo inexistente, o PMS torna-se o centro da gestão e controlo das operações, 

sobretudo quando a gestão operacional não é apoiada num ERP que receba os dados 

das operações do PMS e de outros sistemas de apoio operacional. 

Os PMS passaram por mudanças muitíssimo significativas nos últimos 25 anos, como 

toda a literatura científica e profissional o documenta. Durante os anos 80, a 

passagem dos interfaces de “ecrã verde” e linha de comando para os sistemas 

informáticos assentes no sistema operativo DOS, mais amigáveis, foi um movimento 

emblemático na boa direcção em termos de facilidade de utilização; mas nos anos 90 

as aplicações Windows, intrinsecamente mais amigáveis, acabaram por dominar. 

Durante cada uma destas migrações, a principal preocupação foi sempre a 

comparação de funcionalidades dos novos sistemas com os mais antigos. 

Muitas coisas contribuíram para o atraso na adopção de tecnologia no sector da 

hotelaria. Tal como em qualquer organização ou sector económico, existem sempre as 

preocupações resultantes dos receios generalizados das pessoas relativamente à 

mudança, com o desconforto, sensação de incapacidade e ruptura com rotinas 

profundamente estabelecidas que esta implicava.  

Isto é particularmente verdadeiro relativamente aos PMS. Os trabalhadores podem 

estar habituados ao sistema existente para satisfazer as necessidades dos clientes.  

Mas mesmo alguns vendedores de software podem partilhar o mesmo ponto de vista, 

muitas vezes pela dificuldade de acompanhar a evolução técnica e as aplicações 

práticas dos produtos que lhes é dado vender.  

Mais do que apresentar novas ofertas, apontam as limitações dos produtos dos 

concorrentes. Mas, fundamentalmente, a verdadeira causa do atraso na 

implementação destes sistemas tem sido a complexidade dos modernos PMS. 
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Frequentemente leva anos de desenvolvimento aos fornecedores afinar um sistema 

para fazer face às necessidades de um determinado mercado-alvo (seja uma cadeia 

em particular, seja um tipo de unidade hoteleira). Muitas vezes leva um ano ou mais 

até que um novo produto incorpore, após o seu lançamento, 100% das 

funcionalidades que existiam nas versões anteriores da mesma aplicação.  

Quase todos os fornecedores de software para o sector da hotelaria estão a deslocar-

se o mais rapidamente possível para versões dos seus PMS actuais que recorrem a 

tecnologia internet, assentes em browser. A maioria destes sistemas usa documentos 

de formato XML como meio de transferência de dados entre as bases de dados dos 

PMS e outros sistemas.  

Estão também a ocorrer outras modificações importantes que, potencialmente, 

poderão produzir um impacto muito maior nestes sistemas do que a sua adaptação à 

internet. Uma dessas alterações é a computação peer-to-peer.  

A aplicação desta tecnologia aos sistemas PMS inclui não apenas a partilha de 

ficheiros mas também a capacidade de um hotel fazer check-in de um hóspede no 

sistema de um outro hotel ou de sedes remotas da empresa se ligarem a um PMS 

remoto e, por exemplo, enviar através do serviço de quartos deste uma qualquer 

cortesia VIP. O controlo do mecanismo é feito através de senhas de utilizador, direitos 

e permissões. 

FUNCIONALIDADES DOS PMS 

Na sua forma mais básica, um PMS tem de ser capaz de desempenhar seis funções 

básicas: 

a. Permitir a realização de reservas, eventualmente pelos próprios hóspedes  

b. Permitir o check-in/registo, quando chegam, e o check-out/pagamento, à 

partida  

c. Permitir ao pessoal gerir e cuidar das instalações destinadas aos hóspedes e 

controlar os serviços a eles prestados  

d. Contabilizar transacções financeiras dos hóspedes 

e. Acompanhar/monitorar as actividades dos hóspedes para uso em futuras 

vendas. 

f. Interagir com outros sistemas 

 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                    135 
 

Vejamos cada uma destas funções básicas mais em detalhe: 

a. Permitir a realização de reservas  

Uma das funções primárias do PMS é a realização e gestão de reservas. Estas 

podem ser introduzidas manualmente, após serem recebidas pelos diversos 

veículos disponíveis – mail, fax, site, telefone, sistemas electrónicos de 

reservas, etc. –, ou ser introduzidas automaticamente através da interligação 

com sistemas electrónicos, e podem ter diversas proveniências – agentes de 

viagens, operadores turísticos, sistemas de distribuição na internet, os próprios 

clientes, etc. A inserção automática pode estar disponível mas, por decisão de 

gestão (nomeadamente por opções relativamente à gestão de overbooking), 

podem não estar activadas. 

b. Permitir o check-in/registo dos hóspedes quando estes chegam e o 

check-out/pagamento à partida  

Inclui a possibilidade de fazer o check-in não só quando o cliente está presente 

na recepção mas também através do interface com qualquer outro sistema ou 

computador remoto, como um PDA.  

c. Permitir ao pessoal gerir e cuidar das instalações destinadas aos 

hóspedes e controlar os serviços a eles prestados  

O que é designado como funções de governanta de um PMS permite ao 

pessoal e à gestão de um hotel aceder a algumas necessidades básicas para a 

gestão dos quartos: 

• Tipo de quarto, número do quarto, dimensão, duplo ou individual, etc. 

• Estado do quarto – limpo, sujo, partida hoje, etc. 

• Informação sobre o ocupante do quarto – nome, gosto por almofadas 

extra, etc. 

• Informação sobre operações internas – inspecções, questões de 

manutenção, história, etc. 

• Geração de relatórios, nomeadamente de discrepâncias entre registos 

provenientes de diferentes departamentos.  

d. Contabilizar transacções financeiras dos hóspedes 

São aqui registadas informações como o número de cartão de crédito, morada 

de domicílio e de emprego e o tipo específico de preço do quarto.  
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Esta parte do PMS gera registos e relatórios diários da actividade do hotel, 

nomeadamente a ocupação total, despesas pagas com cartões de crédito, total 

de dinheiro em cash recebido diariamente, etc. 

e. Acompanhar/monitorar as actividades dos hóspedes para uso em futuras 

vendas. 

É importante que o PMS recolha todas as informações possíveis sobre cada 

cliente que sejam relevantes para futuros esforços de vendas. Esta informação 

também pode ser acedida pelo sistema central de reservas e por quaisquer 

aplicações CRM para iniciativas de marketing e vendas.  

f. Interagir com outros sistemas 

É importante a integração perfeita e não sensível bem como a 

interoperacionalidade de diversas arquitecturas e aplicações de todos os 

sistemas do sector de actividade. Podemos referir 4 interfaces fundamentais: 

(1) interface em tempo real com o GDS/CRS; (2) interface com os sistemas de 

gestão de actividades; (3) interface com as ferramentas de gestão de receitas e 

de rendimento (revenue and yield management); (4) interface com o(s) 

sistema(s) de gestão de recursos empresariais, sejam eles ERP ou módulos 

parcelares. Mas também outras interligações são possíveis e, geralmente, 

desejáveis, dependendo a sua implementação de uma análise de custo-

benefício.  

Referiremos seguidamente, após a descrição sucinta dos diversos sistemas, as 

ligações mais frequentes e mais importantes, ligações essas que exigem a 

aquisição de interfaces adequados.  

Um dos maiores progressos que os PMS sofreram foi a introdução de interface 

gráfica com o utilizador. 

1.1.2. POS (Point-of-Sale) 

Os Sistemas de Ponto de Venda (Point-of-Sale Systems ou POS) são constituídos por 

um equipamento único e isolado ou por uma rede de equipamentos de input e output 

que permitem apoiar e monitorar as actividades de venda em diversos pontos do 

estabelecimento (restaurante, bares, lojas, spas, instalações desportivas, e outros) 

que façam venda e cobrança directa ou venda com cobrança posterior incluída na 

facturação geral do cliente individual ou colectivo. 
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Os POS permitem a encomenda de alimentação e bebidas, a transmissão destas a 

locais remotos, como a cozinha e outras áreas de operação ou a que a informação 

seja útil, a execução e verificação dos pagamentos, o processamento de cartões de 

crédito, a facturação e sua transmissão a outros sistemas. Para além do aumento de 

eficiência operacional, contribuem para a uniformização de linguagem sobre os 

produtos e serviços e para a uniformização da sua classificação nas diversas áreas 

operacionais e departamentos do estabelecimento ou empresa de hotelaria, facilitando 

as funções de gestão e eliminando erros de comunicação na operação. 

Os POS, ao facilitar a operação – nomeadamente através dos seus interfaces gráficos 

– contribuem também para diminuir a exigência de certos aspectos da formação dos 

colaboradores. Permitem também fazer estatísticas de venda globais, por produto e 

por empregado, que podem apoiar a avaliação do desempenho, a análise de vendas e 

a gestão de stocks. 

1.1.3. ERP (Enterprise Resource Planning) 

Os ERP foram desenvolvidos inicialmente para a indústria transformadora com o 

objectivo de redução de custos. 

Um ERP é constituído por módulos que representam e são usados por departamentos 

específicos (contabilidade e finanças, recursos humanos, marketing e vendas, gestão 

de stocks, etc.). No passado, quando era realizada uma alteração nos dados no 

departamento de aprovisionamentos, o mundo da contabilidade não a via no seu ecrã 

ou nos seus relatórios a não ser que o departamento de aprovisionamentos 

informasse o departamento de contabilidade acerca dessa alteração através dos 

meios tradicionais (telefone, e-mail, etc.). Hoje, com os ERP, os diversos sistemas 

estão integrados e trabalham sobre as mesmas bases de dados, o que reduz 

ineficiências e evita erros. Isso levou ao desenvolvimento de módulos ou aplicações 

departamentais específicas que são concebidas e construídas para trabalhar em 

conjunto. Qualquer alteração numa delas se reflecte nas outras. 

O ERP inclui, para além dos módulos sectoriais, módulos de gestão avançada, 

módulos esses que permitem a integração e tratamento dos dados para efeitos de 

gestão global, tanto operacional e táctica como estratégica e pode estar ligado a 

sistemas de apoio à decisão de diverso tipo. 
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A evolução dos ERP e da sua integração com os outros sistemas – Enterprise 

Application Integration (EAI) e Business Process Integration (BPI) 

A EAI é parte da evolução do sistema de informação empresarial. A EAI envolve a 

incorporação desta tecnologia ao nível das aplicações com o fim de reduzir as 

redundâncias e de aumentar a sinergia entre os elementos do pessoal e os 

trabalhadores do conhecimento. Com esta colaboração todos trabalham com os 

mesmos dados. A EAI é o passo que se segue ao ERP (enterprise resource planning) 

na via do que se pode dizer (Nyheim et al, 2005) que constitui o santo graal para os 

profissionais das empresas e para os tecnólogos: a business process integration (BPI).  

  1. ERP  �   2. EAI   �   3. BPI 

A EAI foi o novo termo introduzido e usado em matéria de sistemas empresariais. A 

EAI vai para além da colaboração interna à empresa e inclui entidades externas 

envolvidas com a empresa, como fornecedores e clientes. Para além disso, a EAI 

incorpora tecnologias mais recentes como a programação por objectos e a XML, entre 

outras. O sector da hotelaria é único no que se refere ao seu sistema front of the 

house (o PMS ou o POS, no caso dos restaurantes) funcionar frequentemente isolado 

ou ter um interface difícil na sua integração com outros sistemas como o back office. A 

integração entre os dois está a dar-se mas ainda continuam a existir obstáculos 

(Nyheim et al., 2005).  

A BPI é mais complicada que as duas precedentes. A BPI é, por definição, a 

integração em tempo real da informação dos processos e dos projectos num cenário 

em tempo real.  

No futuro, cada vez mais os PMS serão uma parte integrante de um mais amplo 

sistema BPI. Embora a BPI possa não aparecer da noite para o dia, cada vez mais se 

procura um maior grau de integração e de ligação íntima entre os diversos sistemas ou 

aplicações e os dados neles contidos (Nyheim et al., 2005).  

Esta tendência permite uma gestão muito mais eficiente e eficaz nas empresas, 

sobretudo nas empresas multi-unidades, que operam a diversos níveis. 
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1.1.4. Componentes de apoio a actividades complementares ao alojamento 

1.1.4.1. Aplicações de gestão de Alimentação e Bebidas 

Estas aplicações suportam e centralizam todas as actividades em que estão 

envolvidos o aprovisionamento, gestão de stocks e consumo de bens alimentares e de 

bebidas 

1.1.4.2. Aplicações de gestão de Restaurantes 

Estas aplicações, de carácter diverso, apoiam a gestão dos restaurantes, desde as 

reservas de lugares até ao serviço de atendimento ao cliente e registo e transmissão 

de pedidos, à gestão da cozinha, elaboração, análise alimentar e custeio de menus até 

às análises de vendas. 

1.1.4.3. Aplicações de gestão de SPA’s, Golf, Ténis e outras actividades 

Existem disponíveis diversas aplicações informáticas específicas e especializadas que 

apoiam a realização e controlo de reservas, o funcionamento e a gestão das diversas 

actividades complementares oferecidas pelos estabelecimentos hoteleiros, em 

particular as actividades de lazer, entretenimento e desportivas. 

1.1.4.4. Aplicações de gestão de Eventos e Catering 

Aplicações especializadas destinadas à gestão de salas e outros recursos necessários 

à realização e controlo de eventos. 

1.1.5. Sistemas Técnicos  

Existem diversos sistemas técnicos nos estabelecimentos hoteleiros, sendo os mais 

importantes e frequentes os sistemas de gestão de energia, de iluminação e de ar-

condicionado. Existem também diversos sistemas de apoio à manutenção das 

instalações e à segurança. 

1.1.6. Sistemas de Business Intelligence (BI), de Gestão do Conhecimento 
(KMS) e outros Sistemas de Apoio à Decisão 

Os diversos tipos de sistemas de apoio à decisão (SAD) proporcionam meios técnicos 

de carácter estatístico, de produção e tratamento de indicadores, de pesquisa e 

organização da informação (nomeadamente de data mining e OLAP – online analytical 

processing), de simulação através, nomeadamente, do recurso a técnicas de previsão 

e de investigação operacional e a ferramentas de inteligência artificial, meios esses 

que permitem aos gestores e empresários tomarem as suas decisões com mais dados 

e instrumentos com fundamentação científica. É de salientar que existem 
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estabelecimentos e empresas que, mesmo sem ferramentas mais sofisticadas, 

utilizam as folhas de cálculo e as suas ferramentas (programação simples, simulação 

e módulos tipo what-if) para apoiar as suas decisões. 

Estes meios apoiam decisões operacionais, de gestão corrente e de gestão 

estratégica. Como muitos autores salientam, os resultados produzidos por estes 

sistemas devem ser encarados como recomendações ou elementos para a decisão e 

não como decisões definitivas.  

1.1.7. CRM (Customer Relationship Management) 

O CRM constitui um sistema com suporte digital (bases de dados, ferramentas de 

software especializadas e ligação aos sistemas de comunicações com os canais e os 

clientes actuais e potenciais), complexo e multifacetado, que permite abordar os 

diferentes processos e as decisões de gestão de uma forma centrada no cliente e 

orientada para o cliente. Recolhendo e tratando informações sobre os clientes permite 

personalizar o serviço em futuras visitas destes ao mesmo estabelecimento ou a 

estabelecimentos da mesma cadeia ou empresa hoteleira, bem como abordar 

potenciais clientes de acordo com informações anteriormente recolhidas, permitindo a 

personalização ou segmentação das abordagens e iniciativas comerciais. Permite 

ainda a concepção e lançamento de campanhas de marketing mais sofisticadas, 

continuadas e eficazes do que as que se apoiam nas práticas tradicionais.  

O CRM permite e facilita a recolha, armazenamento e filtragem da informação, o 

reconhecimento de padrões, o estabelecimento de perfis de clientes, a modelização e 

mapeamento da informação e o estudo de acções de marketing adequadas aos 

diversos segmentos, permitindo chegar mesmo ao marketing one-to-one. É um 

sistema exigente no que se refere ao envolvimento permanente e à formação de todos 

os colaboradores em todos os locais e oportunidades de contacto com os clientes com 

o objectivo de recolher informação e reagir adequadamente a esta. Um dos aspectos 

fundamentais é a centralização da informação e a difusão eficaz dos resultados da sua 

recolha e tratamento a todos aqueles que na organização podem tirar proveito desses 

resultados. 

O CRM contribui para transformar e melhorar os processos empresariais, tanto a nível 

operacional, como no campo do marketing e vendas e nos processos de gestão 

estratégica. 
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Existem muitos níveis de CRM, em termos de funcionalidades e de complexidade. A 

maior parte dos PMS oferecem um módulo elementar designado por CRM que inclui 

algumas funcionalidades derivadas dos antigos cardex manuais (fichas com 

informação pormenorizada sobre cada cliente) e contém ferramentas para o seu 

tratamento e aplicação em acções de marketing e vendas (sobretudo tendentes à 

diferenciação de preços e à fidelização de clientes). 

1.1.8. Componentes internos de SCM (Supply Chain Management) 

O sistema de informação do hotel pode conter elementos e aplicações, para além de 

um interface específico que permita integrar as suas aplicações internas às dos seus 

fornecedores, constituindo uma cadeia de fornecimento suportada por tecnologias de 

informação, nomeadamente em termos de gestão de stocks, de aprovisionamentos e 

de facturação, de pagamentos e de contabilidade. Esta ligação pode estar integrada 

numa extranet estruturada e dedicada ou recorrer à tecnologia Web e à internet com 

as suas funcionalidades e sistemas de segurança adequados. 

1.1.9. Componentes generalistas (tipo Office) 

Os estabelecimentos hoteleiros recorrem actualmente, na sua operação e gestão, a 

aplicações diversas de tipo Office, nomeadamente de tratamento de texto, folhas de 

cálculo, pequenas bases de dados, produção de apresentações, facilidades gráficas, 

com correio electrónico e sistema de mensagens normalmente incluídos no pacote de 

software. 

1.1.10. Componentes destinadas a usufruto directo dos clientes 

Actualmente estão disponíveis para uso em estabelecimentos hoteleiros diversas 

componentes com recurso às tecnologias de informação, componentes essas não 

destinadas ao sistema de informação para operação e gestão do estabelecimento mas 

destinadas ao usufruto directo dos clientes, nomeadamente, e cada vez com maior 

importância, a disponibilização de serviços de acesso à internet e a serviços de 

comunicação social (televisão, rádio, meios de comunicação electrónicos) mas 

também a diversos serviços de entretenimento.  
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1.1.11. Interligação/ integração de componentes internas do Sistema de 

Informação - Interfaces 

• Interface em tempo real com o GDS/CRS 

Assume especial importância, segundo a maioria dos autores, a ligação aos 

canais de distribuição (GDS, IDS e CRS). Muitas vezes essa ligação ou um 

módulo do tipo central de reservas está incorporado no mesmo produto que o 

PMS base e que é fornecido com o nome de PMS. Mas muitas empresas de 

hotelaria preferem, mesmo dispondo dessa funcionalidade de interligação, não 

registar directa e automaticamente as reservas no PMS, sem qualquer 

intervenção humana, o mesmo acontecendo com os pagamentos antecipados. 

Quanto aos pagamentos, alguns preferem ou um pagamento total no check-out 

ou um pagamento de garantia da reserva, a não ser no caso de reservas que 

não dão direito a reembolso, limitando-se ao registo e confirmação do cartão de 

crédito, como garantia, sem efectuar qualquer cobrança inicial. 

No caso de o PMS e o GDS/CRS serem provenientes de fornecedores 

diferentes, eles devem comunicar facilmente e de uma forma perfeita e não 

sensível. Se isso não acontecer poderá resultar todo um conjunto de erros e de 

dados duplicados, de que resultarão clientes insatisfeitos. Os PMS originais (e 

a maior parte dos seus sucessores por muitos anos) não têm verdadeiros 

interfaces em tempo real nem com os GDS/CRS nem com diversas aplicações 

de gestão. Por essa razão acontece muitas vezes que os quartos disponíveis 

não sejam vendidos como o poderiam ter sido, por os agentes e os 

fanchisadores não conseguirem vender adequadamente o allotment disponível 

de quartos ou, por vezes, se chegar a uma situação de overbooking por falta de 

informação coordenada. Acontece também, devido a essa razão, que quando 

um cliente tenta fazer uma reserva para férias ou para um determinado evento 

tenha de ser transferido entre múltiplos operadores e de repetir a mesma 

informação diversas vezes para fazer reservas para diferentes actividades 

associadas à mesma estadia (por exemplo, salas para reuniões, reservas de 

restaurante, tempo de golf ou de reserva de court de ténis, etc.).  

A integração entre os PMS e os GDS/CRS está em rápida evolução. Este 

interface tem sido o mais importante na decisão dos operadores multi-unidades 

e empresas gestoras de marcas sobre a escolha dos PMS e/ou CRS a 

implementar. Enquanto as marcas, os proprietários e os agentes têm o mesmo 
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objectivo geral – gerar a maior receita possível da venda do maior número 

possível de quartos –, os diferentes modelos de negócio e as diferentes e 

variáveis relações entre estas entidades têm tornado, de diversas formas, a 

integração de dados entre os GDS/CRS e os PMS complicada. 

A integração entre sistemas pode resolver problemas que existiam 

anteriormente devido à ausência de conhecimento das disponibilidades em 

tempo real, que obrigava à alocação muito antecipada de quartos dos hotéis a 

vários agentes de reservas externos. Ao retirar esses “blocos de quartos” do 

stock comercializado directamente pelo hotel – podendo mesmo, com o 

desenvolvimento da internet, vir a tornar uma parte significativa do stock de 

quartos dependente de um único agente externo que detenha uma parte 

significativa do stock de quartos e possa afectar negativamente a média de 

quartos vendidos ou o rendimento médio –, o hotel deixava de poder vender 

esses quartos a clientes potenciais, mesmo que estes estivessem dispostos a 

pagar uma tarifa mais elevada que a paga pelo agente de reserva externo. O 

conhecimento simultâneo, em tempo real e por todas as entidades envolvidas, 

da situação de disponibilidade dos quartos permite uma melhor gestão de 

receitas e rendimentos. 

Devido ao facto de muitos GDS/CRS actualmente utilizados assentarem na 

recolha de dados sobre o stock de quartos das unidades hoteleiras, dados que 

podem ser fornecidos pelos PMS, um CRS de uma marca não pode funcionar 

adequadamente se os hotéis não tiverem PMS que possam ser bem integrados 

com eles. Por isso, muitas cadeias hoteleiras de grande dimensão têm feito 

grandes investimentos em interfaces robustos entre os CRS das suas marcas e 

os sistemas PMS das unidades hoteleiras. 

• Interface com os sistemas de gestão de actividades 

A maioria dos hotéis no mundo têm menos de 100 quartos (Nyheim et al., 

2005) e não têm um grande número de actividades adicionais que necessitem 

de ser geridos com os sistemas do hotel. Mas os hotéis de maior dimensão e 

os resorts têm, em geral, uma enorme variedade de funcionalidades e serviços 

não ligados aos quartos à disposição dos seus hóspedes, como restaurantes, 

salas de banquete, salas de reuniões, campos de golfe e courts de ténis. Para 

além disso, os hóspedes podem desejar utilizar determinados serviços do hotel 

a horas pré-definidas, sendo que muitos deles exigem um planeamento por 
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parte do hotel, como os acessos a comunicações especiais, nomeadamente via 

internet, os tratamentos de spa ou as lições de golfe, por exemplo.  

Muitos hotéis têm sistemas separados para a gestão dos serviços não ligados 

aos quartos. É frequente que em hotéis com PMS antigos se exija aos 

hóspedes a marcação de diversas actividades nestes diferentes sistemas 

informáticos completamente separados e com elementos do pessoal do hotel 

diferentes, o que exige a introdução repetida da mesma informação, muitas 

vezes informação que já tinha sido fornecida aquando da reserva do quarto. 

Este facto faz diminuir as receitas e aumenta as despesas. Os hotéis perdem 

significativas receitas potenciais quando os agentes que efectuam a reserva 

dos quartos não têm a possibilidade de vender todos os serviços adicionais. 

Para além disso, os hotéis perdem ainda mais receitas potenciais quando um 

cliente cancela a reserva de quarto num PMS que não está integrado com os 

outros sistemas porque o cancelamento da reserva do quarto não provoca 

automaticamente o cancelamento do tratamento de spa, a refeição no 

restaurante ou a utilização de instalações desportivas, o que leva a que possa 

ser escalado pessoal desnecessariamente ou que sejam rejeitados pedidos de 

reserva de outros hóspedes para diversas actividades ou instalações. 

Os PMS modernos destinados aos grandes hotéis e resorts já têm integradas 

funcionalidades que permitem aos utilizadores, ao pessoal ou aos clientes 

reservar múltiplos recursos do hotel, em conjugação ou não com a reserva de 

quarto. Para além disso, esta integração permite melhorar o esforço de venda 

de serviços do hotel no momento em que o cliente faz a reserva sem a 

necessidade de introdução repetida de dados. Por outro lado, permite que o 

pessoal do hotel, em caso de cancelamento de reserva do quarto, interrogue o 

cliente sobre o cancelamento ou não das outras actividades previstas 

inicialmente. Deste modo, a integração dos PMS com outras actividades 

conduz a um aumento da receita não ligada directamente aos quartos e a uma 

diminuição dos incidentes de “falsas faltas de comparência” a diversos recursos 

do hotel. 
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• Interface com as ferramentas de gestão de receitas e de rendimento 

(revenue and yield management) 

 Os modernos PMS oferecem ferramentas para gestão das vendas de quartos 

de forma a maximizar receitas e lucros. São designadas por ferramentas de 

revenue management e yield management. 

O revenue management é um processo de cálculo do potencial máximo das 

receitas e de realização de projecções sobre os níveis de ocupação e de 

estabelecimento de preços. O yield management é um processo mais 

complexo de cálculo das margens operacionais máximas potenciais e de 

realização de projecções acerca de tipos e níveis de vendas e pricing de 

quartos baseadas em rentabilidade potencial. 

Os modernos PMS usam uma média ponderada histórica determinada pelo 

utilizador em conjunto com o calendário do sistema (para feriados e datas 

especiais) e informações adicionais fornecidas pelo utilizador para estabelecer 

taxas e prever disponibilidade de quartos para as futuras noites. As 

funcionalidades oferecidas pela maioria dos PMS relativas a este aspecto são 

de utilização relativamente simples e rápida comparativamente com os 

sistemas de yield management isolados e especializados, que geralmente 

exigem um investimento significativo do ponto de vista financeiro e de trabalho, 

investimento que não é realista para unidades de pequena dimensão. 

Verificou-se, triangulando literatura, informações dos fornecedores de software 

e decisores dos estabelecimentos hoteleiros que, embora a técnica seja 

aplicada, na generalidade dos casos, as ferramentas informáticas de yield 

management, sobretudo as mais potentes e complexas, são pouco utilizadas e 

que, mesmo relativamente às mais elementares, a posição dos decisores sobre 

a sua utilização é muito controversa, a não ser como apoio a decisões manuais 

e humanas. 

• Interface com o(s) sistema(s) de gestão de recursos empresariais, ERP 
ou módulos parcelares 

Torna-se necessário encarar o PMS no seio do ambiente informático do hotel 

encarado como um todo. O PMS, dada a necessidade de transferência e 

partilha de dados para a gestão, tanto operacional como administrativa e 

estratégica, pode interagir com as aplicações usadas por outros 

departamentos, como o dos recursos humanos ou o financeiro. Estas 
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aplicações são, muitas vezes, referidas como o back office. Enquanto o PMS 

está envolvido com as operações do dia-a-dia do hotel, os sistemas de back 

office tratam de outras acções como os pagamentos de salários, os 

aprovisionamentos ou a gestão de stocks. Quando o estabelecimento ou a 

empresa hoteleira dispõe de um sistema ERP (enterprise resources planning), 

a transferência de dados é mais fiável e a gestão é mais eficiente e eficaz se 

existir uma integração entre o PMS e o ERP ou os módulos de ERP (ou 

aplicações isoladas de gestão sectorial) de que a empresa ou o 

estabelecimento disponham. 

� Interface com Aplicações de vendas e catering (Sales and catering 

applications) 

Os banquetes e as reuniões fazem parte da operação do hotel e têm de ser 

incluídos nos relatórios de receitas na função de night audit do PMS. 

� Interface com Sistema de ponto-de-venda de Food and Beverage  

Sendo este o sistema principal no Food and Beverage, é muito importante a 

existência desta interface. No passado, a inexistência desta interface resultava 

em perda de receitas e em mau serviço devido ao facto destes dois sistemas 

não comunicarem directamente, pois ou as despesas eram lançadas depois de 

os hóspedes terem feito check-out ou estes eram obrigados a esperar até que 

a despesa fosse manualmente acrescentada à sua conta. Por vezes, também, 

se o hóspede queria contestar uma despesa de restaurante e não havia dados 

relativos a essa despesa no terminal da recepção, o empregado da recepção 

acabava, por vezes, por apagar essa despesa para não atrasar o check-out, 

levando a perda de receitas e a uma situação desagradável de relação com o 

cliente e de imagem do hotel. 

� Interface com Pontos de Venda a Retalho do Hotel (Hotel Retail Points) 

Se o hotel tiver outros pontos de venda a retalho, como loja de ofertas, 

tabacaria ou farmácia, que permitam o lançamento das despesas na conta do 

hóspede, estes sistemas podem comunicar com o PMS para assegurar que 

essas despesas aparecem na conta do quarto. 

� Interface com Sistemas HVAC ou EMS (Sistemas Técnicos) 

Para assegurar uma operação eficiente, existe a necessidade de que diversos 

departamentos tenham acesso aos sistemas de aquecimento, ventilação e ar-
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condicionado (HVAC), bem como ao sistema de gestão de energia (EMS). Por 

exemplo, durante a época baixa, podem existir partes do hotel que estejam 

encerradas e as luzes e os sistemas de climatização devem estar desligados 

para poupar energia e despesas. Por isso, o PMS deve estar integrado com 

estes sistemas e assegurar que os hóspedes são colocados nas adequadas 

secções “abertas” do hotel. 

• Interface com facilidades disponíveis nos quartos (in-room amenities)  

Todas as despesas realizadas no quarto, sejam o pay-per-view, serviços de 

impressão, cofre ou mini-bar, têm de ser monitorizadas. 

• Interface com Sistema de Mensagens (Messaging) 

Se o hotel não tem sistema de voice-mail, o PMS pode permitir a transmissão 

de mensagens de e para os quartos. 

� Interface com Segurança 

Com o advento dos cartões electrónicos para abertura dos quartos, existe uma 

maior segurança ligada ao PMS. Tal como na função de governanta, em que a 

geração de relatórios apoia a gestão nas operações e na análise de gestão, 

podem ser gerados relatórios nos sistemas de abertura dos quartos por cartão 

electrónico ligados ao PMS, com a data, hora e chave individual de acesso a 

quartos individualizados. Existem outros sistemas de vigilância e de segurança 

que poderão também estar ligados ao PMS através de interfaces adequados. 

� Interface com Sistema de contabilização de chamadas telefónicas 

O PMS regista os custos das chamadas telefónicas realizadas pelos hóspedes 

a partir dos seus quartos. O sistema de contabilização de chamadas telefónicas 

é uma interface entre o PBX (private branch exchange) do hotel e o PMS. Em 

muitos hotéis novos é adoptada a tecnologia voice over IP (VOIP) em que a 

voz circula através de linhas de dados e, em vez de um PBX, são usados 

routers, switches e software próprio. De qualquer modo, é necessária a 

existência de uma interface entre o PMS e o sistema telefónico. 

• Interface com o utilizador 

A maioria dos sistemas de informação destinados ao grande consumo foram 

desenvolvidas por empresas de grande dimensão que fazem grandes 

investimentos e obtêm grandes receitas com o uso alargado destes sistemas. 
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Mas a maioria das aplicações destinadas a sectores e negócios específicos, tal 

como os PMS, foram desenvolvidos por empresas muito mais pequenas (com 

menos recursos) e, em muitos casos, são destinadas a desempenhar tarefas 

muito mais complicadas que as destinadas a grande consumo. É, por isso, 

natural que o desenvolvimento e implementação de interfaces com o utilizador 

intuitivos e gráficos para sistemas destinados a negócios específicos, como os 

PMS, tenham levado muito mais tempo que os de utilização mais generalizada. 

Mas para os profissionais do sector da hotelaria que utilizam um PMS a 

interface com o utilizador é um dos factores mais importantes do sistema de 

informação, tanto pela sua própria utilização corrente como pela facilidade de 

formação e treino dos seus utilizadores que têm, em geral, uma elevada taxa 

de rotatividade. Para além disso, uma interface intuitiva e amigável do PMS 

também facilita o seu uso directo pelos próprios clientes em muitas das suas 

funcionalidades, sem qualquer apoio do pessoal do hotel.  

Se se calcular o número médio de pessoas que um hotel típico tem de 

contratar e treinar durante um período de três a sete anos (o tempo de vida de 

um PMS típico), o custo de formação do novo pessoal no uso de um PMS é 

mais elevado do que o próprio custo de aquisição e instalação do próprio 

sistema. 

Também a possibilidade de uso de diversas línguas no interface entre o PMS e 

o utilizador é de grande importância no sector da hotelaria, dadas as 

características dos clientes e a crescente habituação destes a utilizar os sites 

na internet na sua própria língua. 

A maior parte dos modernos PMS já possuem uma interface com o utilizador 

extremamente intuitivo e amigável, de fácil uso.  

A natureza intuitiva de uma interface com o utilizador num PMS é talvez um 

dos elementos mais decisivos quanto à sua capacidade para permitir a um 

cliente efectuar as suas reservas. E, se os hóspedes potenciais, seja 

directamente, seja através do pessoal do hotel, não conseguem fazer as 

reservas no sistema rápida, eficiente e facilmente, acabam por encontrar um 

outro hotel onde o possam fazer. Isto torna a interface do PMS com o utilizador 

um dos factores críticos de sucesso para a obtenção dos objectivos de receitas 

de um hotel.  
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Também, cada vez mais, se colocam questões de segurança, pelo que muitos dos 

novos sistemas possuem interfaces que incluem software de reconhecimento 

individual, seja por reconhecimento do olhar, do dedo ou da face. 

Embora externos ao estabelecimento hoteleiro, e geralmente propriedade de outras 

empresas, os sistemas de distribuição e venda, através de canais ou directamente aos 

clientes – atrás referidos no ponto 1.4.1. –, foram objecto de análise, e merecem uma 

referência sucinta mas um pouco mais detalhada, pela importância de que se 

revestem no modelo de negócio do estabelecimento hoteleiro e do sistema de turismo 

no seu conjunto. De facto, toda a literatura aponta que foi nesta área que se 

verificaram os maiores avanços na informacionalização do sistema turismo e que 

maior impacto se gerou na gestão e informacionalização dos estabelecimentos 

hoteleiros. 

1.4.1. GDS - Canais e Sistemas Globais de Distribuição de Hotelaria  

Estes sistemas incluem os GDS (Global Distribution Systems), os IDS (Internet 

Distribution Systems) e os CRS (Central Reservation Systems). Os Sistemas Centrais 

de Reservas ou Centrais de Reservas, como muitas vezes são denominados, podem 

ser externos ao estabelecimento e à empresa hoteleira (grupo/cadeia) ou ser sua 

propriedade, sobretudo no caso de grupos/cadeias, o que não exclui, neste caso, que 

recorram também a outras Centrais de Reservas externas.  

Os GDS e IDS são pertença de empresas especializadas que, mediante formas 

acordadas de pagamento, prestam o serviço aos estabelecimentos hoteleiros ou às 

cadeias hoteleiras, bem como estabelecem acordos com os diversos operadores do 

sector do turismo. Os GDS tiveram origem nas linhas aéreas comerciais e evoluíram 

para o conjunto dos negócios do sector turístico. 

O objectivo dos actuais sistemas de distribuição é ter o produto certo, no lugar certo, 

no momento certo, com o preço certo e com o conjunto certo de condições e 

circunstâncias, de acordo com o que é definido pelo consumidor (Stein e Sweat, 1998, 

apud Nyheim et al., 2005). Deste modo, um GDS deve apoiar dois objectivos 

principais: (1) proporcionar canais de distribuição que proporcionam aos clientes a 

capacidade de realizar uma busca rápida e fácil de produtos e serviços que desejam 

adquirir com uma clara e completa informação sobre tarifas e disponibilidade e (2) 

proporcionar meios de conduzir a transacção imediatamente, com imediata 

confirmação de que ela foi completada com sucesso (Castleberry, Hempel e Kaufman, 

1998, apud Nyheim et al., 2005).  
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Para atingir este objectivo, os sistemas de distribuição electrónicos são, actualmente, 

dos mais importantes e complexos sistemas assentes em tecnologias de informação 

que estão à disposição dos estabelecimentos hoteleiros, devido às suas capacidades, 

às exigências tecnológicas, às complicadas regras lógicas e de negócio, aos 

numerosos interfaces necessários para ligar sistemas heterogéneos de forma a 

partilharem dados (tanto dentro da empresa que os detém como com o mundo 

exterior), ao volume de transacções e à velocidade exigida para as realizar, à 

singularidade do stock de quartos e dos atributos nos estabelecimentos e cadeias 

hoteleiras, à diversidade dos requisitos por parte dos clientes e à sofisticação da base 

de dados e do motor de busca que suportam todo o sistema. 

O objectivo dos sistemas de distribuição electrónicos (GDS, IDS e CRS) é distribuir os 

produtos de uma empresa (stock de quartos, salas de reuniões e outros produtos 

hoteleiros) à mais vasta audiência possível da forma mais eficaz e mais eficiente em 

termos de custo de forma a tornar a sua aquisição acessível aos clientes. 

Os esquemas seguintes dão uma ideia da forma como é efectuado o recurso a 

sistemas de distribuição electrónicos no sector da hotelaria, de acordo com diversos 

autores:  

 

Ilustração 3.28 - As dimensões dos GDS na indústria hoteleira. 

Fonte: Nyheim et al. (2005) 
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        Ilustração 3.29 – Tipos de canais de distribuição dos estabelecimentos hoteleiros. Fonte: Nyheim et al. (2005) 
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Ilustração 3.30 - Esquema dos Canais de Distribuição dos Estabelecimentos Hoteleiros. Fonte: Nyheim et al. (2005) 

 

 

 

Ilustração 3.31 – As competências nucleares relacionadas com os GDS. Fonte: Nyheim et al.(2005) 
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Ilustração 3.32 – Áreas e papéis apoiados por um sistema global de distribuição devidamente utilizado. Fonte: Nyheim et al. (2005) 

 

 

 

Ilustração 3.33 – Sistemas de distribuição baseados na Web. Fonte: Tesone (2006) 
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-  

Ilustração 3.34 – Sistema Central de Reservas de um estabelecimento hoteleiro. Fonte: Tesone (2006 

 

 

Ilustração 3.35 – Sistemas de distribuição baseados na Web. Fonte: Tesone (2006) 
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As descrições constantes da literatura sobre os SI e TIC’s disponíveis para os 

estabelecimentos hoteleiros e respectivas empresas 

sua forma, na sua sistematização

conteúdo. Mas, como não poderia deixar de acontecer

As Ilustrações anteriormente apresentadas, a título de exemplo, 

facto.  

Poderemos representar, de uma forma esquemática, os sistemas de informação para 

a gestão de um estabelecimen

 

Ilustração 3.36 – Esquema geral simplificado do sistema de informação para gestão de um estabelecimento hoteleiro

Nesta descrição dos sistemas de apoio à gestão dos estabelecimentos hoteleiros

optou-se por um tratamento 

os restantes serem mais amplamente conhecidos e não carecerem de maior detalhe 

para a compreensão da sua inserção no processo de informacionalização.
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s descrições constantes da literatura sobre os SI e TIC’s disponíveis para os 

estabelecimentos hoteleiros e respectivas empresas são bastante diferenciadas na 

, na sua sistematização (ou quase ausência dela) e em partes do seu 

não poderia deixar de acontecer, elas têm muito de comum.

s anteriormente apresentadas, a título de exemplo, exprime

Poderemos representar, de uma forma esquemática, os sistemas de informação para 

a gestão de um estabelecimento hoteleiro da seguinte forma: 

Esquema geral simplificado do sistema de informação para gestão de um estabelecimento hoteleiro

 

dos sistemas de apoio à gestão dos estabelecimentos hoteleiros

se por um tratamento mais extenso dos sistemas específicos da hotelaria, dado 

os restantes serem mais amplamente conhecidos e não carecerem de maior detalhe 

para a compreensão da sua inserção no processo de informacionalização.
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s descrições constantes da literatura sobre os SI e TIC’s disponíveis para os 

diferenciadas na 

e em partes do seu 

as têm muito de comum. 

exprimem bem este 

Poderemos representar, de uma forma esquemática, os sistemas de informação para 

 

Esquema geral simplificado do sistema de informação para gestão de um estabelecimento hoteleiro 

dos sistemas de apoio à gestão dos estabelecimentos hoteleiros 

mais extenso dos sistemas específicos da hotelaria, dado 

os restantes serem mais amplamente conhecidos e não carecerem de maior detalhe 

para a compreensão da sua inserção no processo de informacionalização. 
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3.5. DA CADEIA DE VALOR À MATRIZ DE VALOR E ÀS CONSTELAÇÕES DE 
VALOR 

3.5.1. INTRODUÇÃO 

As análises científicas sobre o funcionamento, gestão e desempenho das empresas 

passaram por várias fases, desde a denominada análise científica do trabalho de 

Taylor e do fordismo até às análises derivadas das teorias da complexidade.  

Uma análise sintética da evolução das teorias da gestão das organizações pode ser 

encontrada em Braga (2004). 

Pela sua utilidade instrumental para efeitos dos objectivos deste projecto de 

investigação, vamos apenas referir e sintetizar o que se refere aos conceitos de 

‘cadeia de valor’ e ‘redes de valor’, elaborados por Porter e Millar (Porter, 1985; Porter 

e Millar, 1985), de ‘cadeia de valor virtual’ (Rayport e Sviokla, 1995), de ‘cadeia de 

fornecimento’ (Oliver, R.K., Webber, M.D., 1982) e de ‘constelação de valor’ (Ramirez 

e Norman, 1993). 

3.5.2. CADEIA DE VALOR, SISTEMA DE VALOR E REDES DE VALOR 

O conceito de ‘cadeia de valor’ surgiu em 1985 num artigo seminal de Porter e Millar, 

“How Information gives you competitive advantage”, e foi mais amplamente exposto 

na obra de Porter do mesmo ano, Competitive Advantage: Creating and Sustaining 

Superior Performance (1985). 

A cadeia de valor pode ser definida como uma forma sistemática de examinar todas as 

actividades dentro de uma empresa e a forma como elas interagem para analisar as 

fontes de vantagem competitiva. A ‘cadeia de valor’ desagrega as actividades de uma 

empresa nas actividades tecnológica e economicamente distintas e relevantes que ela 

desempenha para realizar o seu negócio, com a finalidade de compreender o 

comportamento dos custos e as fontes potenciais de diferenciação existentes e 

potenciais (Porter, 1985). Essas actividades podem ser designadas por “actividades de 

valor”. Ela representa o conjunto de actividades através das quais um produto ou 

serviço é criado e entregue aos clientes. O valor que uma empresa cria é medido pela 

quantia que os clientes estão dispostos a pagar por um produto ou serviço. Uma 

empresa é rentável se o valor que cria é superior ao custo do desempenho das 

actividades de valor. Uma empresa ganha vantagens competitivas ao desempenhar 
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estas actividades de uma forma mais barata e ou de uma forma que conduz a uma 

diferenciação e a um preço premium (mais valor) relativamente aos seus concorrentes 

(Porter e Millar, 1985; Porter,1985). 

Ao definir e propor o modelo da cadeia de valor como ferramenta de análise, Porter 

teve sobretudo em conta a denominada por Rayport e Sviokla como ‘cadeia de valor 

física’ (embora não envolva apenas actividades físicas) e concebeu o modelo muito 

influenciado pela análise de empresas de produção e comercialização de produtos 

tangíveis ou de serviços com alto grau de tangibilidade.  

A cadeia de valor de uma empresa é composta por nove categorias genéricas de 

actividades, na qual se inserem as actividades de valor, que se encontram ligadas de 

formas características.  

Essas actividades podem ser divididas em “actividades primárias” (Logística de 

entrada, Operações, Logística de saída, Marketing e Vendas, Serviço pós-venda) - 

que são as actividades envolvidas na criação física do produto, no seu marketing e 

entrega aos clientes e no apoio pós-venda – e em “actividades de apoio” 

(Infraestrutura, Recursos Humanos, Desenvolvimento tecnológico e 

Aprovisionamentos) – que proporcionam os meios (inputs) e a infraestrutura que 

permitem que as actividades primárias tenham lugar.  

De facto, todas as actividades empregam recursos adquiridos, recursos humanos e 

uma combinação de tecnologias. A infraestrutura da empresa, incluindo actividades 

como a gestão geral, o trabalho jurídico e a contabilidade, apoia toda a cadeia.  

A margem é a diferença entre o valor total e o custo global necessário para 

desenvolver as actividades de criação de valor. O termo margem implica que as 

organizações realizam uma margem de lucro que depende da sua capacidade de gerir 

as ligações entre todas as actividades da cadeia de valor, isto é, que a empresa é 

capaz de oferecer ao mercado um produto ou serviço pelo qual o cliente está disposto 

a pagar mais do que a soma dos custos das actividades da cadeia de valor (Porter, 

1985). 

Definem-se seguidamente de uma forma mais detalhada as actividades do modelo 

clássico e original, para que seja mais visível a inadequação da aplicação directa e 

mecânica deste modelo às actividades de serviços – como o próprio Porter veio a 

assumir na prática (Porter e Teisberg, 2004) – e, em particular, ao caso dos 

estabelecimentos hoteleiros. 
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As actividades primárias definidas por Porter são as seguintes: 

1. Logística de entrada: actividades associadas com a recepção, 

armazenamento e alocação de inputs ao produto, tal como transportes 

internos inerentes ao processo produtivo, armazenamento dos inputs, o 

controlo de stocks, a programação de recolhas e as devoluções aos 

fornecedores. 

2. Operações: actividades associadas à transformação dos inputs em produtos 

acabados, tais como fabrico, montagem, manutenção do equipamento, 

testes, estampagem e operações relativas às instalações. 

3. Logística de saída: actividades associadas com a recolha e recepção, o 

armazenamento, os transportes internos inerentes à armazenagem e à 

expedição e distribuição dos produtos acabados ao comprador, incluindo o 

processamento das encomendas, a programação das entregas e a 

expedição dos produtos. 

4. Marketing e Vendas: actividades associadas com o garantir dos meios 

através dos quais os compradores podem adquirir o produto e com as 

formas de o induzir a fazê-lo, tal como a publicidade, a promoção, a força de 

venda, a selecção de canais de venda e de distribuição, as relações com os 

canais e o cálculo e fixação de preços. 

5. Serviço: actividades associadas com o fornecimento de serviço destinado a 

melhorar ou manter o valor do produto, como, por exemplo, instalação, 

reparações, formação, fornecimento de peças sobresselentes e integração 

ou adaptação do produto no sistema ou cadeia de valor do cliente. Note-se 

que, neste modelo, o serviço é um serviço pós-produção e pós-venda, como 

é natural, sendo inspirado no modo de desenvolvimento industrial e na 

produção e comercialização de bens. 

Como actividades de apoio definiu as seguintes: 

1. Infra-estrutura da empresa: um conjunto de actividades que incluem a gestão 

geral, o planeamento, as finanças, a contabilidade, as questões jurídicas e 

legais, as relações com o Estado e a gestão da qualidade. A infra-estrutura 

apoia e suporta toda a cadeia de valor e não qualquer actividade em 

particular. Embora seja geralmente encarada como um ‘overhead’, um custo 

comum, ela pode constituir uma fonte poderosa de vantagens competitivas. 
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2. Gestão de Recursos Humanos: envolve um conjunto de actividades 

conducentes ao recrutamento, contratação, formação, desenvolvimento, 

retenção e compensação de todo o tipo de pessoal, que – se seguirmos o 

modelo de Dave Ulrich (Ulrich, 1997, 1998a, 1998b) – poderá apoiar a 

implementação da estratégia empresarial, a gestão da mudança, a 

adequação à estratégia e objectivos empresariais das actividades técnicas e 

administrativas referentes aos colaboradores e garantir o clima laboral, o 

desenvolvimento dos empregados e uma cultura empresarial adequada à 

implementação da estratégia.  

3. Desenvolvimento tecnológico: um conjunto de actividades que podem, em 

geral, ser agrupadas em esforços para melhorar o produto e o processo. 

Cada actividade de valor incorpora tecnologia, seja sob a forma de 

conhecimento (know-how), procedimentos, ou tecnologia incorporada no 

equipamento inerente aos processos.  

4. Aprovisionamentos: refere-se à função de aquisição/obtenção dos inputs 

usados na cadeia de valor da empresa e não aos próprios inputs adquiridos. 

Os inputs adquiridos incluem matérias-primas, peças, acessórios e outros 

consumíveis bem como activos como máquinas, equipamento de escritório e 

instalações. O custo do próprio aprovisionamento representa geralmente 

uma pequena ou mesmo uma parte insignificante dos custos totais mas tem 

frequentemente um grande impacto nos custos gerais da empresa e na sua 

diferenciação relativamente à concorrência. 

Tão importantes ou mais do que as actividades são as ligações ou elos estabelecidos 

entre essas actividades, de forma a constituir um sistema sólido, único e dificilmente 

replicável. Na realidade, a cadeia de valor é um sistema de ‘actividades’ 

interdependentes e interligadas. As ‘ligações’ entre elas existem quando a forma pela 

qual uma actividade é desempenhada afecta o custo ou a eficácia de outras 

actividades. As ligações criam frequentemente trade-offs no desempenho de 

diferentes actividades a optimizar. A existência dessas ligações exige também a 

coordenação dessas actividades (Porter e Millar, 1985; Porter, 1985). 

As ligações podem contribuir para uma vantagem competitiva através de duas formas: 

a optimização e a coordenação. A capacidade de coordenar ligações frequentemente 

reduz custos ou gera diferenciação. Porque as ligações são, por vezes, subtis e não 

são reconhecidas, a capacidade de as reconhecer e de as gerir proporciona 

frequentemente uma fonte de vantagem competitiva (Porter, 1985) 
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As ligações entre actividades são numerosas mas as mais óbvias são as existentes 

entre actividades de apoio e actividades primárias. Mais subtis são as existentes entre 

as actividades primárias. São também relevantes as que existem entre a cadeia de 

valor da empresa e as cadeias de valor dos seus fornecedores e dos seus canais de 

distribuição (ligações verticais).  

Por outro lado, uma empresa pode aumentar a sua rentabilidade – e vantagem 

competitiva – não apenas através da compreensão da sua cadeia de valor mas 

também pela compreensão da forma como as actividades de valor da empresa se 

encaixam positivamente nas cadeias de valor dos fornecedores e dos clientes (Shank 

e Govindarajan, 1993, apud Shi e Makkula, 2004). 

Muitas vezes é possível beneficiar tanto a empresa como os seus fornecedores e os 

seus canais de distribuição através da influência gerada na configuração das cadeias 

de valor desses fornecedores e canais ou através da optimização conjunta do 

desempenho de actividades ou, ainda, pela melhoria da coordenação entre as cadeias 

de valor da empresa e as dos seus fornecedores e canais de distribuição (Porter, 

1985). 

 

 

Ilustração 3.37 – Cadeia de Valor de Porter. Fonte: Porter (1985) 

 

A Ilustração 3.37 reproduz a representação da cadeia de valor tal como ela foi 

apresentada em Porter (1985) e a Ilustração 3.38 a sua representação em Porter 

(1998), que serve de modelo à grande maioria das representações esquemáticas 

utilizadas na literatura académica e empresarial. 
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Ilustração 3.38 – Cadeia de Valor. Fonte: Porter (Porter, 1998) 

 

A cadeia de valor de uma empresa, num determinado sector de actividade, está 

inserida num fluxo de actividades que Porter (Porter e Millar, 1985; Porter, 1985) 

designa por “sistema de valor” e que inclui as cadeias de valor dos seus fornecedores, 

dos seus canais de distribuição e dos seus clientes finais. 

 

Ilustração 3.39  – Sistema de Valor de Porter. Fonte: Porter (1985) 

 

As ligações não existem apenas entre as actividades de valor no interior de uma 

empresa; elas criam também interdependências entre a cadeia de valor da empresa e 

as dos seus fornecedores e canais de distribuição. A empresa pode também criar 

vantagens competitivas optimizando ou coordenando essas ligações ao exterior 

(Porter e Millar, 1985; Porter, 1985). 
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Por vezes é utilizado também o modelo da cadeia de fornecimento (Oliver e Webber, 

1982), que integra o sistema de valor constituído pelas redes de valor da 

empresa/organização e as redes de valor dos seus fornecedores e clientes. 

As transformações verificadas na estruturação das empresas e dos negócios nas 

últimas décadas, levaram alguns autores a propor conceitos derivados do de “cadeia 

de valor”, mas que se pretendem adequar melhor à análise dessas empresas e 

negócios. Entre esses conceitos distinguem-se os de ‘rede de valor’ e o de 

‘constelação de valor’. 

‘Rede de Valor’ é “qualquer rede de relações que gera tanto valor tangível como 

intangível através de complexas trocas dinâmicas entre dois ou mais indivíduos, 

grupos ou organizações (Allee, 2008) 

A Rede de valor é “a colecção de fornecedores, a montante, e de canais para o 

mercado, a jusante, e de empresas fornecedoras subordinadas que suportam um 

modelo de negócio comum no seio de um sector de actividade” (Christensen, 2003). 

Este conceito de rede de valor não deve ser confundido com o conceito de ‘rede de 

valor’ de Fjeldstad e Stabells (1998), interessante noutros contextos, e que tem 

sobretudo a ver com o valor criado entre clientes, quando estes interagem entre si de 

uma forma que é facilitada por uma rede de valor. Nestes autores, a ênfase é colocada 

nesse tipo de redes facilitadoras e no processo de interacção entre clientes para a 

criação de valor. 

O trabalho desenvolvido em torno das redes de valor (Allee, 2002, 2003, 2008, Value 

Networks LLP, 2007, Edwards, 2009) tem enfatizado e aprofundado bastante o papel e 

a importância do valor intangível e dos mecanismos da sua criação. 

A vantagem competitiva não pode ser compreendida olhando a empresa como um 

todo; ela constrói-se a partir das muitas e diversas actividades discretas que a 

empresa desempenha ao conceber, produzir, realizar o marketing, distribuir e dar 

apoio ao cliente relativamente ao seu produto. Cada uma destas actividades pode 

contribuir para uma posição relativa da empresa em termos de custo e para criar uma 

base de diferenciação. A cadeia de valor é uma ferramenta fundamental para 

diagnosticar a vantagem competitiva e encontrar formas de a criar e de a manter 

(Porter, 1998). 
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A dimensão na qual se dá a integração de tecnologias de informação nas suas 

actividades desempenha um papel chave na vantagem competitiva (Porter e Millar, 

1985). 

Os conceitos de cadeia de valor e de sistema de valor, com todos os contributos que 

se lhe acrescentaram posteriormente, continuam a ser ferramentas muito operacionais 

e úteis nos nossos dias, como o demonstra a sua utilização por inúmeros autores e 

organizações (Payne, 1993; Shi e Makkula, 2004; Shank e Govindarajan, 1993; 

Lawton e Michaels, 2001; Santos, 2008; Grant, 2005; Buhalis, 2003; Buhalis e Law, 

2008; Rhatigan, Jain, Mukherjee e Porter, 2009, entre outros). O próprio Porter volta a 

aplicar estes conceitos em outros artigos mais recentes, nomeadamente a benefícios 

não monetários das empresas e no que se refere a organizações cujo valor criado não 

é apenas monetário (Porter, 1987, 1996, 2001, 2008a, 2008b; Porter e Kramer, 1999, 

2002; Porter e Teisberg, 2004; Rhatigan, Jain, Mukherjee e Porter, 2009) e, usando-os 

para analisar os impactos sociais positivos e negativos das actividades de uma 

empresa e, em 2008, no seu prefácio à edição actualizada e aumentada da obra On 

Competition (Porter, 2008), considera o conteúdo desse artigo inicial completamente 

actual, bem como os conceitos e ferramentas nele inseridos, já que expõe conceitos 

fundamentais e subjacentes à problemática tratada e não tendências do momento. 

3.5.3. CADEIA DE VALOR FÍSICA, CADEIA DE VALOR VIRTUAL E MATRIZ DE 

VALOR  

Neste projecto adoptamos os termos, consagrados e propostos pelos seus autores, de 

cadeia de valor física, de cadeia de valor virtual, embora não nos pareçam totalmente 

adequados ao projecto, sobretudo em português, dado que muitas actividades da 

denominada cadeia de valor física não são propriamente actividades físicas, sobretudo 

as de infraestrutura e gestão, e, também devido à ambiguidade do termo ‘virtual’ em 

português. 

Rayport e Sviokla (1995) afirmam que, hoje em dia, todas as empresas competem em 

dois mundos, num mundo físico e num mundo virtual. Um mundo físico de recursos 

que os gestores podem ver e tocar e um mundo virtual feito de informação. Este 

mundo virtual deu origem ao comércio electrónico, um novo local de criação de valor. 

Este facto exige que os gestores tenham passado a ter que prestar atenção à forma 

como as suas empresas criam valor tanto no mundo físico como no virtual. 
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A Cadeia de Valor Virtual (CVV) estrutura-se a partir da Cadeia de Valor Física (CVF) 

através de todas as actividades de carácter informacional (combinando meios 

electrónicos/informáticos, humanos e dados/informação), isto é, recorrendo a TIC’s, 

que se desenvolvem a partir da cadeia de valor física e que podem desempenhar 

funções de monitorização e controlo, funções de substituição de actividades físicas ou 

funções de novo tipo de relacionamento com o cliente e geração de novos produtos, 

sejam eles bens ou serviços (Rayport e Sviokla, 1995). 

Rayport e Sviokla (1995) distinguem a cadeia de valor física da cadeia de valor virtual 

descrevendo a primeira como sendo “composta de uma sequência linear de 

actividades com pontos definidos de input e de output”, enquanto a segunda é “não-

linear, uma matriz de potenciais inputs e outputs que podem ser acedidos e 

distribuídos através de uma larga variedade de canais”. 

O facto de as extranets e, posteriormente também, a internet permitir estes acessos de 

uma forma muito mais fluida e em tempo real (online) potencia ainda mais o papel da 

cadeia de valor virtual, como mesmo sem a nomear e conceptualizar, foi desde muito 

cedo reconhecido (Porter e Millar, 1985; Porter, 2001). 

 

 

Ilustração 3.40 – Construção do modelo da Cadeia de Valor Virtual. Fonte: Rayport e Sviokla (1995) 

 

Apesar de a cadeia de valor no espaço electrónico poder espelhar a do espaço físico 

tradicional — por exemplo, os compradores e os vendedores transferem fundos nas 

redes electrónicas da mesma forma que se podia antes trocar o dinheiro físico —, os 

processos de adição de valor que as empresas têm de empregar para transformar 
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informação bruta em novos produtos e serviços no ‘mercado virtual’ são específicos do 

mundo da informação.  

Os passos de adição de valor são realizados através de informação e com informação. 

A criação de valor em qualquer estádio da cadeia de valor virtual envolve uma 

sequência de cinco actividades:  

1. recolha,  

2. organização, 

3. selecção, 

4. síntese, 

5. distribuição de informação. 

Tal como antes se construía um produto a partir das matérias-primas, trabalhando-as 

e processando-as, criando componentes do produto final e montando, depois, esses 

componentes, de forma a, após o produto fabricado o distribuir aos consumidores, 

também hoje em dia o gestor recolhe informação em bruto e acrescenta valor, através 

das cinco actividades ou etapas referidas. 

 

 

Ilustração 3.41 – Actividades de criação de valor através de informação e com informação, na cadeia de valor física e na 
cadeia de valor virtual interligadas, dando origem à matriz de valor. Fonte: Rayport e Sviokla (1995)  

 

Rayport e Sviokla (1995), através do estudo de diversas organizações, verificaram que 

as empresas adoptam processos de criação e adição de valor seguindo três fases 

qualitativamente distintas e geralmente cumulativas: (1) a fase da visibilidade; (2) a 

fase do espelhamento ou substituição de actividades e processos (3) a fase em que 

estabelecem um novo tipo de relação com os clientes e em que geram novos 
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produtos, específicos do recurso à informação e às tecnologias a ela associadas. 

Vejamos, sinteticamente mas um pouco mais em pormenor: 

1. a fase da ‘visibilidade’ — a empresa adquire uma nova capacidade de ‘ver’ 

mais eficazmente as operações físicas através da informação; nesta fase, os 

gestores usam em larga escala sistemas e tecnologias de informação para 

coordenar as actividades da ‘cadeia de valor física’ e neste processo 

residem as bases da criação de uma ‘cadeia de valor virtual’. Nos anos mais 

recentes tornou-se, também, possível ver a cadeia de valor de uma forma 

integrada e não apenas com um conjunto de actividades discretas, embora 

relacionadas entre si, isto é, como um todo e não apenas como uma 

colecção de parcelas. Trata-se de um sistema nervoso central no interior da 

empresa que integra o marketing, as vendas, a produção, a logística e as 

finanças e proporciona aos gestores informação sobre fornecedores, clientes 

e concorrentes; 

2. a fase do ‘espelhamento’ ou ‘substituição’ — a empresa substitui actividades 

físicas por actividades virtuais. Os gestores começam a procurar onde é que 

podem realizar as suas actividades de uma forma mais eficaz e mais 

eficiente substituindo processos tradicionais por processos que recorram às 

tecnologias de informação e comunicação, isto é para o ‘mundo virtual’ que 

espelha o ‘mundo físico’, movendo, nas palavras dos autores essas 

actividades do mundo físico (place) para o mundo virtual (space) e 

desenvolvendo a sua actividade comercial cada vez mais no mercado 

electrónico ou virtual (marketspace) em vez de o fazer no tradicional 

mercado físico (marketplace) o mesmo acontecendo também com 

determinadas actividades de carácter interno (tanto actividades primárias 

como de apoio, por exemplo a concepção de produtos), através do recurso a 

subcontratação e outsourcing. O recurso às novas tecnologias e ao espaço 

electrónico estruturado em rede permite também superar as dificuldades de 

uso das economias de escala, onde elas deixem de ser possíveis, com 

recurso ao novo tipo de estruturação das actividades económicas viabilizado 

pelo denominado mundo-espelho, o mundo ‘virtual’, conquistando assim 

novas vantagens competitivas através do custo e da diferenciação; 

3. a fase do novo tipo de relacionamento com os clientes e da criação de 

produtos específicos da informação — os gestores geram novos tipos de 

relacionamento com os clientes e consumidores em geral e geram novos 
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produtos (bens ou serviços) a partir da própria cadeia de valor virtual, 

instituindo assim novas formas de criar valor para os clientes. No fundo, 

aplicam as actividades de valor genéricas à sua cadeia de valor virtual, e 

exploram o que se pode denominar por ‘matriz de valor’. Desta forma, não 

se limitam a criar valor no mundo virtual, extraem valor desse mundo. As 

diversas formas de comércio electrónico, com clientes individuais ou com 

empresas e outras organizações, permitem o novo tipo de relacionamento 

referido, com acrescida flexibilidade e personalização impossíveis de 

conseguir com a simples automatização/informatização dos métodos 

tradicionais. Por outro lado, as actividades geradas nos diversos pontos da 

chamada ’matriz de valor’ pelo desenvolvimento das actividades tradicionais, 

gera informação que pode dar origem a novos produtos (bens e serviços), 

enriquecendo os negócios tradicionais e oferecendo novas oportunidades de 

negócio. 

Qualquer destas fases proporciona, pois, um vasto leque de oportunidades para os 

gestores que bem compreendam a profunda transformação provocada na economia e 

na sociedade, entre outros factores, pela transformação tecnológica [pelo processo de 

informacionalização que atrás referimos]. 

A matriz de valor constitui-se pelo cruzamento das actividades integrantes das cinco 

fases atrás referidas de criação de valor relativas ao recurso à informação com as 

diferentes actividades da cadeia de valor virtual interligada (em paralelo) com a 

tradicional cadeia de valor física, mas que adquire uma vida própria. Cada actividade 

ou estádio da cadeia de valor virtual — ao desempenhar o papel de 

espelhamento/substituição das actividades da cadeia de valor física — viabiliza a 

extracção de muitos elementos do fluxo de informação que podem constituir um novo 

produto ou serviço. Para aproveitar esta possibilidade torna-se necessário que os 

gestores implementem processos de recolha de informação, de tratamento e 

organização desta de uma forma orientada para o cliente, seleccionem o que se revele 

como detentor de valor, e a agrupem ou sintetizem e distribuam (as cinco fases de 

criação de valor específicas do mundo da informação atrás referidas) esses novos 

produtos. A análise da matriz de valor e o trabalho sobre ela permitem, de uma forma 

mais eficaz, identificar e compreender as necessidades e desejos dos consumidores e 

satisfazê-los. 
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Ilustração 3.42 – Matriz de valor e criação de novos mercados. Fonte: Rayport e 
Sviokla (1995) 

 

Como atrás se disse, ao contrário da cadeia de valor física, que é composta por uma 

sequência linear de actividades, com pontos bem definidos de input e output, a cadeia 

de valor virtual é não-linear, é ela própria uma matriz de potenciais inputs e outputs 

que podem ser acedidos e distribuídos por uma vasta variedade de canais. 

Como afirmam Rayport e Sviokla (1995), “pensando profundamente na integração 

entre o espaço físico (place) e o espaço virtual (space), os executivos podem tornar-se 

capazes de criar activos digitais valiosos que, por sua vez, podem transformar a 

dinâmica competitiva dos sectores de actividade ou indústrias” (...) “pensar acerca da 

empresa e do negócio em termos da sua matriz de valor, permite que os gestores vão 

muito para além de mudar as regras do jogo: eles podem mesmo reinventar o sector 

de actividade/indústria”. 

Rayport e Sviokla (1995) chamam ainda a atenção para um conjunto de diferenças 

entre o mundo físico e o mundo virtual: 

– os activos digitais, ao contrário dos activos físicos, não se consomem pelo 

uso; pelo contrário, muitas vezes o uso potencia e acresce o seu valor; 

– a cadeia de valor virtual redefine as economias de escala, permitindo que 

pequenas empresas consigam alcançar baixos custos unitários em 

mercados dominados por grandes empresas; 

– no espaço virtual, no âmbito do comércio electrónico, as empresas podem 

redefinir economias de âmbito, apoiadas num conjunto único e original de 

activos digitais para proporcionar valor através de diferentes e variados 

mercados; 
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– os custos de transacção ao longo da cadeia de valor virtual são mais baixos 

que os seus correspondentes na cadeia de valor física e continuam em 

profundo declínio à medida que se verifica a evolução tecnológica; 

– o equilíbrio entre a procura e a oferta são profundamente alterados e é 

possível hoje, através do trabalho sobre a cadeia de valor virtual e sobre a 

matriz de valor, desenvolver um pensamento empresarial muito mais 

orientado pela procura e para a procura. 

As TIC afectam não só o lado das vendas da organização como têm também o 

potencial para afectar todas as actividades de valor primárias e de apoio (Porter, 

2001). 

Uma das vantagens particulares da internet, talvez a sua vantagem especial, é a 

capacidade de ligar as actividades umas com as outras e tornar largamente 

disponíveis os dados criados numa actividade, tanto no interior da empresa como nos 

fornecedores, canais de distribuição e clientes finais. Através da incorporação de um 

conjunto de protocolos de comunicação comuns e abertos, a tecnologia da internet 

proporciona uma infraestrutura normalizada, um interface de browser intuitivo para o 

acesso e a distribuição da informação, comunicações bidireccionais e fácil 

conectividade, tudo isto a um custo muito menor que as redes privadas e as anteriores 

tecnologias de EDI (electronic data interchange). (Porter, 2001). 

Apesar de todo este poder, a internet não representa uma quebra com o passado mas 

sim o mais recente estádio na evolução das tecnologias de informação. De facto, as 

possibilidades tecnológicas disponíveis não derivam apenas da arquitectura da 

internet mas também de avanços tecnológicos complementares como as técnicas 

multimédia, o scanning, a programação por objectos, as bases de dados relacionais e 

as comunicações sem fios (Porter, 2001), sem esquecer o importante contributo das 

tecnologias dos motores de busca actualmente existentes.  

O poder da internet na cadeia de valor deve, contudo ser relativizado e 

contextualizado. Apesar de as aplicações da internet terem uma influência importante 

no custo e na qualidade das actividades, elas não são a única influência nem a 

dominante. Os factores convencionais como a escala, as competências dos recursos 

humanos, a tecnologia de produto e de processo e os investimentos em activos físicos 

continuam a desempenhar também um papel preponderante. A internet é um factor 

transformacional em alguns aspectos mas muitas das fontes tradicionais de vantagem 

competitiva permanecem intactas (Porter, 2001). 
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Mesmo no comércio electrónico, o funcionamento das empresas exige a integração de 

dois tipos de actividades – as que estão incorporadas nas cadeias de valor físicas e as 

que são construídas através da informação na cadeia de valor virtual (Bhatt e Emded, 

2001, Shi e Makkula, 2004).  

Neste contexto, torna-se um imperativo a integração das actividades da cadeia de 

valor virtual com as actividades físicas destinadas a oferecer produtos e serviços 

customizados. Enquanto as actividades da cadeia de valor virtual proporcionam 

acesso à informação aos clientes, fornecedores e fabricantes e tornam a maior parte 

das transacções transparentes, as actividades da cadeia de valor física tornam-lhes 

possível satisfazer as encomendas dos clientes e concretizar os produtos e serviços 

finais (Bhatt e Emdad, 2001). 

 

Ilustração 3.43 – Aplicações importantes da internet na Cadeia de Valor. Fonte: Porter (2001) 
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Deise et al. (2000) reavaliaram e reviram o modelo tradicional da cadeia de valor com 

o advento das comunicações electrónicas globais, dando uma ênfase especial à 

actividade de estudo de mercado e de procura de informação sobre o meio ambiente e 

análise deste. 

 

 
Ilustração 3.44 – Adaptação da Cadeia de Valor Revista por Deise et al. (2000). Fonte: Shi e Makkula (2004) 

 

 

Este contributo tem algum interesse no que se refere à génese de produtos e serviços 

na sociedade actual e pode ser um bom complemento ao conceito original de Porter, 

embora, na nossa opinião, não o substitua. 

3.5.4. CONSTELAÇÃO DE VALOR 

Muitas empresas, actualmente, alteraram de tal forma o seu modelo de negócio que o 

modelo da Cadeia de Valor, que tem como referente a linha de montagem e o modelo 

de negócio característico da economia industrial, já não consegue captar e descrever 

a complexidade de papéis e relações existentes nesse modelo de negócio. A IKEA, 

por exemplo, é mais do que um elo numa cadeia de valor. É o centro de uma 

‘constelação’ de serviços, bens/mercadorias e design. Nela, os clientes são também 

fornecedores (de tempo, trabalho, informação e transporte) e os fornecedores são 

também clientes (dos serviços técnicos e dos outros serviços necessários às 

actividades empresariais, como os de marketing e design, por exemplo), bem como a 

própria IKEA não é tanto um vendedor a retalho como a estrela central de uma 

constelação de serviços, mercadorias, design, gestão, serviços de apoio e, mesmo, de 

entretenimento. No caso das concessões de água francesas Générale des Eaux e 

Lyonnaise des Eaux, o desafio, para além da obtenção periódica da concessão, foi 

sempre o de encontrar novos serviços para oferecer a uma base existente de clientes 

e, desse modo, explorar cada vez mais o investimento do concessionário em 

conhecimento e em trabalhadores do conhecimento, de forma que, mesmo quando a 

própria empresa não consegue produzir o que o cliente deseja, cria uma nova 
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empresa que o pode fazer. Podem, ainda, fornecer às cidades e vilas pacotes 

integrados de serviços e produtos, a partir do bom conhecimento das suas 

necessidades, transformadas em novas oportunidades de negócio concretizadas de 

uma forma mais integrada, eficiente e eficaz do que o seria por diferentes empresas 

isoladas. 

De facto, num ambiente competitivo volátil como o actualmente existente, a estratégia 

deixa de ser uma questão de posicionar um conjunto fixo de actividades ao longo de 

uma cadeia de valor e as empresas de sucesso não se limitam a acrescentar valor, 

reinventam-no. O foco da análise estratégica deixa de ser a empresa ou mesmo o 

sector de actividade para ser o próprio sistema de criação de valor, no seio do qual 

diferentes actores económicos – fornecedores, parceiros de negócio, aliados, clientes 

– trabalham em conjunto para co-produzir valor. A sua tarefa estratégica chave é a 

reconfiguração dos papéis e relações entre esta constelação de actores com a 

finalidade de mobilizar a criação de valor de novas formas e com novos intervenientes, 

tendo como objectivo estratégico subjacente criar um cada vez melhor ajustamento 

entre competências e clientes. As empresas de sucesso concebem a estratégia como 

uma inovação social sistemática, um desenho e redesenho contínuo de sistemas 

complexos de negócio. (…) Cada vez mais, as empresas que sobrevivem e que 

progridem são as que olham para além das suas fronteiras imediatas para os sistemas 

de negócio em que estão naturalmente enredadas e descobrem novas formas de 

reconfigurar esses sistemas com a finalidade de reinventar valor para os seus clientes 

(Norman, R. e Ramirez, R, 1993). 

O conceito de ‘constelação de valor’ vem mostrar o papel central de certas 

organizações na transformação do papel desempenhado pelos agentes económicos 

(clientes, fornecedores, parceiros, etc.) que as rodeiam e que com elas interagem de 

forma a reconfigurar a sua própria cadeia de valor e a dos seus agentes, altamente 

integradas num sistema de criação de valor de que elas se tornam o centro.  

As grandes cadeias de distribuição, por exemplo, tendem a transformar-se em centros 

de constelações de valor e no sector do turismo é possível criar redes e constelações 

de valor que incluam, por exemplo, empresas de hotelaria, empresas de transporte e 

passeios, instituições, empresas e outros agentes da área cultural, empresas de 

entretenimento, empresas de restauração, empresas produtoras de bens e serviços 

regionais ou com características especificamente nacionais, autarquias e entidades 

administrativas.  
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 “A estratégia é a arte de criar valor. Proporciona os modelos de enquadramento 

intelectuais, os modelos conceptuais e as ideias orientadoras que permitem aos 

gestores de uma empresa identificar oportunidades para proporcionar valor aos 

clientes e fazê-lo obtendo lucro. A esse respeito, a estratégia é a forma como uma 

empresa define o seu negócio e conjuga os únicos dois recursos que realmente 

interessam na economia de hoje: o conhecimento e as relações ou as competências 

de uma organização e os clientes” (Norman, R. e Ramirez, R., 1993). 

E, para a implementação de uma estratégia, a concepção e implementação desses 

modelos pode fazer-se com o apoio dos modelos da Cadeia de Valor (Física e Virtual), 

da Matriz de Valor, das Redes de Valor e das Constelações de Valor. 

Foi devido à inadequação do uso directo do modelo da Cadeia de Valor de Porter às 

empresas do sector da hotelaria (como à maioria dos casos dos serviços) e ao caso 

específico de um estabelecimento hoteleiro que se sentiu a necessidade de incluir 

neste projecto a sua adaptação ao sector, até agora inexistente na literatura (com o 

respeito integral dos princípios em que originalmente assenta). 

3.5.5. CADEIA DE VALOR VIRTUAL E COMPETITIVIDADE 

A estratégia de Informação atraiu o interesse dos investigadores desde o princípio dos 

anos 80 do século passado (Hooft e Stegwee, 2001). À medida que as tecnologias de 

informação e de comunicação se iam desenvolvendo, foram surgindo novos desenhos 

de processos empresarias (Phan, 2003) e de modelos de negócio (Hartmann e 

Siffonis, 2000), o que causou um tremendo impacto na economia, na gestão e, em 

particular, no mundo dos negócios (Porter, 1998, Castells, 2010; Tapscott et al., 1998; 

Tapscott e Ticolli, 2003; Venkatraman et al., 1993; Shi e Makkula, 2004; Buhalis, 2003, 

Buhalis e Law, 2008). Uma primeira atenção foi dada às potencialidades que, 

sobretudo, as tecnologias de informação (ainda sem grande impacto das tecnologias 

de comunicação e da interligação entre ambas) ofereciam no campo da aceleração e 

racionalização dos processos (Rodgers et al., 2002); e, embora a transferência 

electrónica de dados e a transferência electrónica de fundos já existissem de uma 

forma significativa desde os anos 70, a aplicação das tecnologias de informação 

limitava-se ao âmbito de um conjunto de factores de marketing – tal como produto, 

preço, promoção, distribuição, adequação à legislação, comportamento do 

consumidor, política, nível tecnológico, etc. (Cateora, 1997, apud Shi e Makkula, 2004) 
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– devido aos eu elevado custo e complexidade tecnológica (Bhatt e Emdad, 2001, 

apud Shi e Makkula, 2004).  

A rápida difusão da internet e da World Wide Web levaram à popularização dos 

negócios através da internet (Bhatt e Embad, 2001, apud Shi e Makkula, 2004), de 

forma que são muitos os autores (Lumpkin et al, 2002; Rayport e Bernard, 2001, apud 

Shi e Makkula, 2004; Castells, 1996, 2000, 2001, 2009-2010, entre muitos outros) que 

consideraram que poucas tecnologias ao longo da história tiveram tanto impacto na 

sociedade e de uma forma tão rápida e disruptiva como a internet. As tecnologias de 

informação e comunicação não se limitam a oferecer vantagens no campo da 

eficiência e do baixo custo, são fáceis de aplicar no apoio a diferentes actividades 

empresariais (Bhatt e Emdad, 2001, apud Shi e Makkula, 2004) e é desde há alguns 

anos cada vez mais frequente integrá-las, nomeadamente à internet e à tecnologia 

Web, nas organizações para redesenhar processos de forma a reforçar as suas 

vantagens competitivas (Phan, 2003, apud Shi e Makkula, 2004). 

As fontes de vantagem competitiva residem, como veremos adiante, na combinação 

de uma excelente (superior) aplicação de competências (skills) e a utilização e 

alocação criteriosa de recursos de qualidade superior (activos) na criação de valor 

para os clientes. A sustentabilidade (aqui usada num contexto meramente empresarial 

e de negócio) é obtida quando a vantagem resiste à erosão pelo comportamento 

competitivo (Porter, 1985). 

Porter sugere que as TIC redesenham e reconfiguram não só os produtos como, o que 

é mais importante, a natureza da concorrência. Para ganhar vantagem competitiva 

sobre os rivais, uma organização tem ou de desempenhar as suas actividades de 

forma a acrescentar valor a um produto ou serviço a um custo mais baixo ou 

desempenhá-las de uma forma que conduza a uma diferenciação e a um prémio no 

respectivo preço (mais valor). Ganhar uma vantagem competitiva envolve a 

compreensão não apenas da sua própria cadeia de valor como da forma como a 

empresa se insere no sistema de valor global (Porter, 1985b, 2001; Porter e Millar, 

1985). Uma vez que as TIC mudam de uma forma profunda todo o sistema 

económico, as organizações necessitam de actualizar e renovar constantemente os 

seus modelos de negócio e de aumentar a sua competitividade através de novas 

ferramentas tecnológicas (Buhalis, 2003). 

Porter apontava já há alguns anos (Porter, 2001) que, ironicamente, as empresas 

definiam a competição envolvendo a internet quase inteiramente em termos de 
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eficácia operacional, o que limitava ou eliminava o seu uso na obtenção de vantagem 

competitiva, já que os concorrentes rapidamente conseguem imitar as técnicas de 

gestão, as novas tecnologias, as melhorias de input e as formas superiores de 

satisfazer as necessidades dos clientes (Porter, 1998), o que, como observou 

Mougayar (1998), conduz a que acabem por ficar todas em pé de igualdade, como 

aconteceu com a adopção de outras técnicas e programas de melhoria, com a 

diferença que, com a internet, a velocidade possível de replicação, adopção e 

implementação é muito maior (enquanto um programa de reengenharia de processos 

poderia levar cerca de três anos a replicar com resultados, com a internet os 

processos podem ser reinventados em meses). Daí que Porter (Porter, 1985, 1998, 

2001; Porter e Millar, 1985) aponte para a necessidade de aplicar as novas 

tecnologias sobretudo no sentido da diferenciação e do posicionamento estratégico. 

Porter (2001) afirma que a ferramenta fundamental para compreender a influência das 

tecnologias de informação nas empresas é a cadeia de valor. A empresa, encarada 

como uma colecção de actividades, é também uma colecção de tecnologias. A 

tecnologia está embebida em cada actividade de valor e a mudança tecnológica pode 

afectar a situação concorrencial através da sua potencialidade de ter impacto 

significativo em praticamente toda e qualquer actividade (Porter, 1998). 

Porter (2001) afirma que a internet proporciona às empresas melhores oportunidades 

para estabelecer um posicionamento estratégico distintivo do que o fizeram as 

gerações anteriores de tecnologias de informação. A arquitectura da internet, em 

conjunto com outros aperfeiçoamentos e avanços na arquitectura do software e das 

ferramentas de desenvolvimento, transformou as tecnologias de informação numa 

ferramenta muito mais poderosa para a estratégia. A internet, por si só, raramente 

constituirá uma vantagem competitiva; é a integração entre os métodos tradicionais e 

a internet que cria potenciais vantagens para as empresas existentes, tornando-se 

mais bem sucedidas ao utilizar a internet para reconfigurar as actividades tradicionais 

(Porter 2001). Por outro lado, a arquitectura e os standards da internet também tornam 

possível construir sistemas verdadeiramente integrados e customizados que reforçam 

a adequação e interligação e reconfiguração entre as actividades da cadeia de valor 

(Porter, 2001). 

Para alcançar vantagens competitivas sustentáveis, uma empresa necessita de 

possuir algumas barreiras que dificultem a imitação da estratégia (já que a estratégia 

vai muito para além da adopção de boas práticas), envolvendo a configuração de uma 
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cadeia de valor concebida e implementada de uma forma individualizada e adequada 

a cada empresa e circunstância; para além disso, para ser eficazmente defensiva, a 

cadeia de valor tem de ser altamente integrada e é quando as actividades da empresa 

encaixam adequadamente umas nas outras num sistema auto-reforçante que a 

imitação por parte da concorrência se torna difícil porque qualquer concorrente que 

pretenda imitar a estratégia tem de replicar o sistema na sua integralidade, não 

bastando copiar apenas uma ou duas características do produto ou serviço ou a forma 

de desempenhar algumas actividades em particular (Porter, 2001). 

Porter (2001) define dois caminhos segundo os quais as empresas podem ganhar 

vantagens competitivas sustentáveis com o recurso à internet:  

1. através da eficiência operacional – fazer as mesmas coisas que os 

concorrentes fazem mas fazê-las melhor, o que pode ser obtido de diversas 

formas: melhores tecnologias, melhores inputs, pessoal com melhor 

formação profissional ou uma estrutura de gestão mais eficaz entre outros; 

2. através do posicionamento estratégico – fazer as mesmas coisas mas de 

forma diferente da dos concorrentes, de forma a proporcionar aos clientes 

um tipo de valor único, o que pode ser conseguido oferecendo um conjunto 

diferente de características ou funcionalidades, um conjunto diferente de 

serviços ou desenhos logísticos diferentes na forma de combinar os seus 

elementos. Segundo Phan (2003), os princípios-chave do posicionamento 

estratégico são os seguintes: objectivos de um retorno do investimento a 

longo prazo, cadeias de valor distintivas, compromissos que conduzem a 

ser-se único no mercado, estratégias bem ajustadas entre si e continuidade 

da direcção da empresa.  

Porter (1985) refere ainda um terceiro caminho, o da exploração de nichos de 

mercado, estratégia essa que, de qualquer modo, assenta numa combinação das duas 

anteriores, mas sobretudo na segunda, apostando numa especialização forte num 

mercado com características particulares, mesmo que muito reduzido, mas em que a 

empresa consiga obter claras vantagens competitivas. E, também para este caminho, 

as tecnologias de informação e comunicação são uma ferramenta privilegiada. 
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3.5.6. A CADEIA DE VALOR NAS EMPRESAS NO CASO ESPECÍFICO DO 

SECTOR DA HOTELARIA  

Os produtos de turismo têm um número de características que a diferenciam dos 

sectores de produção e comercialização de produtos, algumas delas partilhadas com 

outros produtos da área dos serviços, outras, se não únicas, pelo menos de maior 

relevância no sector do turismo e viagens (Evans et al., 2003).  

Segundo Evans (2009), para além das quatro características dos serviços que a 

literatura de marketing analisa – intangibilidade, inseparabilidade, perecibilidade e 

heterogeneidade –, existem três outras características de grande pertinência para o 

turismo – interdependência, sazonabilidade e pertença (ownership) (Ehrlich e Fannelli, 

2004).  

São vários os autores que têm recorrido à ferramenta da Cadeia de Valor ou que a ela 

se têm referido para analisar as actividades de uma empresa ou um estabelecimento 

do sector da hotelaria. Mas, embora ela não seja na sua forma original bem adequada 

à análise de uma empresa de serviços, sobretudo de uma empresa de serviços em 

que grande parte do serviço é produzido em simultâneo com o seu consumo, 

frequentemente com alguma participação do cliente, e em que a ordem de algumas 

das actividades criadoras de valor não se realizam pela ordem definida no modelo 

original, é este que geralmente é aplicado. 

Figueroa-Domecq et al. (2011) desenvolveram uma adaptação do modelo de cadeia 

de valor, num artigo sobre comportamentos inovadores no sector da hotelaria em 

destinos urbanos emergentes, modelo esse que adapta o modelo clássico de Porter às 

actividades que realmente se realizam num estabelecimento hoteleiro. Esse modelo 

considera como actividades de apoio as seguintes: Gestão/Administração, Gestão de 

Recursos Humanos, Finanças, Manutenção e Segurança, Logística, Actividades de 

Inovação e Gestão da Qualidade. Como actividades primárias considera: Marketing, 

Reservas (Booking), Front Office, Hospedagem (Accomodation), Comidas e Bebidas 

(Food and Beverage), Outros Serviços – eventos, ginásio, spa, etc. –, Serviço ao 

Cliente e Serviço Pós-venda. 
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Ilustração 3.45 - Adaptação da Cadeia de Valor de Porter ao caso de um estabelecimento 
hoteleiro realizado por Figueroa-Domecq et al. (2011) 

 

Uma opção, ou em alguns casos, uma forma de contornar o problema, sobretudo da 

parte de autores da área do Marketing e da área da Qualidade tem sido o de não 

aplicar o modelo de Porter à análise deste tipo de organizações e empresas e criar 

modelos específicos – casos do modelo da Servucção (Eiglier e Langeard, 2002), 

estruturado a partir da teoria dos sistemas (Bertalanffy, 1968) e do modelo ServQual 

(Zeithaml, Parasuraman e Berry, 1990) – ou, pura e simplesmente, analisá-las de uma 

forma menos enviesada pelo ponto de vista de que partem mas que, apesar de mais 

abrangente, é mais desestruturada ou metodologicamente pouco elaborada (o que 

dificulta a comparabilidade dos estudos e das suas conclusões e, portanto, a 

acumulação de conhecimento estruturado e encadeado), recorrer à Teoria dos 

Sistemas genérica (o que, feito de uma forma não homogénea ou normalizada na 

definição e descrição dos subsistemas, dificulta também a comparabilidade e 

cumulação de conclusões da investigação científica) ou à descrição por funções sem 

recorrer a qualquer modelo de enquadramento normalizador e não capitalizando, 

desta forma, em modelos já consagrados pela literatura e amplamente usados tanto 

pelos meios académicos e científicos como pelos meios empresariais. 

Diversas abordagens têm sido feitas:  

1. ignorar o facto e aplicar o modelo, de uma forma genérica e sem o detalhar 

ou adaptar;  
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2. chamar a atenção para o facto e depois, apesar disso, aplicar o modelo tal e 

qual; 

3. adaptar o modelo à generalidade dos serviços mas não ter em conta a 

especificidade dos estabelecimentos hoteleiros; 

4. ensaiar uma adaptação específica para os estabelecimentos hoteleiros. 

A primeira atitude é a mais generalizada (Buhalis, 2003, por exemplo). Da segunda 

atitude são exemplos Shi e Makkula (2004), no trabalho académico, e Cota (2006) na 

literatura para ensino e divulgação. A terceira atitude é comum em autores de literatura 

sobre serviços, nomeadamente banca e encontra-se também em adaptações do 

modelo de Porter ao turismo mas não à hotelaria (Poon, 1993; Evans et al., 2009). Da 

quarta atitude, que não surgia até agora relativamente ao sector da hotelaria, é 

exemplo o recente artigo de Figueroa-Domecq et al. (2011). 

Esta abordagem parece-nos a mais correcta e aquela em que deve ser investido 

esforço de investigação e de validação dos modelos propostos. 

Claro que todos estes tipos de análise e modelos têm as suas virtudes e têm tido 

aplicações significativas e de grande utilidade teórica e prática mas parece-nos que 

uma utilização mais generalizada do modelo de Porter e dos seus derivados, bem 

como a introdução de métricas de utilização generalizada contribuiria para uma melhor 

comparabilidade entre os resultados das investigações efectuadas. 

O modelo proposto por Figueroa-Domecq et al. (2011) constitui um avanço mas a 

adaptação não respeita a lógica do modelo de Porter (1985), lógica essa que é uma 

das suas vantagens e que é portadora de potencialidades de uma análise mais 

rigorosa e frutífera. 

Na realidade, uma das características fortes do modelo proposto por Porter e 

amplamente consagrado é a divisão consagrada entre actividades de apoio ou suporte 

e actividades primárias, em que as actividades de apoio são horizontais e suportam 

todas as actividades primárias.  

Ora estes autores (Figueroa-Domecq et al., 2011) apontam como actividades de 

suporte a Logística e a Manutenção e Segurança, que são claramente actividades 

primárias de acordo com os critérios estabelecidos por Porter (1985). Por outro lado, 

os autores descrevem as actividades primárias como uma sucessão de actividades 

sem as dividir nas categorias definidas por Porter (1985), categorias que são úteis 

para análise e que fazem parte integrante do modelo, parecendo querer substituir as 
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categorias definidas por Porter (1985) pelas que eles próprios propõem em sua 

substituição. Ora essas actividades por eles elencadas podem ser integradas nas 

categorias definidas por Porter (1985). Aliás, o próprio Porter (1985) descreve um 

segundo nível das actividades primárias em que, dentro de cada, as categorias 

principais são decompostas em actividades mais elementares. Claro que o próprio 

Porter dá o exemplo noutro tipo de organizações, quando algumas das categorias das 

actividades de valor não se verifiquem, isto é, não sejam pertinentes para o objecto em 

análise, elas poderão ser eliminadas. É o que faz aplicando o modelo da cadeia de 

valor à actividade de ministrar cuidados de saúde, no caso relativos à SIDA (Rhatigan, 

Jain, Mukherjee e Porter, 2009).  

Parece-nos, pois, mais correcto adaptar o desenho da cadeia de valor a um 

estabelecimento hoteleiro procurando quais são as actividades geradoras de valor que 

aí se podem encontrar, classificando-as de acordo com o modelo clássico, isto é 

integrando-as nas funções-tipo definidas por Porter e, se for caso disso, eliminar 

algumas dessas funções-tipo se elas não se verificarem, bem como reordenar as 

actividades de acordo com o seu real encadeamento no estabelecimento hoteleiro, de 

forma a manter todas as vantagens do modelo da cadeia de valor de Porter e não 

adulterar a filosofia que preside ao seu desenho.  

Parece-nos também existir uma grande potencialidade da introdução de um sistema 

de medição do Grau de Informacionalização – e das suas variáveis componentes –, 

razão pela qual, neste projecto de investigação, se faz uma proposta nesse sentido 

que permita:  

1. a sua aplicação genérica ao estabelecimento hoteleiro, na análise do 

impacto de cada um dos elementos definidores dos graus de cada uma das 

variáveis em cada um dos pontos ou elementos da Matriz de Valor, de forma 

a verificar com mais detalhe o impacto potencial e real de cada uma das 

variáveis na operação/funcionamento, na gestão e no desempenho final do 

estabelecimento hoteleiro;  

2. analisar um universo definido de estabelecimentos hoteleiros, de acordo com 

métodos comparáveis com outras populações estudadas; 

3. assegurar, de uma forma padronizada, a combinação de uma análise 

baseada nos recursos com uma análise baseada nas actividades  e nos 

processos, potenciando, desta forma, a aplicabilidade dos modelos da 

Cadeia de Valor e seus derivados. 
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3.6. OS SI E AS TIC
DE FORNECIMENTO
– HISTÓRIA E SITUAÇÃO 

Em geral, e sintetizando 

outras, Laudon e Laudon, 2007; Turban et al., 2002; 

1997; Choo, 2003), sobre Sistemas de Informação para Gestão (SIG), pode dizer

que as funções de um SIG são:

1. Ajudar a obter ex

2. Ajudar a desenvolver 

2.1. novos produtos

2.2. serviços 

2.3. modelos de negócio

3. Alcançar um grau significativo e adequado de intimidade/familiaridade com

3.1. os clientes  

3.2. com os fornecedores

4. Apoiar a melhoria dos processos de tomada de decisão

5. Ajudar a obter vantagens competitivas

6. Apoiar a sobrevivência normal, nomeadamente através 

6.1. do acompanhamento de inovações tecnológicas no seu sector de 

actividade  

6.2. do cumprimento de normas legais e regulamentos

 

 

Ilustração 3.46 – Funções gerais dos SIG
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TIC E A TRANSFORMAÇÃO NA CADEIA DE V
ORNECIMENTO, REDES DE VALOR E CONSTELAÇÕES DE 

HISTÓRIA E SITUAÇÃO ACTUAL  

Em geral, e sintetizando importantes obras, também elas de síntese

outras, Laudon e Laudon, 2007; Turban et al., 2002; Alter, 1999; Davenport e Prusak, 

sobre Sistemas de Informação para Gestão (SIG), pode dizer

que as funções de um SIG são: 

Ajudar a obter excelência operacional 

Ajudar a desenvolver  

novos produtos 

modelos de negócio 

Alcançar um grau significativo e adequado de intimidade/familiaridade com

com os fornecedores 

Apoiar a melhoria dos processos de tomada de decisão 

obter vantagens competitivas 

Apoiar a sobrevivência normal, nomeadamente através  

do acompanhamento de inovações tecnológicas no seu sector de 

do cumprimento de normas legais e regulamentos. 

Funções gerais dos SIG 
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VALOR, CADEIA 
ONSTELAÇÕES DE VALOR 

obras, também elas de síntese (como, entre 

Davenport e Prusak, 

sobre Sistemas de Informação para Gestão (SIG), pode dizer-se 

Alcançar um grau significativo e adequado de intimidade/familiaridade com 

do acompanhamento de inovações tecnológicas no seu sector de 
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Os SIG podem apoiar a gestão

1. conhecer o passado (da empresa e do ambiente)

2. controlar o presente (da empresa e do ambiente)

3. construir o futuro (da empresa e do ambiente)

Ilustração 3.47

Um responsável pelos sistemas de informação (CIO) de uma das grandes cadeias 

hoteleiras é citado em Nyheim et al. (2005) com

funções: a primeira é impulsionar a geração de receitas e a segunda é conter ou 

reduzir custos. 

 

Ilustração 3.48

 

As TIC evoluíram de uma focalização na realização de processos, anteriormente 

manuais, duma forma mais eficiente do ponto de vista económico para uma ênfase em 

sistemas baseados no conhecimento (

gerar receitas e a criar uma vantagem competitiva, podendo afirmar
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podem apoiar a gestão (Braga, 2004), contribuindo para: 

conhecer o passado (da empresa e do ambiente) 

controlar o presente (da empresa e do ambiente) 

construir o futuro (da empresa e do ambiente) 

 

3.47 – Os SIG e a Gestão – os tempos organizacionais 

Um responsável pelos sistemas de informação (CIO) de uma das grandes cadeias 

hoteleiras é citado em Nyheim et al. (2005) como tendo afirmado que as TIC têm duas 

funções: a primeira é impulsionar a geração de receitas e a segunda é conter ou 

 

3.48 – Funções dos SIG citadas em Nyheim et al. (2005) 

As TIC evoluíram de uma focalização na realização de processos, anteriormente 

manuais, duma forma mais eficiente do ponto de vista económico para uma ênfase em 

no conhecimento (knowledge-based systems) que podem ajudar a 

gerar receitas e a criar uma vantagem competitiva, podendo afirmar-se que as TIC no 
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Um responsável pelos sistemas de informação (CIO) de uma das grandes cadeias 

tendo afirmado que as TIC têm duas 

funções: a primeira é impulsionar a geração de receitas e a segunda é conter ou 

As TIC evoluíram de uma focalização na realização de processos, anteriormente 

manuais, duma forma mais eficiente do ponto de vista económico para uma ênfase em 

) que podem ajudar a 

se que as TIC no 
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passado estavam mais focalizadas na contenção de custos, estando actualmente mais 

focalizadas na geração de receitas e na capacitação estratégica (Nyheim et al., 2005). 

Os SI e as TIC podem dar apoio à operação em si, à gestão operacional e à gestão 

estratégica e podem fazê-lo tanto de uma forma isolada e fragmentada como de uma 

forma integrada, através da integração dos diversos subsistemas num sistema global, 

sistema esse que se configura, por sua vez, como elemento integrante da estrutura 

empresarial e do modelo de negócio. Um factor-chave, nos dias de hoje, é a 

ligação/integração deste sistema interno com fornecedores, clientes e outros 

stakeholders através de extranets e da internet, com a utilização, através desta, dos 

potentes motores de busca e outras ferramentas disponíveis no mercado (Laudon e 

Laudon, 2007). 

Os SI devem apoiar, a todos os níveis, as funções essenciais da empresa – marketing 

e vendas, produção, recursos humanos e finanças e contabilidade – respondendo aos 

objectivos desta e ajudando a implementar a estratégia definida (Laudon e Laudon, 

2007). As características e funcionalidades dos SI e das TIC constituem oportunidades 

para a sobrevivência e desenvolvimento das empresas, bem como para a definição da 

sua própria configuração e dos modelos de negócio (Laudon e Laudon, 2007; Tapscott 

et al., 2000, 1998, 1995; Hartman e Siffonis, 2000; Braga, 2004). À medida que as TIC 

se têm desenvolvido, têm vindo a emergir novas formas de redesenho dos processos 

empresariais (Phan, 2003). 

Quando olhamos para uma organização e para os SI que apoiam a sua actividade, 

torna-se necessário ter em conta os seus objectivos e as suas diversas funções, bem 

como o ambiente que a envolve, nomeadamente os diversos stakeholders – clientes, 

fornecedores, concorrentes, accionistas, órgãos reguladores e Estado -, e ainda o 

ambiente mais geral que inclui as tendências socioeconómicas, as condições políticas, 

as inovações tecnológicas e os acontecimentos a nível global relevantes para a 

actividade da organização (Piccoli, 2008; Laudon e Laudon, 2007; Singh e Kasavana, 

2005; Castells, 2001, 1996, 2000, 2009-2010; Braga, 2004; Piccoli e Wagner, 2003; 

OMT/UNWTO, 2003, 2011; Turban et al., 2002; Hartman e Siffonis, 2000; Olsen e 

Connoly, 2000; Stauffer, 2000; Tapscott et al., 2000, 1998, 1995; HBS/Nolan, 1998; 

TP-Turismo de Portugal, 2007). 

Em todos os campos da operação e da gestão das empresas, as TIC e os SI têm 

vindo a sofrer uma enorme evolução e a oferecer cada vez mais possibilidades de 

utilização útil e eficaz. Para além das funcionalidades mais tradicionais, novos campos 
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e oportunidades se têm desenvolvido com o desenvolvimento dos CRM e dos 

sistemas de business intelligence, com o crescimento exponencial da internet e dos 

motores de busca a ela associados, dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e, 

entre outros, das comunicações móveis (Laudon e Laudon, 2007). 

As organizações, com o estabelecimento de plataformas informáticas e de normas, 

vêem também facilitada a justificação dos investimentos incrementais em novas 

aplicações e torna-se mais fácil, mais barata e mais rápida a sua adopção e 

implementação, evitando duplicações no sistema de informação e obtendo economias 

de escala (Hartman e Siffonis, 2000). 

Na hotelaria, o foco das aplicações tecnológicas está a deslocar-se do papel utilitário e 

de apoio à operação a favor da sua aplicação estratégica. Embora os aspectos 

directamente utilitários, operacionais e de gestão corrente continuem a ser sempre 

importantes, as vantagens decisivas virão das aplicações da tecnologia à estratégia 

(Olsen e Connoly, 2000). Mas, como se constatou através de toda a revisão da 

literatura, em que as opiniões nesta matéria são unânimes, apesar de esta ser uma 

tendência clara e necessária à qualidade dos serviços prestados pela indústria de 

hotelaria e à competitividade das suas empresas, a velocidade desta tendência é 

inferior à que seria possível. 

A sua aplicação na indústria de hotelaria tem sido, de uma forma geral, descrita na 

literatura (Costa, 2008; Marques, 2007; Law e Giri, 2005; CTP, 2005; Piccoli, Spalding 

e Ives, 2001; Sheldom, 1997/2001; Matoso, 1996; Beldona et al., 2007; Brotherton e 

Wood, 2008; Buhalis e Law, 2008; Buhalis, 2003, 1998; Cândido e Viera, 2003; Carrol 

e Siguaw, 2003; Connoly et al., 1998; Connoly e Haley, 2008; Joerger et al., 1999; Law 

e Jogaratnam, 2005; Marques, 2007; Nyheim et al., 2005; O’Connor e Piccoli, 2003; 

Olsen e Connoly, 2000; Piccoli e Ives, 2005; Piccoli et al., 2001; Piccoli, 2008; Poon, 

1993; Sheldom, 1997/2001; Sigala, 2003; Sigala e Murphy, 2007; Singh e Kasavana, 

2005; Tesone, 2006; Van Hoof et al., 2005), embora haja um longo caminho a 

percorrer na análise mais profunda e pormenorizada desta problemática (Buhalis e 

Law, 2008), bem como da forma como ela se coloca nos diversos segmentos 

empresariais, em termos de tipo de turismo, de dimensão empresarial, de nível de 

qualidade, de tipo de propriedade e de gestão e de situação geográfica. 

Já em 1998, Buhalis (Buhalis, 1998), faz um balanço da utilização, numa perspectiva 

estratégica, das tecnologias de informação no sector do turismo que, por razões de 

análise histórica e de sistematização (é nesse artigo que o autor propõe um modelo de 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                    185 
 

enquadramento para análise do uso das TIC no sector do turismo, que adiante 

descreveremos de uma forma sucinta), vale a pena revisitar. 

O uso das Tecnologias de Informação no sector da hotelaria alterou-se 

significativamente ao longo das quatro últimas décadas [1965-2005], deslocando-se de 

um papel de apoio às operações internas (back-of-the-house support role) para um 

papel de significado estratégico, para além de um meio chave de interacção com os 

clientes (Nyheim et al., 2005).  

O Third Annual Lodging Industry Technology Study (2004) identificou as forças 

motrizes-chave para a implementação de TIC no sector. As cinco forças motrizes 

principais, identificadas e ordenadas, foram (apud Singh e Kasavana, 2005): 

1. melhoria da produtividade (42%);  

2. aperfeiçoamento do serviço aos clientes (25%); 

3. oportunidades de geração de rendimentos (19,4%); 

4. reduções de custo (6,3%); 

5. pressão competitiva (2,6%). 

As aplicações informáticas nucleares ou fundamentais incluem normalmente, como se 

viu em capítulo anterior, um property management system (PMS), um sistema de 

vendas e catering, uma central de reservas (CRS), um sistema de gestão de 

rendimento (RMS), um sistema de ponto de venda (POS) no restaurante e loja de 

presentes e sistemas de contabilidade, aprovisionamentos, gestão de inventário, 

pagamento de salários, gestão de recursos humanos, marketing e vendas, 

entretenimento para os quartos, gestão de energia e outros mais, dependendo das 

circunstâncias, bem como uma infra-estrutura de comunicações que suporta o tráfego 

de voz, vídeo e dados e a ligação aos GDS - sistemas globais de distribuição (Connoly 

e Haley, 2008). Geralmente, quanto maior for o hotel e diversificadas e sofisticadas 

forem as suas operações, maior será a sua dependência da automação, complexidade 

técnica e disposição para investir em TIC (Van Hoof et al., 2005).  

Para além dos sistemas básicos essenciais e da sua evolução para sistemas mais 

integrados, do tipo enterprise resource planning (ERP), de gestão da cadeia de 

abastecimento (SCM) e de gestão do relacionamento com o cliente (CRM), são cada 

vez mais utilizados sistemas analíticos de datamining, sistemas de apoio à decisão 

(SAD/DSS), sistemas de gestão do conhecimento (KMS), executive information 

systems (EIS), para apoio à inteligência empresarial e para a melhoria dos processos 

de decisão e de formulação estratégica, bem como sistemas periciais, para além do 
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desenvolvimento exponencial da internet e dos motores de busca a ela associados, 

dos Sistemas de Informação Geográfica e das comunicações móveis, entre outros 

(Connoly e Haley, 2008; Tesone, 2006; Laudon e Laudon, 2007).  

Richard Moore, professor na Cornell University’s School of Hotel Administration, no 

seu prefácio à obra de Nyheim et al. (2005), afirma o seguinte: 

 Na indústria hoteleira, o uso das TI seguiu dois caminhos principais:  

1. o uso da tecnologia para distribuir os ‘produtos’ hoteleiros ou os quartos 

através do maior número possível de canais e  

2. o uso da tecnologia para automatizar processos e tarefas específicas.  

Devido aos custos relativamente elevados da tecnologia dos primeiros tempos (early 

technology) as aplicações iniciais centravam-se em oportunidades de negócio em que 

os custos das TI se podiam distribuir por muitos hotéis ou por muitos quartos de hotel 

de forma a criar economias de escala. Todas as grandes cadeias de hotelaria 

compreenderam que um sistema central de reservas (CRS) era crítico para a sua 

sobrevivência e sucesso. Actualmente o CRS da cadeia hoteleira é o componente 

principal num sistema de distribuição altamente complexo que inclui os sistemas de 

distribuição global desenvolvidos pelas companhias aéreas e pela World Wide Web 

(Nyheim et al., 2005).  

Os primeiros projectos de automatização de processos internos na hotelaria 

centravam-se nos grandes hotéis (de 1000 quartos ou mais). Em meados dos anos 70, 

o número de hotéis que tinham um sistema de informação interno, um PMS (property 

management system) podia contar-se pelos dedos das duas mãos. A justificação para 

estes sistemas era fundamentalmente a redução de pessoal e uma melhor capacidade 

de tratar com rigor e confiança as reservas e a gestão dos quartos. Estes sistemas, 

com capacidade inferior à de um actual PDA, custavam cerca de um milhão de 

dólares. À medida que os custos da tecnologia iam baixando e se iam tornando mais 

acessíveis, as empresas desenvolveram sistemas para a automatização de muitas 

tarefas operacionais manuais e repetitivas de forma a criar maior eficiência e a reduzir 

custos gerais de estrutura. Como exemplo destes sistemas temos desde a gestão dos 

mini-bares dos quartos aos stocks de alimentação e bebidas. À medida que se iam 

desenvolvendo sistemas para tarefas limitadas e específicas, foi-se descobrindo a 

necessidade de transferir informação de uns sistemas para outros, o que introduziu 

uma nova complexidade na gestão das TI numa organização hoteleira. Foram sendo 

construídos interfaces para ligar os diferentes sistemas, interfaces estes que eram, no 
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início, desenhados à medida e que exigiam um permanente ajustamento. Estes 

interfaces eram dispendiosos tanto de construir como de manter, o que ainda hoje é 

verdade (de acordo com os dados recolhidos junto dos especialistas, responsáveis 

hoteleiros e fornecedores de software, elementos do painel constituído no âmbito 

deste projecto de investigação). Desde então, houve progresso no estabelecimento de 

normas (standards) de interfaces mas ainda existe muito a fazer neste aspecto (o que, 

além de ser afirmado na generalidade da literatura analisada, foi confirmado pelos 

elementos do painel). A normalização baixaria os custos da tecnologia e reduziria as 

barreiras ao upgrading ou à substituição de tecnologia. As TI evoluíram para o apoio à 

tomada de melhores decisões (nomeadamente operacionais), para a realização de 

tarefas mais complexas e para ajudar a conhecer melhor os clientes (Nyheim et al., 

2005). 

As empresas têm vindo a tomar cada vez maior consciência de que a sua 

sobrevivência e a sua prosperidade dependem daquilo que sabem mas muitas delas 

não avaliam os problemas causados pelo facto de o conhecimento viver apenas no 

cérebro dos seres humanos, onde é invisível para os outros, só podendo tornar-se 

visível, comunicado e partilhado se for transformado em informação e colocado em 

“contentores”, criando o que por vezes é designado por “produtos de informação” 

(Orna, 2008).  

O interesse pela demonstração do valor económico das capacidades instaladas de 

conhecimento, de informação e de organização - definidas como competências 

colectivas, capacidades e conhecimento especializado de uma organização (Ulrich e 

Smallwood, 2004) -, desenvolveu-se no contexto de uma compreensão crescente do 

papel dos activos intangíveis na geração do desempenho organizacional (Wilson e 

Stenson, 2008), existindo já há vinte anos atrás um interesse emergente em 

reconhecer e valorizar esses activos (Wilson, 1986), sendo actualmente crescente o 

interesse pelos activos relacionados com a informação e crescendo a convicção de 

que o que não é visível no balanço de uma empresa – por exemplo, a motivação dos 

empregados, a pré-disposição de compra no mercado, a capacidade de gestão e os 

activos de informação – é de maior importância do que o que está patente no balanço, 

devendo-se a ausência de muitos activos intangíveis (incluindo a informação) do 

balanço à incapacidade dos profissionais de contabilidade em estabelecer linhas de 

orientação largamente aceites para a identificação/reconhecimento e 

mensuração/valorização dos activos intangíveis de natureza diversa (Wilson e 

Stenson, 2008). 
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Duas áreas de aplicação das tecnologias e sistemas de informação têm contribuído 

sobremaneira para transformar o funcionamento e gestão dos estabelecimentos 

hoteleiros e a estrutura dos mercados: o CRM e a internet (sobretudo no que se refere 

ao marketing e vendas), como a generalidade dos autores salienta (Buhalis e Law, 

2008; Buhalis, 2003; Brotherton e Wood, 2008; Connoly e Haley, 2008; INE, 2008; 

Nyheim et al., 2005; Piccoli e Ives, 2005; Piccoli, 2008, Poon, 1993/2011; Sigala et al., 

2007; Tesone, 2006; AHP - Associação da Hotelaria de Portugal, 2008). Mas o seu 

desenvolvimento tem sido desigual, não mostrando, como veremos, o CRM o mesmo 

grau de desenvolvimento e implementação que o recurso à internet. 

O Customer Relationship Management (CRM) constitui uma visão estratégica e 

orientada para a acção da relação entre o cliente e a empresa, proporcionando 

metodologias, estratégias, processos e tecnologias para apoiar o permanente 

redesenhar dessa relação (Messner, 2005, Picccoli et al., 2003) 

A internet tornou-se uma extensão do sistema de distribuição global da cadeia 

hoteleira, oferecendo três possibilidades estratégicas (Connolly et al., 1998):  

1. gerar receitas alargando a capacidade de alcance da empresa a mais e mais 

vastos mercados globais, 

2. reduzir custos por curto-circuitar os canais tradicionais de distribuição, 

provocando um efeito de desintermediação, e  

3. melhorar o serviço ao cliente, proporcionando mais e melhor informação 

através de ferramentas multimedia.  

Presentemente, a internet constitui a fonte dominante de informação para a grande 

maioria dos turistas que planeiam a sua viagem (CTP, 2005). 

A internet proporciona aos operadores da indústria hoteleira, independentemente da 

sua dimensão, uma capacidade sem precedentes de comunicar directamente com os 

seus clientes e de construir vantagens competitivas, embora a vantagem competitiva, 

independentemente de todas as oportunidades tecnológicas, continue a ser a 

capacidade de as empresas proporcionarem aos seus clientes um serviço de grande 

qualidade, residindo a verdadeira oportunidade para a vantagem competitiva na 

capacidade de reconhecer a importância do uso das TIC na melhoria do serviço em 

todas as fases do envolvimento do cliente com os produtos ou serviços da empresa 

(Piccoli, Spalding e Ives, 2001).  
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Tanto na Europa como em Portugal, as empresas de hotelaria estão muito avançadas 

relativamente a outros sectores no que diz respeito à utilização de websites ou 

páginas de internet, quanto à utilização de funcionalidades avançadas dos websites, 

ao número de websites que recebem realmente encomendas (para além do número 

de encomendas realizadas por outros meios mas que resultam de uma escolha feita 

via internet), no acesso à internet e no uso das TIC no relacionamento com os clientes.  

Mas, no que se refere à ligação dos sistemas de encomendas e compras com outros 

sistemas informáticos da empresa e à existência de intranets, demonstram um atraso 

significativo (Eurostat, 2006). 

O desenvolvimento da internet e dos SI e TIC permitem cada vez mais às empresas 

reestruturarem-se, mudar os seus modelo de negócio, funcionar em rede dentro de si 

e dentro de redes de empresas, numa perspectiva, por vezes simultânea, de 

competição e cooperação (coopetição), reconfigurando o(s) próprio(s) modelo(s) de 

negócio do sector de actividade e de outros sectores de actividade que com ele 

interagem (Tapscott et al., 1998, 2000, 2008, 2010; Tapscott,1995; Castells, 2001, 

1996, 2000, 2009-2010, Braga, 2004). 

Enquanto, em 2005, na Europa a 25, 65% das empresas com 10 ou mais 

empregados, no conjunto dos sectores da economia, tinham um website ou uma 

página na internet, o sector do alojamento mostrava, neste aspecto um grande 

avanço, com um número de 89%. Em Portugal, 75% das empresas do sector têm 

website ou página, para 37% no conjunto da economia. Com uma média de 96%, o 

sector de alojamento está entre os sectores com um nível mais elevado de acesso à 

internet, contudo está atrasado na adopção de tecnologias avançadas, com apenas 

51% a dispor de acesso de banda larga. De qualquer modo, pode considerar-se na 

vanguarda do uso das TIC no relacionamento com os clientes. Os websites mais 

avançados incluem funcionalidades adicionais como aceso directo a catálogos e 

preços. Também neste aspecto o sector do alojamento está muitíssimo avançado; 

63% dos estabelecimentos da UE a 25 oferecem esta funcionalidade, mais do dobro 

do que acontece na economia em geral (28%) e o número de websites que recebem 

realmente encomendas é de 39% (18% na economia em geral), para além do elevado 

número de encomendas realizadas por outros meios mas que resultaram de uma 

escolha feita via internet (Eurostat, 2006). Mas já no que se refere à existência de uma  

intranet no seio da empresa, o sector do alojamento demonstra um atraso 

relativamente à economia em geral (25% contra 34%), o que reduz o aproveitamento 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 
 

190                                                                                                                                    Carlos Patrício Fernandes Braga 
 

do potencial das TIC. Portugal está neste caso mais bem situado que a média 

europeia, com 34%. 

É possível tirar partido da arquitectura web aberta, desenvolvida para permitir fluxos 

comerciais rápidos e económicos, não apenas para os indivíduos, mas também entre 

diferentes agentes do sector do turismo de todas as dimensões, permitindo 

estabelecer um nicho de recursos através de acordos e alianças B2B online e 

aproveitar as evoluções na conectividade pessoal (telemóveis ligados à internet, 

PDA’s sem fios, etc.) que estão progressivamente a alterar as formas como os 

turistas/consumidores podem utilizar os serviços dos fornecedores de produtos 

turísticos. A evolução e disseminação destes sistemas, com dispositivos terminais 

pequenos, potentes e leves, permitirão cada vez mais ao viajante pesquisar a internet, 

enviar e receber texto, imagem, voz e mensagens instantâneas, utilizar GPS e 

serviços de informação sobre destinos e locais e efectuar reservas e adquirir serviços 

a alta velocidade e sem restrições de localização; para além destes sistemas mais 

ágeis, deverá também ter-se em conta as potencialidades das tecnologias dos 

quiosques electrónicos, da IVR - Interactive Voice Response - e da televisão 

interactiva - iTV (CTP, 2005).  

Segundo as estatísticas da web (Internet World Statistics, 2007), cerca de 348,1 

milhões de pessoas (43,4% da população) na Europa navegam na internet, estando os 

serviços relativos a viagens e turismo entre os produtos mais populares na web.  Em 

2006, as vendas de viagens online na Europa alcançaram cerca de 16,1% do mercado 

total (39,7 mil milhões de euros), representando um aumento de 31% relativamente a 

2005 (Marcussen, 2008).  

A democratização da tecnologia e das aplicações web apoia também a partilha de 

experiências de viagem e a difusão de informações por passa-palavra electrónica 

entre consumidores.  

Do lado da oferta, essa democratização aumentou, para todas as empresas e destinos 

turísticos, as oportunidades de alcançar um maior mercado de clientes potenciais mas, 

simultaneamente, aumentou a concorrência global.  

A internet veio proporcionar um novo canal de distribuição a um custo mais baixo e 

conduziu à desintermediação no mercado, com muitas empresas (como as linhas 

aéreas de low cost) a curtocircuitar as agências de viagem e a vender directamente 

aos clientes. Mas estimulou, também, a emergência de novos intermediários online 

(Eurostat, 2008c).  



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                    191 
 

Também a localização é um ingrediente–chave para o sucesso económico de um hotel 

e as decisões baseadas em GIS são particularmente adequadas para a determinação 

da localização apropriada de hotéis (Joerger, DeGloria e Noden, 1999), bem como 

para todas as vantagens que se podem obter da georeferenciação. 

As políticas e estratégias de informação devem ser concebidas como uma base para a 

acção e não como objectos de contemplação, tendo como objectivos evitar riscos 

(perdas financeiras por incompleta e descoordenada exploração da informação, 

desperdício de tempo, fracassos na inovação e perda de reputação) e obter 

benefícios, incluindo a negociação e espírito de abertura entre os diversos 

responsáveis pela gestão da informação, o uso produtivo das TIC no apoio ao pessoal 

na utilização da informação e a capacidade de iniciar mudanças de forma a tirar 

partido das mudanças da envolvente (Orna, 2004, 2008; Marchand et al., 2002; 

Davenport e Prusak; 1998 e 1997; Itami e Roehl, 1987; Nonaka e Takeuchi, 1995). 

Por outro lado, o valor da informação e dos SI depende de um conjunto de atributos 

que devem ser definidos e avaliados caso a caso, situação a situação, embora se 

possa estabelecer um conjunto de critérios gerais de avaliação que serão 

complementados ou diferentemente ponderados em cada caso (Piccoli, 2008; 

Waldrom, 2008; Wilson e Stenson 2008; Laudon e Laudon, 2007; Beldona e 

Cobanoglu, 2007; Messner, 2007; Orna, 2008; Varajão, 2005; Ottenbacher e Gnoth, 

2005). 

Os produtos de informação, em suporte de papel ou electrónicos, são uma mistura 

integral de conteúdo e contentor (os websites e intranets ocupam um lugar especial 

pois actuam como contentores para outros produtos, pelo que poderão ser designados 

como ‘meta-produtos de informação’), podendo ser avaliados por critérios quanto ao 

seu contributo para o bom desempenho da empresa.  

Orna (2006) propõe os seguintes critérios:  

1. ajudar a atingir os objectivos empresariais através das suas acções, 

2. dar corpo aos valores da empresa e expressá-los,  

3. acrescentar valor ao que a empresa faz,  

4. apoiar as trocas essenciais de conhecimento no interior da empresa e entre 

esta e o mundo exterior.  

Segundo este autor, os produtos de informação, para cumprirem adequadamente o 

seu papel, devem ser:  
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1. baseados no conhecimento dos utilizadores e da forma como estes 

necessitam de os usar,  

2. providos de metadados de forma a ajudar os indivíduos a satisfazer as suas 

necessidades e, com o apoio de ferramentas de navegação, a ajudar os 

utilizadores a fazer um uso produtivo daquilo que encontram, 

3. concebidos de forma a adequar-se aos propósitos daqueles que têm de os 

usar. 

Tanto na Europa como em Portugal, as empresas de hotelaria estão muito avançadas 

relativamente a outros sectores no que diz respeito à utilização de websites ou 

páginas de internet, quanto à utilização de funcionalidades avançadas dos websites, 

ao número de websites que recebem realmente encomendas (para além do número 

de encomendas realizadas por outros meios mas que resultam de uma escolha feita 

via internet), no acesso à internet e no uso das TIC no relacionamento com os clientes. 

Mas no que se refere à ligação dos sistemas encomendas e compras com outros 

sistemas informáticos da empresa e à existência de intranets demonstram um atraso 

significativo (Eurostat, 2006). 

O uso dos SI e das TIC tem grandes potencialidades de contribuir para o bom 

desempenho das empresas mas pode também causar prejuízos, geralmente devido à 

combinação de uma gestão inadequada da informação, de uma fraca compreensão da 

tecnologia e/ou de uma infraestrutura inadequada e de uma concepção deficiente dos 

produtos finais de informação colocados à disposição dos utilizadores (Orna, 2008). 

Existem, pois, lacunas e deficiências nas práticas de gestão que podem ser minoradas 

pelo colmatar da lacuna de conhecimento atrás mencionada e pelo desenho de 

sistemas, critérios e recomendações relativamente à informação de gestão para a 

indústria da hotelaria, à utilização dos SIG e dos softwares que parcialmente os 

suportam e à sua articulação aos diversos níveis de gestão (CTP, 2005; Piccoli e 

Wagner, 2003; Olsen e Connolly, 2000). 

É muitas vezes considerado possível, através da análise e estudo da situação 

existente e da reflexão sobre pistas para a sua superação, apetrechar os diversos 

actores existentes no sector para melhorar a situação existente, aumentando a 

qualidade e eficácia da gestão e a competitividade dos estabelecimentos hoteleiros, o 

que contribui para uma melhor qualidade do serviço aos clientes (e correspondente 

satisfação destes) e para uma maior competitividade (Piccoli, 2008; CTP, 2005; Piccoli 

e Wagner, 2003). 
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As TIC transcendem a organização, atravessando e esbatendo as fronteiras 

departamentais e geográficas tradicionais (Nyheim et al., 2005). As TIC servem 

frequentemente como o factor de aglutinação de tudo o que existe na organização e, 

cada vez mais, entre organizações para criar um sentido de transparência na empresa 

e nos negócios (Tapscott e Ticolli, 2003). Dado o grau de penetração e ubiquidade das 

TIC e as suas implicações através da cadeia de valor (Porter, 1985), da rede de valor 

(Christensen, 2003; Stabell et al.,1998; Tapscott et al., 2000;  e cadeia de valor virtual 

(Porter, 2001), constelação de valor (Normann e Ramirez, 1993) e/ou da cadeia de 

valor global (Sturgeon, 2006), os dirigentes têm de ser capazes de ultrapassar as 

fronteiras e de possuir conhecimentos e competências que cubram múltiplas 

disciplinas (Nyheim et al., 2005).  

Dada a dependência das empresas de hotelaria das TIC, todas as decisões poderão 

envolver TIC e todas as decisões relacionadas com as TIC têm um impacto directo no 

negócio e na empresa. Para além disso, dada a complexidade do meio envolvente das 

empresas, muitas das decisões exigem o contributo de múltiplas perspectivas no seio 

da organização e uma visão vasta da empresa para assegurar que todos os aspectos 

envolvidos (nomeadamente empresariais, tecnológicos e éticos), positivos ou 

negativos, são tidos em conta e bem compreendidos (Connoly e Haley, 2008).  

Pastore (2005) apresenta o exemplo do grupo Marriott e das afirmações do seu 

presidente que afirma que o negócio e as TIC convergiram a um ponto em que, em 

muitas reuniões, “os profissionais de TIC são tão capazes de responder a questões 

sobre o negócio como de responder a questões de tecnologia e os profissionais de 

diversas áreas de negócio se sentem tanto à vontade em questões relativas à 

tecnologia como nas áreas de negócio próximas da sua área de competência”. 

Dada a sua importância e abrangência, resumem-se em seguida, também, as 

principais conclusões do já referido artigo em que Buhalis e Law realizam uma revisão 

da literatura publicada entre 1985 e 2007 relativa ao que denominam de e-Tourism 

(Buhalis e Law, 2008): 

- o progresso tecnológico e o turismo têm andado de mãos dadas ao longo 

dos anos (Poon, 1993; Sheldon, 1997); 

- desde os anos 80 do século passado que as TIC têm transformado o turismo 

globalmente e os seus desenvolvimentos transformaram tanto as práticas 

empresariais como as estratégias, bem como as estruturas do sector (Porter, 

2001); 
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- o estabelecimento dos Computer Reservation Systems (CRS) nos anos 70 e 

dos Global Distribution Systems (GDS) no fim dos anos 80, seguidos pelo 

desenvolvimento da internet nos finais dos anos 90, transformaram 

profundamente as boas práticas operacionais e estratégicas (Buhalis, 2003; 

eBusiness W@tch, 2006; Emmer, Tauck, Wilkinson & Moore, 1993; 

O’Connor, 1999); 

- desde os últimos mais de 20 anos temos assistido a uma ênfase nas 

tecnologias em si, mas desde o ano 2000 temos testemunhado o verdadeiro 

aspecto transformacional das tecnologias de comunicação, o que 

proporcionou o ambiente e as possibilidades para o aparecimento e 

implementação de uma vasta gama de ferramentas e serviços que facilitam 

a interacção global entre os actores do sistema a nível mundial; 

- a interacção sinérgica, em permanente aceleração, entre tecnologia e 

turismo nos tempos mais recentes trouxe transformações profundas no 

sector e nas nossas percepções acerca da sua natureza; 

- o significado do atravessamento do novo limiar de acesso a comunicações 

universais e ubíquas catapultou toda a indústria do turismo para novos níveis 

de interactividade, impulsionando a gestão com recurso a meios electrónicos 

e digitais e a distância; 

- as TIC desempenham um papel crítico na competitividade das organizações 

do sector do turismo e dos destinos turísticos no seu conjunto 

(OMT/UNWTO, 2001); 

- o desenvolvimento dos motores de busca para a internet, que trouxeram 

capacidade e velocidade às redes influenciaram o número de viajantes em 

todo o mundo que usam as tecnologias para planear e viver a experiência 

das suas viagens; 

- as TIC transformaram radicalmente a eficiência e a eficácia das 

organizações turísticas, a forma como o negócio é conduzido, os mercados, 

bem como a forma como os clientes interagem com as organizações 

(Buhalis, 2003); 

- existem muitos novos actores no sector do turismo, alterações nas quotas de 

mercado e no equilíbrio de poderes, mudanças nas percepções políticas do 

turismo e um crescente reconhecimento da importância do turismo num 

número cada vez maior e em maior crescimento das economias nacionais e 

regionais; 
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- a reengenharia de processos impulsionada pelas TIC no sector vai gerando 

gradualmente um novo paradigma, alterando a estrutura de todo o sector de 

actividade e desenvolvendo todo um conjunto de oportunidades e de 

ameaças para todos os stakeholders. As TIC não só aumentam o poder e 

capacidades dos clientes de identificar, personalizar e adquirir produtos 

turísticos como também sustentam a globalização da indústria, 

proporcionando, do lado da oferta, ferramentas eficazes para desenvolver, 

gerir e distribuir os seus produtos a nível mundial (Buhalis, 1998). 

Buhalis e Law (2008) estruturam as suas conclusões de uma forma mais detalhada em 

três eixos da investigação sobre e-Tourism: 

1. as dimensões relativas aos clientes e à procura;  

2. as inovações tecnológicas; e  

3. as funções desempenhadas no sector de actividade. 

Já atrás nos referimos às conclusões relativas às dimensões relacionados com os 

clientes e com a procura; referimos, seguidamente, as principais conclusões por eles 

apontadas nos outros dois eixos – as inovações tecnológicas; e as funções 

desempenhadas no sector de actividade: 

1. Quanto às inovações tecnológicas 

- o rápido desenvolvimento tecnológico significa, paradoxalmente, que quanto 

mais poderosas e complexas as tecnologias de informação e comunicação 

se tornam, mais economicamente acessíveis e amigáveis se tornam, 

permitindo aos indivíduos e às organizações beneficiar delas; 

- as inovações tecnológicas em matéria de hardware, software e redes 

originaram e impulsionaram toda uma vasta gama de transformações nos 

Sistemas de Informação; a convergência das TIC’s conduz à integração de 

toda a gama de hardware, software, groupware, netware e humanware e 

dilui as fronteiras entre equipamento e software (Werthner e Klein, 1999); 

- as redes sem fios e as redes móveis são cada vez mais usadas para as 

comunicações, interligação de equipamentos e interoperabilidade entre 

organizações e funções no seu seio; como resultado desse facto, os 

Sistemas de Informação evoluíram de componentes simplesmente inter-

relacionadas destinadas a recolher, processar, armazenar e disseminar 

informação para apoiar a tomada de decisão, a coordenação, controlo, 

análise e visualização numa organização  para mecanismos dinâmicos de 
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recolha, processamento e disseminação de inteligência no seio das 

organizações e no ambiente mais vasto em que estas se inserem (Laudon e 

Laudon, 2007; Turban e Aronson, 2001); a tecnologia emerge como uma 

“infoestrutura” de uma organização que apoia e suporta todo o tipo de 

comunicações e processos de carácter interno e externo (Buhalis, 2003); 

-  entre as tecnologias consideradas como críticas para futuras inovações na 

indústria do turismo, Werther e Klein (1999) identificaram a inter-

operabilidade, definida como o fornecimento de um serviço bem definido e 

end-to-end, tanto do ponto de vista técnico como contratual e regulamentar; 

a inter-operabilidade constitui uma alternativa realista à normalização ou 

estandardização, tanto mais importante quanto no sector do turismo 

falharam diversas tentativas de normalização, devido a diversos motivos 

entre os quais a rigidez acarretada por esse tipo de iniciativas (Fodor e 

Werthner, 2005); a inter-operabilidade exige a definição de uma ontolologia, 

que representa um conjunto de conceitos num determinado domínio e as 

relações entre esses conceitos e um software que “traduza” eficazmente os 

dados dos parceiros e lhes permita comunicar electronicamente (Jakkilinki, 

Georgievski e Sharda, 2007; Agarwal, Handschuh e Staab, 2003); 

- as inovações no campo do multimedia tornaram-se também uma das áreas 

chave de desenvolvimento das actividades turísticas; são inúmeros os 

campos em que as ferramentas multimedia podem ser usadas: na 

comunicação, no marketing, na distribuição, na informação, na formação 

profissional, etc. (Cho e Fesenmaier, 2001; Cho, Wang e Fesenmaier, 2002; 

Fiore, Kim e Lee, 2005); Raggam e Almer, 2005; Abad, Sorzabal e Linaza, 

2005; Steuer, 1992; Fiore et al, 2005; Shih, 1998); 

- as tecnologias de comunicação móvel e sem fios (wireless) são uma das 

áreas mais interessantes e promissoras na área do turismo: sistemas de 

comunicação móveis, telemóveis e pagers, dispositivos móveis de diversa 

natureza, como os PDA’s e os sistemas de localização geográfica 

desempenham um papel cada vez maior na indústria do turismo (Berger, 

Lehmann e Lehner, 2003; Flouri e Buhalis, 2004; Solon, McKevitt e Curran, 

2004; Alfaro, Nardon, Pianesi, Stock e Zancanaro, 2005; Chen e Hsu, 2000); 

- para além das redes móveis, os sistemas de redes sem fios de área local 

(WLANs) desempenham um importante papel na integração entre sistemas 

e na ligação entre dispositivos móveis de clientes e de empresas e os 
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sistemas fixos, abrindo também um novo campo de possibilidades nos 

campos da operação, da gestão, da informação, da comunicação, do 

marketing, da distribuição (Patton, Ackerman e Shorter, 2005; Odinma, 

Oborkhale e Kah, 2007; Wimax Forum, 2004; Ohrtman, 2005; Berger et al., 

2003); 

- também o webdesign, tanto no aspecto das funcionalidades, como no da 

facilidade de uso e na acessibilidade (nomeadamente a pessoas com 

deficiência), se tornou de importância crítica; os viajantes pretendem que os 

websites sejam informativos, interactivos e atraentes (Chu, 2001); Kim e Lee 

(2004) classificaram a qualidade do serviço web em seis dimensões: 

facilidade de uso, utilidade, conteúdo de informação, segurança, capacidade 

de resposta e personalização; são recenseados diversos estudos sobre 

websites, as suas características existentes e as desejáveis e 

consequências de ambas (Law e Cheunng, 2005; Chung e Law, 2003; 

Doolin, Burgess e Cooper, 2002; Hashim, Murphy e Law, 2007; Baloglu e 

Peckam, 2006; Cunliffe, 2000); no respeitante à problemática da 

acessiblidade são referidos os estudos de Michopoulou, Buhalis, Michailidis 

e Ambrose (2007), de Han e Mills (2006), do W3C-The World Wide Web 

Consortium (2005), de Chrisholm, Vanderheiden e Jacobs (1999), de 

Pühretmair (2004), de Waldor, Freidl, Fessler e Sartha (2007) e de 

Rumetshofer e Woß (2004); 

- talvez a maior revolução que se avizinha emirja sob a forma da Inteligência 

Ambiente (Ambient Intelligence), definida pelo ISTAG (2003) como um 

conjunto de propriedades de um ambiente no qual as pessoas estão num 

processo de criação, representando um novo paradigma de trabalho e vida 

entre as pessoas, em que estas estão rodeadas de interfaces inteligentes 

suportados por tecnologia de computação e de rede que se encontra 

embebida em objectos triviais, como a mobília, a roupa, os veículos, as 

estradas e materiais inteligentes (ISTAG, 2003; Manes, 2003; Buhalis e 

O’Connor, 2005). 

2. Quanto às funções desempenhadas no sector de actividade e nas suas 

empresas: 

- apesar de a literatura ter sido dominada por aplicações que explicam como 

automatizar, mais do que como apoiar a organização a evoluir para uma 

nova era, gradualmente a importância e a necessidade do uso das TIC tanto 
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para a gestão estratégica como para a gestão operacional no sector turismo 

está a emergir na literatura (Inkpen, 1998; O’Connor, 1999; Marcussen, 

1999a, 1999b); 

- Law e Jogaratnam (2005) salientaram que as tecnologias só podem tornar-

se parte do processo de planeamento estratégico de uma empresa quando 

os seus gestores fazem o uso integral delas; um uso eficaz das tecnologias 

requer conhecimento por parte dos gestores e do pessoal operacional, para 

que estas tecnologias tenham o impacto directo possível na competitividade, 

determinando as suas duas raízes fundamentais, a diferenciação e a 

vantagem pelos custos, como já foi salientado por Porter (2001); 

- é crucial para o turismo que os seus profissionais incorporem 

proactivamente as TIC nos seus esforços para melhorar a qualidade de 

serviço, já que as TIC permitem às organizações diferenciar dinamicamente 

e especializar os seus produtos e serviços, levando quase ao segmento de 

mercado constituído por um único indivíduo, em que os clientes podem 

construir a sua experiência turística agrupando num pacote individualizado 

os seus produtos de uma forma dinâmica (Buhalis e O’Connor, 2005; 

Daniele e Frew, 2005); 

- Mazanec, Wöber e Zins (2007) defenderam ser necessário desenvolver um 

website que avaliasse a competitividade dos destinos turísticos; 

- as TIC tornaram-se instrumentais na gestão de custos e, em particular, nos 

custos de promoção e distribuição (Connoly, Olsen e Moore, 1998); o 

redesenho de processos e a eliminação de tarefas repetitivas reduziu os 

custos de trabalho e aumentou a eficiência (Buhalis, 1998); frequentemente, 

também, elas permitiram e conduziram a que fossem externalizadas através 

do outsourcing de funções e processos (Paraskevas e Buhalis, 2002); 

- a emergência da internet afectou as Cinco Forças do modelo de Porter 

(1979, 1980) ao mudar as condições de concorrência no mercado, 

nomeadamente alterando as barreiras à entrada, minimizando os custos de 

substituição, revolucionando os canais de distribuição, facilitando a 

transparência dos preços e a concorrência e aumentando a eficiência na 

produção (Kim, Nam e Stimpert, 2004); a concorrência acrescida aumentou 

a dificuldade de criar e manter vantagens competitivas de uma forma 

sustentada através de estratégias de diferenciação (Go, Govers e van den 

Heuvel, 1999); 
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- como resultado das transformações induzidas pela internet, as organizações 

ligadas ao turismo, em todo o mundo, transformaram profundamente as suas 

estratégias (Buhalis e Zoge, 2007); as constantes inovações, tanto de 

produto como de processo, apoiadas em estratégias proactivas e reactivas, 

constituem as poucas fontes de vantagem competitiva na era da internet 

(Buhalis, 2003); 

- o marketing e a distribuição foram possivelmente as funções mais afectadas 

pela revolução tecnológica das mais diferentes formas (Go e Williams, 1993; 

O’Connor e Frew, 2002; Yu e Law, 2000) – aumento da base de 

conhecimentos das organizações para a sua gestão e marketing 

(Fesenmaier, Leppers e O’Leary, 1999; Schertler e Berger-Koch, 1999), 

redução de custos, crescimento de receitas, estudos de mercado, 

desenvolvimento de bases de dados de clientes e retenção destes 

(Morrison, Taylor, Morrison e Morrison, 1999), possibilidade de diálogo 

directo com consumidores de todo o mundo de uma forma eficaz e 

económica (Buhalis, 1998, 2003), transformação da internet num canal de 

distribuição e numa ferramenta multi-promocional (Gretzel, Yuan e 

Fesenmaier, 2000; O’Connor e Frew, 2004), tornando-se o Web marketing 

dominante (Buhalis, 2003; Fesenmaier, Gretzel, Hwang e Wang, 2003); 

- as TIC transformaram a distribuição num mercado electrónico, em que se 

alcança o acesso à informação e a ubiquidade, e em que a interactividade 

com os consumidores proporciona enormes oportunidades; a internet tanto 

permite a customização de massa como o atingir e explorar nichos de 

dimensão significativa em diferentes localizações geográficas; as TIC 

transformam o processo produtivo e de distribuição e a forma como se 

constituem e individualizam pacotes de oferta, permitindo melhorar 

significativamente a qualidade desta e conferem grande importância à 

facilidade para o cliente de efectuar uma transacção completa, permitindo, 

para além da facilitação da troca de informações, um mecanismo muito mais 

sofisticado de acrescentar valor e de oferecer e prestar o serviço (Buhalis, 

1998; Buhalis e Licata, 2002); 

- com a internet, todo o mecanismo de intermediação foi profundamente 

transformado e, em parte, substituído ou abandonado pelos clientes 

(Kärcher, 1997; O’Connor, 2003; Sheldon, 1997; Poon, 1993; O’Connor e 

Frew, 2002; Buhalis, 2003); 
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- o e-learning veio introduzir possiblidades novas e extraordinárias para a 

formação profissional no sector, em empresas de qualquer dimensão e tipo 

(Baum e Sigala, 2001; Cheng e Piccoli, 2002; Piccoli, Ahmad e Yves, 2001; 

Fawcett e Lockwood, 2000, Sigala e Christou, 2002; Sigala, 2002; Braun, 

2002); 

- um grande número de organizações não é capaz de apreciar os benefícios 

da coopetição e do co-destino, em que as organizações colaboram com 

diversos actores que muitas vezes olham como concorrentes; 

- apesar de tudo quanto foi dito, o e-Turismo está ainda numa fase primitiva e 

isto compromete as oportunidades de as empresas do sector do turismo 

desenvolver em interfaces credíveis com outros membros da cadeia de valor 

e, assim, impede-os de desenvolver como seria possível as suas 

potencialidades. 

Embora os conceitos de cadeia de valor virtual e de matriz de valor aplicados ao 

sector da hotelaria só tenham sido encontrados numa publicação (Shi e Makkula, 

2004), o modelo da cadeia de valor é muitas vezes referida e aplicada, embora na sua 

forma clássica, como foi concebida, inspirada nas empresas produtoras de bens e, 

portanto, como veremos, de uma forma não totalmente adequada às características do 

sector da hotelaria.  

Por isso, no âmbito deste projecto de investigação, embora não fosse esse um dos 

seus objectivos, se sentiu a necessidade, de produzir uma adaptação da cadeia de 

valor a um estabelecimento hoteleiro, o que é um contributo original para o 

conhecimento e pode constituir uma ferramenta de trabalho de grande utilidade para o 

futuro. Contudo, as conclusões publicadas por Porter, por Rayport e Sviokla e outros 

autores que utilizaram os seus modelos aplicam-se totalmente à indústria de hotelaria. 

O conceito de ‘cadeia de valor’ surgira em 1985 num artigo (Porter e Millar, 1985) 

dedicado à forma como a informação proporciona vantagens competitivas e sendo 

depois desenvolvido em livro (Porter, 1985). 

Mais tarde, Porter (2001) descreve a evolução da aplicação das tecnologias de 

informação no mundo das empresas em termos de cinco etapas sobreponíveis, cada 

uma delas devendo a sua evolução ao esforço de superação dos constrangimentos 

apresentados pela geração anterior: 

1. os primeiros sistemas de tecnologias de informação automatizaram 

transacções discretas como as encomendas ou a contabilidade; 
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2. a fase seguinte envolveu uma maior automação e um aprofundamento 

funcional de actividades individuais como a gestão de recursos humanos, as 

operações da força de vendas ou a concepção e design de produto; 

3. a terceira fase, que está a ser acelerada pela internet, envolve a integração 

entre actividades, como a ligação entre a actividades de vendas e o 

processamento de encomendas; múltiplas actividades são ligadas através 

de ferramentas como os sistemas de CRM (customer relationship 

management), o SCM (supply chain management) e o ERP (enterprise 

resource management); 

4. a quarta fase viabiliza e facilita a integração da cadeia de valor e de todo o 

sistema de valor, ou seja, o conjunto de cadeias de valor de todo o sector de 

actividade, envolvendo os dos fornecedores, canais de distribuição e 

clientes. Nesta fase, a produção interna de bens ou serviços, a concepção e 

desenvolvimento de produto, os aprovisionamentos, as relações com os 

clientes e com outros parceiros tornam-se mais complexas e envolvem uma 

integração mais profunda, mais íntima e tecnicamente mais evoluída. 

5. na quinta fase, a tecnologia de informação é utilizada não só para ligar as 

diversas actividades e actores do sistema de valor mas para optimizar o 

trabalho de todos em tempo real. Enquanto as primeiras aplicações desta 

quinta fase envolvem uma optimização relativamente simples das 

transacções de aprovisionamento, produção logística e serviço pós-venda, 

os níveis mais profundos de optimização envolvem a própria concepção e 

design de produto, podendo ir à customização a partir não só dos inputs das 

unidades de produção e dos fornecedores como dos próprios clientes. 

Porter (2001) considera a cadeia de valor como a técnica básica para compreender a 

influência das tecnologias de informação nas empresas. Uma empresa, tal como 

constitui uma colecção de actividades, é também uma colecção de tecnologias. A 

tecnologia está incorporada em cada actividade de valor na empresa e a mudança 

tecnológica pode afectar a competição através do seu impacto em virtualmente 

qualquer actividade (Porter, 1985). 

Tanto a exploração das ligações no seio da cadeia de valor da empresa como as 

ligações verticais, entre a cadeia de valor da empresa e as cadeias de valor dos seus 

fornecedores e canais de distribuição, exige informação e os modernos sistemas de 

informação criam enormes oportunidades. Já em 1985 Porter afirmava que os 
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recentes desenvolvimentos na tecnologia dos sistemas de informação estavam a criar 

novas ligações e a aumentar a capacidade de estabelecer as antigas ligações, que as 

tecnologias de informação estavam a transformar a forma como as empresas 

operavam (Porter e Millar, 1985). E, num seu prefácio de 2008 à edição actualizada e 

aumentada da obra On Competition (Porter, 2008), considera o conteúdo desse artigo 

completamente actual, afirmando que o artigo continua a proporcionar uma 

abordagem que permite compreender o significado competitivo de cada nova geração 

de sistemas de informação. Neste artigo, Porter e Millar mostram o papel e as 

transformações introduzidas pela internet na sua articulação com o pensamento 

estratégico e sobre a forma de pensar estrategicamente as descontinuidades 

tecnológicas e as inovações. 

Porter (2001) defende que a internet proporciona melhores oportunidades às 

empresas para estabelecerem um posicionamento estratégico distintivo do que o 

tinham feito as anteriores gerações de tecnologias de informação. A arquitectura da 

internet, em conjunto com outros aperfeiçoamentos na tecnologia de software e nas 

ferramentas de desenvolvimento, transformou as TIC numa ferramenta muito mais 

poderosa para a estratégia. A internet, por si só, raramente constituirá uma vantagem 

competitiva. Mas a arquitectura da internet e as normas também tornam possível 

construir sistemas integrados e customizados que reforçam o ajustamento entre 

actividades. O valor da integração entre métodos tradicionais e a internet cria 

vantagens potenciais para as empresas existentes, permitindo-lhes aumentar o seu 

sucesso usando a internet para reconfigurar as suas actividades tradicionais (Porter, 

2001). 

Para alcançar uma vantagem competitiva sustentável torna-se necessário que uma 

empresa possua algumas barreiras que tornem difícil a imitação da estratégia. A 

estratégia vai para além do prosseguimento de boas práticas. Envolve a configuração 

de uma cadeia de valor desenhada à medida. E, para ter as defesas necessárias, a 

cadeia de valor tem de ser altamente integrada. Quando as actividades de uma 

empresa se ajustam entre si de forma a constituir um sistema que se auto-reforça, 

qualquer concorrente que queira imitar a estratégia tem de replicar o sistema no seu 

todo, não lhe bastando copiar apenas um ou dois produtos ou formas de desempenhar 

actividades particulares (Porter, 2001). E as tecnologias e sistemas de informação são 

uma ferramenta privilegiada de integração e de auto-reforço, pelo seu potencial de 

criação de singularidades e de sinergias em todo o sistema empresarial e com todas 

as suas componentes, tecnológicas e não-tecnológicas (Castells, 1996, 1999, 2000, 
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2001, 2009-2010; Hartmann e Siffonis, 2000; Porter 2001; Porter e Millar, 1985; 

Buhalis 2003; Buhalis e Law, 2008; Phan, 2003; Rodgers et al., 2002; Bhatt e Emdad 

2001; Buhalis, 2003; Connoly e Olsen, 2001; Poon, 1993; Rayport e Sviokla, 1995, 

Braga, 2004). 

Mougayar (1998) apresenta três cenários sobre o que acontece à velha cadeia de 

valor com o desenvolvimento do mundo digital e a sua deslocação para esse mundo:  

1. a antiga cadeia de valor torna-se mais pequena e mais eficiente, podendo 

agora os produtores atingir os clientes evitando uma ou duas camadas da 

cadeia de valor; 

2. a cadeia de valor é redefinida; muitas vezes existe um fenómeno de 

desintermediação e novos intermediários (e também novos actores, como 

novos subcontratados e novos parceiros) surgem e tornam-se parte 

integrante da nova cadeia de valor;  

3. a cadeia de valor torna-se virtual e, por vezes, o que se passa no interior da 

cadeia de valor está para além do controlo dos compradores e dos 

vendedores, especialmente dos vendedores. 

Cada estádio da cadeia de valor oferece novas oportunidades de usar a informação 

para criar um novo produto ou serviço. Para que tal seja possível têm de ser 

implementados processos em cada um desses estádios para recolher informação, 

organizá-la, seleccionar a informação com valor, sintetizá-la e distribuí-la (Rayport e 

Sviokla, 1995). 

Rayport e Sviokla (1995) consideram que o modelo da cadeia de valor tradicional trata 

a informação como um elemento de apoio ao processo de adição de valor e não como 

uma fonte de valor em si própria. Num contexto de comércio electrónico, pelo 

contrário, a informação não é encarada como um produto secundário das actividades 

estratégicas, em torno da cadeia de valor física mas começa a desempenhar por si 

própria um papel estratégico.  

Definindo o conceito de cadeia de valor virtual e de matriz de valor, mostraram como 

em cada ponto desta matriz se joga o impacto das tecnologias e dos sistemas de 

informação nas actividades da cadeia de valor da empresa e na sua capacidade 

competitiva.  

Trata-se de uma perspectiva e de um modelo interessante para tentar integrar e 

melhor compreender grande parte das conclusões das investigações realizadas em 
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perspectivas menos estruturadas ou padronizadas, como é o caso de muitas das atrás 

referidas.  

Buhalis (1998) propôs também um modelo de enquadramento (framework) 

interessante para as tecnologias e sistemas de informação quando aplicadas no sector 

do turismo. Este modelo de enquadramento procura sistematizar a compreensão do 

uso das TIC no turismo e ilustra as implicações estratégicas para o sector 

 

 

Ilustração 3.49 – Modelo de enquadramento para as tecnologias de informação quando 
aplicadas ao sector do turismo. Fonte: Buhalis (1998) 

 

Ele assenta nas seguintes dimensões/vectores: funções intra-organizacionais, funções 

inter-organizacionais e clientes. 

O gráfico representado na Ilustração 3.49 salienta o carácter multidimensional do 

modelo e as tecnologias utilizadas para desempenhar as funções empresariais. As TIC 

impulsionam alterações em diversas direcções entre os três eixos principais.  

Funções intra-organizacionais: as TIC permitem realizar de um modo mais eficaz e 

mais eficiente todo um conjunto de processos internos à organização e permitem a 

sua integração, nomeadamente entre o front-office e o back-office mas também com 

todos os outros sistemas, funções e actividades de carácter interno (PMS - property 
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management system, POS – pontos de venda, e seus sistemas integrados, sistemas 

informação de gestão operacional e estratégica, sistemas de contabilidade e de 

pagamento de salários, tecnologias de produção de alimentação, controlo e gestão de 

stocks e muitos outros). A tecnologia de intranet viabiliza a existência de uma rede 

interna, equivalente à da internet [mas geralmente com tecnologia diferente], mas que 

restringe o acesso a quem disponha da devida autorização de acesso.  

Funções inter-organizacionais: as redes permitem a ligação entre organizações, 

facilitando a sua inter-conectividade. São numerosas as aplicações e sistemas 

informáticos envolvidos para apoiar as comunicações e inter-acção entre as diversas 

organizações do sector do turismo ou com elas relacionadas. Podem-se citar, a título 

de exemplo, os sistemas de troca electrónica de dados (EDI) e a sua utilização pelos 

operadores turísticos, agências de viagem e estabelecimentos hoteleiros; os CRS e os 

GDS; os Destination Management Systems e Destination Integrated Computer 

Information Reservation Management Systems, os diversos sistemas disponíveis para 

disponibilizar serviços a pequenas e médias empresas do sector, o correio electrónico, 

a World Wide Web e a internet no seu todo. Também as extranets, usando ou não 

tecnologia de internet, emergem para permitir um interface seguro e estruturado entre 

as organizações nela integradas e com acesso autorizado. 

Consumidores: o desenvolvimento do comércio electrónico, definido como “a troca 

comercial de bens, informação e serviços, usando as tecnologias da internet” (Sun, 

1996), permite aos consumidores comunicar directamente com as organizações do 

sector do turismo para solicitar informações e adquirir produtos. A internet, no seu 

todo, permite todo um outro conjunto de buscas de informação e interacções. 

Funções inter-organizacionais – intra-organizacionais: muitas das aplicações 

disponíveis apoiam tanto as funções intra-organizacionais como as inter-

organizacionais. Frequentemente reforçam significativamente a capacidade de 

desenvolver esforços conjuntos no mercado, bem como realizar uma integração 

horizontal, vertical ou diagonal, permitindo, nomeadamente, o desenvolvimento de 

produtos conjuntos e o desenvolvimento de campanhas de marketing integradas e 

mais abrangentes. 

Funções intra-organizacionais – consumidores: as TIC permitem todo um conjunto de 

contactos e interacções entre as empresas e os consumidores, tanto no que se refere 

a informação como a marketing e vendas, com relevo, por exemplo, para as 

actividades de captação e fidelização de clientes, proporcionando ligações duradouras 
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e benefícios para ambas as partes e para a possibilidade de uma crescente 

personalização do marketing e da relação estabelecida.  

Funções inter-organizacionais – consumidores: os consumidores têm hoje á sua 

disposição, e utilizam cada vez mais, múltiplos meios inter-organizacionais para 

identificar e adquirir produtos e serviços adequados às suas necessidades e desejos, 

sobretudo no que se refere a informação sobre a oferta e a realização de transacções 

com pequenas e médias empresas. 

Este modelo multidimensional mostra, por um lado, a dependência tanto da procura 

como da oferta relativamente às TIC e, por outro lado, como o facto de o 

funcionamento em rede e a interactividade dominarem crescentemente as funções de 

produção e de consumo. 

A evolução das TIC exige conhecimentos cada vez maiores por parte dos gestores, 

envolvendo a internet, a criação de infraestruturas facilitadoras que potenciem o uso 

da tecnologia, as questões de segurança, a integração de sistemas, a condução de 

projectos de grande dimensão (como a implementação de ERPs e de CRMs), bem 

como uma boa compreensão daquilo que as TI podem e não podem fazer e de 

quando devem ou não devem ser aplicadas.  

As outras tecnologias utilizadas no sector da hotelaria são muito mais estáveis e mais 

bem compreendidas/assimiladas. As TIC evoluem muito mais rapidamente e as 

decisões que os gestores são chamados a tomar são mais complexas e de muito mais 

longo alcance. Embora os gestores não necessitem de ser especialistas em 

tecnologia, eles têm de ter uma suficiente compreensão das TIC para perceber como 

funcionam os sistemas e as suas implicações para o negócio.  

Numa economia da informação todos, na organização, têm de pensar e agir como um 

CIO – de outra forma, ninguém está a desempenhar bem a sua função. As TI estão 

actualmente entre as três despesas mais elevadas da maioria das empresas de 

hotelaria, estão a penetrar rapidamente em todas as áreas e a tornar-se 

omnipresentes, os seus impactos atingem todos os aspectos e níveis da empresa 

(Nyheim et al., 2005). 

O seu papel deslocou-se de um papel de apoio/suporte ou ferramenta operacional 

para o de capacitador/facilitador estratégico. Deixou de ser um custo a ser contido 

para passar a ser uma alavanca estratégica para criar valor estratégico. É um 

investimento na prosperidade e viabilidade a longo prazo (Nyheim et al., 2005) 
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A literatura revista no âmbito deste projecto, e em particular neste subcapítulo, a 

importância crescente dos sistemas e tecnologias de informação em todo o sector do 

Turismo e, em particular, no sector da Hotelaria. 

Resulta também da revisão efectuada a necessidade de aprofundamento da 

investigação nesta área, com o recurso a ferramentas já há muito utilizadas noutros 

sectores, com o recurso a métricas e a modelos de enquadramento comuns, 

adaptadas ao sector e que permitam a comparabilidade e o relacionamento com 

estudos sobre outros sectores, bem como a realização de estudos inter-sectoriais. 

Uma análise da literatura que vá para além de uma leitura directa e imediata, de 

natureza coincidente com os objectivos dos seus autores, e que também questione 

esses objectivos, a perspectiva e âmbito da investigação e o ponto de vista em que os 

autores se colocam mostra também uma lacuna essencial muito generalizada: uma 

abordagem que não seja extremamente redutora e imediata, centrada nos recursos 

analisados e no sector, ainda pouco centrada nos mecanismos sociais e históricos da 

utilização destes recursos e sem uma integração, de índole mais macroscópica, no 

processo de desenvolvimento informacional que caracteriza a economia e a sociedade 

da época actual.  

Da revisão da literatura, ressalta, no fundo, a necessidade de uma leitura que permita 

compreender melhor a evolução que se verificou, o estado actual da situação e da 

problemática e as perspectivas e tendências de evolução futura. 
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3.7. OS SI E AS TIC E A COMPETITIVIDADE DE UM ESTABELECIMENTO 
HOTELEIRO 

3.7.1. COMPETITIVIDADE, VANTAGENS COMPETITIVAS E CADEIA DE VALOR 

São diversos os estudos (Figueroa-Domecq et al., 2011; Evans et al., 2009; Shi e 

Makkula, 2004, entre outros) que recorrem ao modelo da cadeia de valor de Porter 

para analisar o funcionamento, a gestão e a competitividade de um estabelecimento 

hoteleiro e nas análises sobre o sector do turismo, embora a grande maioria da 

literatura ainda o não faça. Já o modelo de Porter quanto às formas de criar vantagens 

competitivas – através dos custos/produtividade/eficiência, através da diferenciação e 

através da especialização/exploração de nichos de mercado – é amplamente utilizado.  

Já em 1985, Porter (Porter, 1985) afirmava que as empresas podem obter vantagens 

competitivas fundamentalmente seguindo duas estratégias básicas:  

- uma é a eficácia e eficiência operacionais – fazendo as mesmas coisas que 

os concorrentes mas fazendo-as melhor; as vantagens através da eficácia e 

eficiência operacionais podem assumir um elevado número de formas, 

incluindo melhores tecnologias, melhores inputs, pessoal com melhor 

formação e uma estrutura de gestão mais eficaz;  

- a outra é o posicionamento estratégico – fazer as mesmas coisas de uma 

forma diferente dos concorrentes, de uma forma que proporcione aos 

clientes um tipo único de valor; o que pode significar um conjunto diferente 

de características, um conjunto diferente de serviços ou uma estrutura 

logística diferenciada. 

Uma outra estratégia é a especialização ou focalização num nicho de mercado 

específico e a sua exploração. Este tipo de estratégia pode também ser prosseguido 

através da tentativa de obtenção de vantagens competitivas através dos custos ou da 

diferenciação.  

Muitas empresas têm seguido estratégias mistas (Porter, 1985). 

A vantagem competitiva, quer pelo custo quer pela diferenciação, é uma função da 

cadeia de valor da empresa (Porter e Millar, 1985). 

O conceito de vantagem competitiva ajuda a tornar a estratégia mais concreta e mais 

praticável. Uma estratégia de baixo custo envolve um determinado conjunto de 

actividades, uma estratégia de diferenciação envolve outras actividades. O conceito de 
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vantagem do competitiva ajuda a analisar a forma como a empresa põe em prática as 

suas estratégias genéricas (Porter, 1985). Criar vantagens competitivas é vital para o 

crescimento sustentado de uma empresa (McLaughlin et al., 2003). 

Porter (1985) apresenta os seguintes factores indutores do nível de custos:  

- economias ou deseconomias de escala,  

- aprendizagem e transmissão de conhecimento e de experiência,  

- integração, 

- timing, 

- políticas discricionárias, 

- localização e  

- factores institucionais.  

No entanto, desde o início, não desprezando a preocupação com os custos, assinala 

os perigos de uma estratégia fundamentalmente baseada nos custos e assinala a 

importância da diferenciação como fonte principal de vantagem competitiva (Porter, 

1985). 

Ser diferente pode não ser necessariamente melhor, mas ser melhor é sempre ser 

diferente (Hartman e Siffonis, 2000). 

A diferenciação bem sucedida deriva das acções coordenadas de toda a empresa e 

não apenas do departamento de marketing, sendo qualquer das actividades de valor 

uma fonte potencial de singularidade. O alargamento do âmbito competitivo pode 

também originar factores de diferenciação. A diferenciação pode ainda ser criada a 

jusante, ao nível dos canais de distribuição, que podem ser utilizados para aumentar a 

reputação da empresa, melhorar o seu serviço aos clientes, dar formação a estes 

relativamente aos produtos e serviços, entre muitas outras actividades possíveis.  

As empresas podem aumentar o papel diferenciador dos canais de distribuição através 

da sua selecção, de forma a criar consistência nas instalações e nas capacidades e 

competências, da imagem, do estabelecimento de normas e políticas de operação 

desses canais, do fornecimento de material publicitário e de formação e do 

financiamento dos próprios canais, nomeadamente criando a possibilidade de eles 

oferecerem crédito aos clientes. A diferenciação vai muito para além da qualidade do 

produto ou serviço, como algumas empresas ainda a entendem (Porter, 1985). 

As empresas que prosseguem uma estratégia de diferenciação oferecem produtos e 

serviços que são encarados como únicos e valorizados pelos clientes, alcançando as 
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vantagens da diferenciação quando o prémio de preço daí decorrente excede os 

custos extra de ser único, objectivo perseguido pelas empresas que seguem uma 

estratégia de diferenciação (Lumpkin (2002). 

Porter (2001) afirma que melhorar simplesmente a eficácia e eficiência operacionais 

não proporciona vantagem competitiva, que a empresa só adquire vantagem 

competitiva se for capaz de alcançar e manter níveis de eficácia operacional mais 

elevados do que os dos seus concorrentes. É um caminho difícil, mesmo nas melhores 

circunstâncias pois, uma vez que uma empresa aplique uma nova boa prática, os seus 

concorrentes tendem a copiá-la rapidamente, sendo a concorrência assente em boas 

práticas conducentes à convergência competitiva, com muitas empresas a fazer as 

mesmas coisas da mesma maneira, o que conduz os clientes a acabar por assentar as 

suas decisões no preço, o que mina a rentabilidade do sector.  

Já em 1996, Porter afirmava que, pelo menos na década anterior, os gestores tinham 

tido a preocupação da melhoria da eficácia operacional, com programas como o TQM, 

a competição baseada no tempo e o benchmarking, procurando eliminar ineficiências, 

aumentar a satisfação dos clientes e conseguir introduzir e aplicar as melhores 

práticas, o que, sendo necessário para alcançar uma boa rentabilidade, não era 

suficiente, devido à rapidez da difusão destas e à convergência competitiva, 

acentuada pelo benchmarking e pelo recurso ao outsourcing (Porter, 1996). 

Porter (1985), no estudo então realizado, considera que as empresas encaram as 

potenciais formas de diferenciação de uma forma muito estreita, vendo-a sobretudo 

em termos de produto físico ou de práticas de marketing, mais do que encarando 

sistematicamente a sua introdução em qualquer dos pontos da cadeia de valor quando 

deviam encarar qualquer das suas actividades como um contributo possível para a 

diferenciação (Porter e Millar, 1985).  

Chaston (2000) afirma que os atributos básicos de muitos produtos e serviços são 

muitas vezes semelhantes e que o cliente dificilmente consegue distinguir as 

verdadeiras diferenças técnicas entre o desempenho dos produtos oferecidos pelos 

fornecedores de um dado sector do mercado. Nestas circunstâncias uma forma de 

diferenciar uma empresa dos seus concorrentes é usar a promoção para criar uma 

“diferença percebida” na mente do consumidor. 

Porter (2001), considera que, à medida que se torna cada vez mais difícil manter 

vantagens operacionais de uma forma sustentável, o posicionamento estratégico ou 

diferenciação se torna cada vez mais importante. 
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O posicionamento estratégico é definido por Porter (2001) como o fazer as coisas de 

uma forma diferente da dos seus concorrentes, de modo a proporcionar aos clientes 

um tipo único, singular, de valor. Tal pode consistir em oferecer um conjunto diferente 

de características e funcionalidades, um conjunto diferente de serviços, diferentes 

configurações logísticas ou em escolher deliberadamente um conjunto diferente de 

actividades para oferecer um mix de valor único (Porter, 1996, 2009). Identifica-se, 

assim com o conceito de diferenciação. 

Porter (2001) estabelece seis princípios para um bom posicionamento estratégico:  

1. o posicionamento deve começar pelo objectivo certo: um bom retorno do 

investimento a longo prazo; o valor económico é criado quando os clientes 

estão dispostos a pagar um preço pelo produto ou serviço que excede o seu 

custo de produção; quando os objectivos são fixados em termos de volume 

ou de quota de mercado, assumindo que os lucros se seguirão daí, ou 

quando as estratégias são estabelecidas para responder aos desejos 

percebidos dos investidores, resultam geralmente estratégias más; 

2. a estratégia da empresa deve permitir oferecer uma proposta de valor, ou 

um conjunto de benefícios, diferente da dos concorrentes, definindo-se como 

uma procura  da melhor maneira de competir, proporcionando um valor 

único num determinado conjunto de usos ou para um determinado conjunto 

de clientes; 

3. a estratégia tem de se reflectir numa cadeia de valor diferenciada, tendo a 

empresa de desempenhar ou actividades diferentes das dos seus rivais ou 

de desempenhar determinadas actividades de formas diferentes; se uma 

empresa centra a sua atenção na adopção das melhores práticas, acabará 

por ter um desempenho, na maioria das suas actividades, semelhante à dos 

seus concorrentes, o que torna difícil obter vantagens competitivas; 

4. uma estratégia robusta envolve trade-offs, tendo a empresa de prescindir de 

certas funcionalidades ou características, serviços ou actividades para ser 

única noutros; são estes trade-offs, tanto no produto como na cadeia de 

valor, que tornam uma empresa verdadeiramente diferente; quando os 

aperfeiçoamentos no produto ou na cadeia de valor não exigem trade-offs, 

tornam-se geralmente em boas práticas que são imitadas pois os 

concorrentes podem fazê-lo sem sacrificar as suas formas de concorrer; 
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tentar ser todas as coisas para todos os clientes é uma quase garantia de 

que a empresa perde uma qualquer vantagem possível; 

5. a estratégia define a forma como todos os elementos do que uma empresa 

faz se ajustam entre si; envolve fazer escolhas ao longo da cadeia de valor, 

que são interdependentes; todas as actividades da empresa se devem 

reforçar mutuamente; o ajustamento não só aumenta a vantagem 

competitiva como torna a estratégia mais difícil de imitar; 

6. a estratégia envolve continuidade de direcção; sem essa continuidade de 

direcção, mesmo que ela envolva desprezar algumas oportunidades, é difícil 

desenvolver capacidades, competências e activos singulares ou construir 

uma forte reputação junto dos clientes; a permanente reinvenção da 

empresa é, geralmente, sinal de um pensamento estratégico fraco e de um 

caminho para a mediocridade; o aperfeiçoamento contínuo é necessário mas 

deve sempre obedecer a uma direcção estratégica. 

Segundo Porter (Porter,1996; 2009), as posições estratégicas emergem de três fontes 

distintas, que não são mutuamente exclusivas e que, por vezes, se sobrepõem: 

1. o posicionamento pode ser baseado na produção de um sub-conjunto de 

produtos ou serviços de um sector de actividade (posicionamento assente na 

variedade); este tipo de posicionamento faz sentido quando uma empresa 

consegue ser a melhor a produzir determinados produtos ou  serviços 

usando conjuntos diferenciados de actividades; 

2. o posicionamento pode ser baseado em servir a maioria ou a totalidade das 

necessidades de um grupo particular de clientes (posicionamento assente 

em necessidades); este tipo de posicionamento aproxima-se da tradicional 

segmentação de clientes para definir o ou os segmentos alvo da empresa; 

este tipo de posicionamento é adequado quando existem grupos de clientes 

com necessidades diferentes e quando um conjunto de actividades 

construída à medida pode servir melhor essas necessidades; alguns grupos 

de clientes são mais sensíveis ao preço, desejam diferentes funcionalidades 

e características do produto e necessitam quantidades diferentes de 

informação, de apoio pós-venda e de serviços. 

3.  o posicionamento pode ser baseado na segmentação de clientes de acordo 

com as diferentes formas de acessibilidade (posicionamento assente no 

acesso); embora as suas necessidades sejam semelhantes às de outros 

clientes, a melhor configuração de actividades para os alcançar é diferente; 
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o acesso pode ser função da geografia ou da escala ou de qualquer coisa 

que exija um conjunto diferente de actividades para alcançar da melhor 

forma os clientes. 

Segundo Phan (2003), os princípios-chave do posicionamento estratégico são:  

1. metas que apontam para um retorno do investimento a longo prazo, 

2. cadeias de valor distintas, 

3. trade-offs para a singularidade no mercado, 

4. estratégias que se ajustam e  

5. continuidade da direcção empresarial.  

Chaston (2000), referindo-se ao posicionamento de uma empresa no mercado do 

comércio electrónico, considera que existem quatro opções para o foco estratégico, 

afirmando que as empresas devem apoiar-se nas forças pré-existentes mas podem 

usar as facilidades oferecidas pelo online para reforçar o posicionamento: 

1. excelência no desempenho do produto, que pode ser reforçada ao 

proporcionar uma customização do produto online; 

2. excelência no desempenho do preço, usando as facilidades oferecidas pela 

internet para oferecer uma política de preços favorável aos clientes fiéis e 

para reduzir preços quando a procura é baixa; 

3. excelência transaccional, através da combinação entre a informação dos 

preços e a disponibilidade dinâmica da informação sobre o nível de stock, o 

nível de encomendas concretizadas e os prazos esperados; 

4. excelência relacional, estabelecendo funcionalidades que permitam aos 

clientes rever o historial das encomendas e colocar encomendas de 

repetição. 

Chaston (2000) delineia uma via para a obtenção de vantagem competitiva num 

determinado mercado: 

1. vantagem competitiva conservadora-transacional, através da oferta de uma 

combinação de preço/qualidade/valor superior à da concorrência e/ou um 

serviço superior através da excelência na logística de produção e de 

distribuição; 

2. vantagem competitiva conservadora-relacional, através da oferta de uma 

combinação produto/serviço que proporciona uma solução superior e 

específica do cliente;  
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3. vantagem competitiva empresarial-transacional, através da oferta de um 

produto que proporciona funcionalidades e desempenho não disponíveis nos 

produtores normais de mercadorias; 

4. vantagem competitiva empresarial-relacional, através da oferta de um novo 

produto desenvolvido em parceria com o cliente, contribuindo para a 

capacidade do cliente lançar também produtos ou serviços novos e 

inovadores. 

Chaffey (2002) define o posicionamento como o influenciar da percepção do cliente 

acerca de um produto num determinado mercado, procurando-se a diferenciação 

através de atributos desejáveis de um produto ou de uma oferta que não são 

acompanhados pela concorrência. 

Deise et al. (2000) consideram que uma empresa pode posicionar os seus produtos 

relativamente aos seus concorrentes recorrendo a quatro variáveis principais: 

qualidade do produto, qualidade do serviço, preço e prazo. 

Plant (2000, apud Chaffey, 2002) define quatro diferentes direcções estratégicas para 

o posicionamento, em contexto electrónico: liderança tecnológica, liderança no serviço, 

liderança no mercado e liderança na marca. 

Chen (2001) estabelece três opções estratégicas para o posicionamento estratégico:  

1. pelo produto,  

2. pelas soluções para o consumidor e  

3. pelo sistema de lock-in.  

No que se refere aos produtos, considera que as empresas podem diferenciar os seus 

produtos através: 

1. da tecnologia, 

2. do uso da marca, 

3. de características e funcionalidades adicionais ou 

4. pela singularidade do serviço, 

Salienta, ainda, a importância do tempo de lançamento de produtos e daquilo a que 

chama design dominante. No que se refere à estratégia assente em soluções para o 

cliente, ela assenta na variedade da oferta, de forma a satisfazer a maioria, senão a 

totalidade, das necessidades dos clientes. No que se refere à estratégia de lock-in, dá 

especial atenção a todos os actores do sistema que contribuem para a criação de 

valor, desempenhando a vinculação mútua um papel especial, preocupando-se a 
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empresa em alimentar, atrair e reter os chamados “complementadores” na mesma 

medida que os participantes normais do sector. 

A vantagem competitiva, segundo Porter (1985), começa pela adopção da premissa 

de que a vantagem competitiva pode provir de muitas fontes e pela análise da forma 

como todas as vantagens podem ser ligadas a actividades específicas e como as 

actividades se relacionam entre si, com as actividades dos fornecedores e com as 

actividades dos clientes, provindo as posições competitivas mais robustas do cúmulo 

de diversas actividades, já que uma vantagem competitiva assente apenas em 

algumas poucas actividades é fácil de diagnosticar e geralmente fácil de imitar. 

As empresas têm ao seu dispor a possibilidade de estabelecer um programa agressivo 

de introdução da tecnologia da internet por toda a sua cadeia de valor, usando-a para 

reforçar as vantagens competitivas tradicionais e para complementar as formas de 

competir anteriormente existentes (Porter, 2001). O segredo está em não imitar pura e 

simplesmente os rivais mas construir as aplicações assentes na tecnologia da internet 

de acordo com a estratégia geral da empresa de formas que aumentem as suas 

vantagens competitivas e as tornem mais sustentáveis. Adequadamente usada, a 

internet pode suportar um maior foco estratégico e um sistema de actividades muito 

mais profundamente integrado (Porter, 2001). 

A singularidade de uma empresa numa actividade de valor é determinada por um 

conjunto de factores indutores básicos, dos quais podem ser destacados os seguintes 

(Porter, 1985):  

1. escolhas de política acerca das actividades a desenvolver e de como as 

desenvolver, 

2. ligações no interior da cadeia de valor ou com os fornecedores e canais de 

distribuição, 

3. timing, 

4. localização, 

5. interrelações  e criação de sinergias entre unidades empresariais e/ou 

departamentos, aprendizagem e transmissão de conhecimento e experiência 

e nível de integração das actividades, 

6. escala (a dimensão pode funcionar nos dois sentidos, podendo uma 

dimensão maior criar possibilidades que uma menor dimensão não 

proporciona mas podendo também reduzir a flexibilidade e a velocidade de 

reacção) e 
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7. factores institucionais (uma boa relação com as entidades públicas e com as 

organizações representativas dos trabalhadores, entre outras, pode facilitar a 

introdução de factores de diferenciação). 

Em síntese, Porter (1985) aponta duas vias fundamentais para a diferenciação:  

1. tornar-se o mais singular que lhe for possível no desempenho das suas 

actividades de valor tradicionais ou  

2. reconfigurar a sua cadeia de valor de uma qualquer forma que aumente a sua 

singularidade.  

Um factor diferenciador tem de provocar simultaneamente um melhor desempenho e 

de controlar os custos da diferenciação.  

Aponta ainda um conjunto de abordagens que caracterizam os factores de 

diferenciação bem sucedidos: 

1. aumentar as fontes de singularidade (proliferar as fontes de diferenciação no 

interior da cadeia de valor, tornar o uso actual dos produtos consistente com 

os usos desejados no futuro, empregar sinais de valor para reforçar a 

diferenciação no critério de uso, empregar a informação associada ao produto 

para facilitar o uso e a sinalização do seu valor); 

2. tornar o custo da diferenciação uma vantagem (explorar todas as fontes de 

diferenciação de custo baixo ou nulo, minimizar o custo da diferenciação 

controlando os factores indutores de custo, em particular o custo da 

sinalização, enfatizar formas de diferenciação onde a empresa tenha uma 

vantagem sustentável nos custos de diferenciação, reduzir os custos em 

actividades que não afectem o valor para o cliente); 

3. mudar as regras para criar singularidade (deslocar o poder de decisão de 

forma a tornar a singularidade da empresa mais valiosa, descobrir critérios de 

compra não reconhecidos até ao momento pelo comprador, responder 

antecipada e preventivamente à mudança de circunstâncias relativas aos  

compradores e aos canais de distribuição); 

4. reconfigurar a cadeia de valor de forma a torná-la única de formas 

completamente novas (incluindo o repensar da relação com a cadeia de valor 

dos fornecedores, parceiros e clientes, de forma a oferecer-lhes maior valor). 
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A sustentabilidade da diferenciação depende de duas coisas: o seu continuado valor 

percebido para os compradores e a ausência de imitação pelos concorrentes. Existe 

sempre o risco de as necessidades dos compradores ou as suas percepções se 

alterarem, eliminando o valor de uma determinada forma de diferenciação. Os 

concorrentes podem também imitar a estratégia da empresa ou cavalgar as bases de 

diferenciação escolhida pela empresa (Porter, 1985).  

Porter (1985) estabelece as seguintes condições para que a diferenciação seja mais 

sustentável: 

1. as fontes de singularidade da empresa envolvem barreiras; 

2. a empresa tem uma vantagem de custos na sua estratégia de diferenciação, 

uma vantagem sustentável nos custos do desempenho das actividades que 

conduzem à diferenciação; 

3. as fontes de diferenciação são múltiplas; 

4. a empresa cria custo de substituição ao mesmo tempo que se diferencia. 

Ter uma estratégia é uma questão de disciplina e requer uma forte focalização na 

rentabilidade mais do que no crescimento, uma capacidade de definir uma proposta de 

valor única e um desejo de realizar trade-offs rigorosos e bem ponderados ao escolher 

o que não fazer. Por outro lado, para ser sustentável, exige a construção de um 

sistema auto-reforçado, com um bom ajustamento entre actividades e uma cadeia de 

valor altamente integrada (Porter, 2001). 

Existem, contudo, correntes académicas que põem em causa a possibilidade de 

conseguir obter vantagens competitivas sustentáveis, como é o caso da corrente que 

assenta sobretudo a análise da estratégia e da competitividade nos recursos da 

empresa (Grant, 2005, Fiol, 2001; Barney, 1999, Hunt e Morgan, 1996). Este é um 

problema importante relativamente à problemática da competitividade e da obtenção 

de vantagens competitivas e que tem sido muito discutida tanto por Porter e pelos 

seus seguidores como pelas correntes críticas de Porter. Mas esse não é o tema deste 

projecto pelo que não é aqui feita qualquer recensão sobre este problema. 

No que respeita à ligação entre os sistemas e tecnologias de informação e a 

competitividade, embora centrando-se exclusivamente no contributo da internet para a 

diferenciação, é bastante interessante o trabalho de Shi e Makkula (2004), que aplica 

os conceitos de cadeia de valor de Porter e de cadeia de valor virtual de Rayport e 
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Sviokla (foi a única aplicação deste último conceito, embora não do que ele 

representa, encontrado durante toda a revisão da literatura).  

Neste trabalho faz-se uma revisão da literatura sobre a cadeia de valor e sobre a 

competitividade que percorre vários autores e que muito contribui para esta parte da 

revisão neste projecto, em termos de economia de tempo, pois foca os aspectos 

essenciais também já anteriormente analisados pelo autor deste projecto sob outra 

perspectiva e com outros objectivos (Braga, 2004). 

A medida do grau de informacionalização (Braga, 2009a, 2009b, 2011), o estudo da 

cadeia de valor, da cadeia de valor virtual, da matriz de valor, das redes de valor em 

que se insere e da forma como o faz e da sua inserção em constelações de valor 

apoiada em sistemas e tecnologias de informação são elementos essenciais para a 

avaliação e melhoria da competitividade de um estabelecimento hoteleiro, encarado 

individualmente, bem como para a análise e melhoria da competitividade de empresas 

e grupos hoteleiros e de destinos turísticos, problemática que, dada a importância do 

sector do turismo e do sub-sector da hotelaria na economia mundial, dos países e das 

regiões, importância já relevada anteriormente, assume grande importância e 

interesse, tanto do ponto de vista prático como do ponto de vista académico (Porter, 

1985, 2008; Rayport e Sviokla, 1994, 1995; Porter e Millar, 1985; Shi e Makkula, 2004; 

Figueroa-Domecq et al., 2011). 

3.7.2. COMPETITIVIDADE E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NO SECTOR DA 
HOTELARIA 

Hoje em dia, a revolução provocada pelas tecnologias de informação perpassa toda a 

economia e nenhuma empresa, pela positiva ou pela negativa, escapa aos seus 

efeitos. A significativa redução de custo da obtenção, processamento e transmissão da 

informação tem vindo a transformar a forma de funcionamento da economia e a forma 

de fazer negócio. A tecnologia tem vindo a transformar a natureza dos produtos, 

processos, empresas, sectores de actividades e a própria competição entre empresas 

(Porter e Millar, 1985). 

Hartman et Siffonis (2000) afirmam que, hoje em dia, com o ritmo de mudança 

tecnológica na economia global, a tecnologia e a informação se tornaram tão críticas 

como o capital, a investigação e desenvolvimento, o marketing e outros factores 

indutores de sucesso anteriormente considerados.  
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As TIC podem contribuir para a competitividade através do seu contributo para a baixa 

de custos, para o aprofundamento da diferenciação e para a transformação do âmbito 

da competição (Porter e Millar, 1985). 

De facto, as TIC podem alterar os custos da empresa em qualquer ponto da sua 

cadeia de valor, ajudar a diferenciar, com a facilitação da customização, da introdução 

de características únicas e da integração de sistemas que reforçam o ajustamento 

entre as actividades da cadeia de valor e a transformação do âmbito da competição, 

através do aumento da capacidade de coordenação das actividades de uma empresa 

regional, nacional e globalmente (Porter e Millar, 1985; Porter, 2001).  

Embora as ligações estabelecidas no seio da cadeia de valor sejam essenciais para a 

vantagem competitiva de uma empresa, elas são, por vezes, difíceis de detectar e 

descrever e não são facilmente reconhecíveis. A exploração dessas ligações exige 

geralmente informação ou fluxos de informação que permitem que a optimização ou a 

coordenação de actividades e de ligações entre elas tenha lugar. Os sistemas de 

informação são, então, essenciais para obter vantagens competitivas dessas ligações. 

Dada a referida dificuldade de reconhecer e de gerir as ligações, a capacidade de o 

fazer conduz frequentemente à obtenção de uma vantagem competitiva sustentável 

(Porter, 1985). 

As tecnologias, e em particular as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

têm uma importância estratégica crescente no sector da hotelaria. 

As decisões empresariais e a tecnologia estão inter-relacionadas com um grau tal de 

interdependência que nenhuma decisão empresarial ou relacionada com a tecnologia 

pode ser tomada sem ter em conta o panorama global e as implicações a longo prazo 

para o resto da organização (Connoly e Haley, 2008). Connoly e Olsen (2001) 

identificaram as TIC como uma das forças mais poderosas que determinam a 

mudança no sector da hotelaria.  

Basta olhar para a forma como as TIC redesenharam o panorama da distribuição no 

sector da hotelaria, alterando a estrutura de custos e o equilíbrio de poder entre 

clientes, hotéis (fornecedores) e intermediários, forçando, em muitos casos, os hotéis 

a uma posição defensiva (Carroll e Siguaw, 2003; O’Connor e Piccolli, 2003). 

O sector da hotelaria é um sector muito competitivo e, por isso, a diferenciação de 

produtos e serviços é crítica para o sucesso, constituindo a melhor abordagem um 

serviço ao cliente o mais personalizado possível – personalização que contribuirá para 
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tornar a experiência do serviço numa experiência inesquecível e distinguir o serviço de 

um estabelecimento do serviço dos outros fornecedores –, abordagem essa para que 

as TIC e os SI constituem instrumentos fundamentais (Connoly e Haley, 2008). 

Num ambiente competitivo, o acesso atempado à informação crítica é decisivo. Num 

contexto da hotelaria, isto exige dispor da informação certa nas mãos das pessoas 

certas no momento certo, para que as decisões certas possam ser tomadas e/ou os 

serviços certos possam ser prestados. Isto exige um conjunto sofisticado de 

aplicações informáticas e uma infraestrutura de TIC adequada e poderosa, para além 

de formação e pessoas de muito boa qualidade.  

Um hotel de grande dimensão e serviços diversificados pode exigir um ambiente 

tecnicamente muito complexo, que facilmente pode incluir mais de 100 diferentes 

aplicações informáticas articuladas entre si, sofisticação e complexidade que crescem 

no caso de um hotel multi-unidades ou de cadeias hoteleiras (Connoly e Haley, 2008; 

Van Hoof et al., 2005). Os dados podem ser partilhados entre estabelecimentos da 

mesma cadeia ou de marcas associadas ou afiliadas, contribuindo para a consistência 

do serviço e para a sua melhoria através de toda a organização (Barrington e Olsen, 

1987). 

Verifica-se consenso na literatura de que não existe uma métrica única que possa 

medir e captar adequadamente a contribuição das TIC e dos Sistemas de Informação 

(SI). Torna-se necessário procurar um conjunto de métricas usando múltiplas variáveis 

e técnicas e métodos múltiplos para permitir uma avaliação mais global, de forma a 

captar as diferentes necessidades dos múltiplos stakeholders, para proporcionar 

critérios que possam ser hierarquizados e oferecer uma fonte de triangulação ou 

validação (King e McAulay, 1997).  

Diversos autores apontam para um sistema compósito de medidas qualitativas e 

quantitativas que conduza a elaboração de uma abordagem do tipo balanced 

scorecard (Kaplan e Norton, 1992; Semich, 1994; Madden, 1998; Shein, 1998). Bacon 

(1992) e Farbey et al. (1992) e sugerem um conjunto de critérios para esta avaliação 

(Orna, 2008; Carr, 2003). 

A convergência de computadores poderosos, de software inteligente e de redes de 

telecomunicações poderosas combinada com a tendência para a miniaturização e 

mobilidade está a criar um novo clima para a condução dos negócios em todo o 

mundo. A nova fonte de vantagem competitiva será assente no intelecto mais do que 

em activos físicos ou em capital, factores que, sendo necessários, não são já 
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suficientes num mundo de alta tecnologia e grande dinamismo em que o cliente tem 

uma importância decisiva, é mais exigente, está mais informado e alertado para a 

questão do valor. Tal como já o é no presente, o conhecimento será, no futuro, a base 

da competição. Para isso, embora seja necessário, não é suficiente dispor das mais 

recentes ferramentas e tecnologias, é preciso saber usá-las e explorar as suas 

potencialidades de forma que os concorrentes não consigam replicar (Connoly e 

Haley, 2008; Carr, 2003).  

Os Sistemas de Informação para Gestão e os seus suportes tecnológicos 

desempenham um papel importante na qualidade e eficácia da gestão, neste como em 

qualquer outro sector, podendo contribuir decisivamente para a competitividade, para 

a inovação – essencial para o sucesso das empresas no mundo actual (Hamel, 2008) 

– e para os benefícios proporcionados aos diversos stakeholders (Piccoli, 2008; 

Waldrom, 2008; Orna, 2008; Brandenburger e Stuart, 1996; Piccoli e Ives, 2005; 

Siguaw e Enz, 1999), pelo que o discurso sobre eles deveria ser reorientado de um 

foco centrado nos recursos de TIC para um foco mais preciso centrado nas iniciativas 

estratégicas dependentes das TIC, recentrando o discurso e a problemática na 

estratégia e na gestão estratégica e não na simples tecnologia (Piccoli, 2008) .  

Os SI, quando bem concebidos, implementados e utilizados, servem, como já se 

referiu, para conhecer o passado, controlar o presente e construir o futuro das 

organizações (Braga, 2004; Kaplan e Norton, 1992), servem para ajudar a obter 

excelência operacional, a desenvolver novos produtos, novos serviços e novos 

modelos de negócio, para alcançar um grau significativo e adequado de intimidade 

com os clientes e com os fornecedores, para apoiar a melhoria dos processos de 

tomada de decisão, para ajudar a obter vantagens competitivas e para apoiar o 

funcionamento e sobrevivência normal, nomeadamente através do acompanhamento 

de inovações tecnológicas no seu sector de actividade e do cumprimento de normas 

legais e regulamentos (Laudon e Laudon, 2007).  

As práticas relacionadas com a informação devem ajudar a melhorar a eficiência e 

eficácia dos serviços oferecidos e tornou-se reconhecido que a gestão da informação 

é um elemento fundamental para a elaboração da estratégia (Waldrom, 2008).  

Dada a sua profunda influência na forma de funcionamento e na gestão dos 

estabelecimentos hoteleiros, sobretudo no que se refere às actividades de marketing e 

vendas, a literatura sobre a internet é predominante nas publicações dedicadas à 
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aplicação e ao papel dos sistemas de informação e das tecnologias de informação e 

comunicação no sector do turismo e da hotelaria. 

Porter (2001) afirma que o maior impacto da internet foi o viabilizar a reconfiguração 

dos sectores de actividade já existentes que sofriam limitações devidas a altos custos 

de comunicação e recolha de informações ou da realização de transacções. 

A internet afecta a eficácia operacional e o posicionamento estratégico de diversas 

formas: facilitando e acelerando as trocas de informação em tempo real, permite 

melhorias ao longo de toda a cadeia de valor, em praticamente todas as empresas e 

sectores (Porter e Millar, 1985; Porter, 2001). E, pelo facto de ser uma plataforma 

aberta com normas comuns, as empresas podem aproveitar os benefícios que ela 

proporciona com muito menos investimento do que o que era exigido pelas gerações 

anteriores de tecnologias de informação (Porter, 2001). 

Hoje em dia, as organizações integram frequentemente a tecnologia da internet para 

redesenhar as suas vantagens competitivas (Phan, 2003). 

O advento da internet apresenta novos desafios para a vantagem competitiva pois 

praticamente todas as empresas têm acesso a esta tecnologia relativamente barata 

(Lumpkin et al., 2002). 

Há já mais de 10 anos se afirmava que as empresas de sucesso da próxima década 

seriam as que usassem ferramentas digitais para reinventar a sua forma de trabalhar, 

que essas empresas tomariam as suas decisões com rapidez, actuariam eficazmente 

e tocariam directamente os seus clientes de formas positivas (Gates, 1999) e os 

campeões das boas práticas estudadas durante os 10 anos anteriores acreditavam 

que o capital necessário para a tecnologia era negligenciável quando comparado com 

os benefícios obtidos (Siguaw e Enz, 1999), que as inovações na área das TIC podiam 

incrementar a produtividade dos empregados, a satisfação dos clientes e a 

rendibilidade a longo prazo (Dub, Enz, Reenaghan e Siguaw, 2000) e que as 

empresas hoteleiras iam assistir a uma polarização entre as que sabem (conseguem 

usar as TIC) e as que não sabem.  

Possuir apenas as ferramentas e tecnologia mais recentes não será suficiente. É 

necessário saber usar eficazmente essas tecnologias e como explorar as suas 

potencialidades de forma que os concorrentes as não possam duplicar facilmente 

(Olsen e Connoly, 2000). 
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Hartman e Siffonis (2000) alertaram há muito para o facto de que, à medida que as 

empresas entraram na era da informação, cometeram o erro de pensar que as TIC por 

si próprias podiam conduzir a vantagens competitivas sustentáveis. Assentar na 

tecnologia para gerar vantagem competitiva é contraproducente por diversas razões, 

entre as quais o facto de a tecnologia poder ser fácil e rapidamente replicada e não 

existir vantagem em ter uma coisa que pode ser facilmente replicada (Hartman e 

Siffonis, 2000).  

As TIC são uma componente necessária da equação competitiva mas são, só por si, 

insuficientes para garantir uma vantagem competitiva, sendo, para ter sucesso, 

necessário conjugá-las com as pessoas que sabem usar as aplicações informáticas e 

os dados por elas gerados, bem como com um conjunto de processos empresariais 

(ou tarefas) que possam ser automatizados; a tecnologia exige competências mais 

avançadas e um maior conhecimento da operação, frequentemente com uma 

focalização inter-funcional; ajuda a remover barreiras departamentais de forma a 

proporcionar uma abordagem global do serviço ao cliente (Connoly e Haley, 2008). 

A permanente inovação em aplicações de hardware, software e redes implicam que 

apenas as organizações dinâmicas, capazes de avaliar os requisitos e exigências dos 

seus stakeholders e de a elas responder eficiente e eficazmente serão capazes de 

ultrapassar o desempenho dos seus concorrentes e manter a sua prosperidade a 

longo prazo (Buhalis, 2008). 

Procurou-se, assim, neste projecto, analisar, através da literatura e, posteriormente, 

através do trabalho empírico, se as potencialidades oferecidas pelos sistemas e 

tecnologias de informação estão a ser plena e adequadamente utilizadas ou se existe 

uma subutilização dessas potencialidades na gestão dos estabelecimentos hoteleiros. 

 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 
 

224                                                                                                                                    Carlos Patrício Fernandes Braga 
 

3. 8. SUBUTILIZAÇÃO DOS SI E DAS TIC NO SECTOR DA HOTELARIA  

3.8.1. INTRODUÇÃO AO PROBLEMA 

Para compreender se existe ou não subutilização dos sistemas e tecnologias de 

informação na gestão dos estabelecimentos hoteleiros são necessários: 

- uma clara e profunda compreensão do processo de desenvolvimento 

informacional e da inserção da indústria do turismo e da indústria hoteleira 

nesse processo; 

- um conhecimento completo das potencialidades das tecnologias e sistemas 

de informação para a gestão das organizações; 

- um conhecimento da situação dos estabelecimentos hoteleiros, 

individualmente e por universos que se pretendam analisar; 

- a criação de modelos de medida do processo de informacionalização e do 

desempenho organizacional (nomeadamente no que  se refere a 

competitividade, desempenho absoluto e desempenho relativo e do 

relacionamento entre todos eles). 

A investigação académica está ainda, como se pode ver pela revisão da literatura 

efectuada, a dar os primeiros passos neste caminho imprescindível. 

Este projecto pretende dar um humilde mas original contributo relativamente à questão 

do modelo de medida do grau de informacionalização dos estabelecimentos hoteleiros, 

sem deixar de salientar a necessidade de compreensão da inserção desta 

problemática na problemática mais vasta do modo de desenvolvimento informacional 

que actualmente vivemos e que está ausente na esmagadora maioria da literatura, 

que se limita em questões de enquadramento e compreensão da inserção da 

aplicação dos sistemas e tecnologias de informação naquilo que é comum (mas 

incorrectamente, como veremos) designar por sociedade da informação ou do 

conhecimento. 

3.8.2. SITUAÇÃO A NÍVEL MUNDIAL 

Já há quase quatro décadas, Diehl (1973) chamava a atenção para que o sector da 

hotelaria era um dos últimos dos grandes sectores de actividade económica a 

reconhecer a necessidade da introdução de computadores na sua operação e a usá-

lo.  
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 Michael Porter reconheceu há 25 anos o potencial e valor das TIC como fonte de 

posicionamento competitivo, bem como o papel da mudança tecnológica como uma 

das forças mais importantes na definição da paisagem competitiva (Porter, 1985). Mais 

tarde, apesar de a internet estar ainda muito longe do que ela é actualmente, o mesmo 

Porter perspectivava o papel que ela desempenharia no funcionamento e organização 

das empresas e na sua competitividade (Porter, 2001).  

Mas também já nessa altura apontava (Porter, 2001) que, ironicamente, as empresas 

definiam a competição envolvendo a internet quase inteiramente em termos de 

eficácia operacional, o que limitava ou eliminava o seu uso na obtenção de vantagem 

competitiva, já que os concorrentes rapidamente conseguem imitar as técnicas de 

gestão, as novas tecnologias, as melhorias de input e as formas superiores de 

satisfazer as necessidades dos clientes (Porter, 1985), o que, como observou 

Mougayar (1998), conduz a que acabem por ficar todas em pé de igualdade, como 

aconteceu com a adopção de outras técnicas e programas de melhoria, com a 

diferença que com a internet a velocidade possível de replicação, adopção e 

implementação é muito maior (enquanto um programa de reengenharia de processos 

poderia levar cerca de três anos a replicar com resultados, com a internet os 

processos podem ser reinventados em meses). Daí que Porter (Porter 1996, 2001; 

Porter e Millar, 1985) aponte para a necessidade de aplicar as novas tecnologias 

sobretudo no sentido da diferenciação e do posicionamento estratégico. 

As TIC e os softwares de gestão são subutilizados, embora neste aspecto, existam, 

aparentemente, grandes assimetrias entre os diferentes estabelecimentos hoteleiros e 

entre os diferentes agentes económicos que os operam (Orna, 2008; CTP, 2005; 

Dubé, Enz, Renaghan e Siguaw, 2000). Como noutros sectores económicos, é 

predominante a utilização das TIC e dos SIG a um nível meramente operacional e 

minoritária a existência de casos de uma articulação eficaz entre as diversas 

ferramentas aos níveis operacional e estratégico (Espino-Rodriguez e Gil-Padilla, 

2005; Braga, 2004, 2009a, 2009b).  

A indústria de hotelaria, contudo, tem dado grandes passos em termos de avanço 

tecnológico e as tecnologias, para além de serem encaradas com maior respeito e 

interesse, estão a adquirir um carácter mais estratégico do que no passado (Connoly e 

Haley, 2008).  

O sector tem vindo a recuperar, pelo menos de acordo com os estudos realizados a 

partir das despesas em TIC em termos de percentagem da receita por empregado 
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(Connolly e Ivey, 2004). Mas muitos autores consideram que durou mais de uma 

década para que esta conclusão se tornasse evidente para o sector da hotelaria (Cline 

e Rach, 1996; Olsen, 1996; Cline e Blatt, 1998; Hensdill, 1998). 

Desde o início da sua introdução, prevaleceu o paradigma tradicional das TIC como 

um mecanismo de suporte para o desempenho de tarefas rotineiras e repetitivas 

(Connoly e Haley, 2008). A despesa, o investimento e o uso de TIC neste sector foram 

influenciados por este paradigma, de que resultou o predomínio de sistemas tácticos, 

dos quais é possível estimar e demonstrar o retorno do investimento a curto prazo, 

sobre os sistemas concebidos e utilizados com preocupações estratégicas e de 

obtenção de vantagens competitivas, com preocupações de longo prazo (Cho, 1996). 

Estudos posteriores (Siguaw e Enz,1999; Piccoli, 2008) continuaram a confirmar esta 

tendência, embora outros tenham apontado para a insuficiência deste paradigma, 

nomeadamente dada a natureza altamente competitiva do sector e as exigências 

crescentes dos clientes (Hendsill, 1998) e para a necessidade de uma deslocação do 

foco para uma visão estratégica e uma utilização dos sistemas e das tecnologias como 

instrumentos estratégicos (Nyheim, Mc Fadden e Connoly, 2005).  

O foco das aplicações tecnológicas parece, contudo, estar a deslocar-se do papel de 

apoio à operação a favor da sua aplicação estratégica; embora os aspectos 

directamente utilitários, operacionais e de gestão corrente, continuem a ser sempre 

importantes, as vantagens decisivas virão das aplicações da tecnologia à estratégia 

(Olsen e Connoly, 2000). Mas, como atrás se constatou, apesar de esta ser uma 

tendência clara e necessária à qualidade dos serviços prestados pela indústria de 

hotelaria e à competitividade das suas empresas, a velocidade desta tendência é 

inferior à que seria possível. 

A literatura tem salientado também, como anteriormente foi referenciado, que existe 

uma assimetria no grau de desenvolvimento da informacionalização dos 

estabelecimentos hoteleiros. Na generalidade, é apontado um significativo ritmo de 

introdução das TIC e dos SI nas actividades de Marketing e Vendas da cadeia de 

valor, apontando mesmo alguns autores um avanço do sector do turismo e do sub-

sector da hotelaria relativamente à generalidade dos outros sectores e um atraso 

relativamente aos outros sectores no que se refere às restantes actividades da cadeia 

de valor, sobretudo no que respeita à gestão estratégica. 

Existem também indícios crescentes de que uma parte muito significativa das 

empresas do sector de hotelaria não estão actualmente a utilizar as TIC de um ponto 
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de vista estratégico e a colher os benefícios correspondentes às substanciais quantias 

gastas em TIC, podendo, apesar disso, afirmar-se que os dados empíricos sugerem 

que as TIC tinham e continuam a ter o potencial necessário para facilitar a criação de 

valor e a diferenciação sustentável na indústria hoteleira (Piccoli, 2008; Wilson e 

Stenson, 2008; Waldrom, 2008; Laudon e Laudon, 2007; CTP, 2005; Espino-

Rodriguez e Gil-Padilla, 2005).  

Já há alguns anos existem estudos que constatam que o número de boas práticas na 

área da aplicação das TIC na indústria da hotelaria é ainda modesta, parecendo 

confirmar-se que a indústria da hotelaria se encontra tecnologicamente atrasada 

comparativamente a outras indústrias e sectores de actividade (Eurostat, 2006, 2008, 

2008b, 2008c; Dubé, Enz, Renaghan e Siguaw, 2000). As TIC e os softwares de 

gestão são subutilizados, embora neste aspecto, existam, aparentemente, grandes 

assimetrias entre os diferentes estabelecimentos hoteleiros e entre os diferentes 

agentes económicos que os operam (Orna, 2008; CTP, 2005; Dubé, Enz, Renaghan e 

Siguaw, 2000). 

Muitas são as razões e factores que têm sido apontadas para o relativo atraso e 

implementação e uma subutilização dos sistemas e tecnologias de informação. 

Diversos estudos têm sistematicamente apontado para que os executivos das 

empresas sentem tipicamente que as decisões na área das TIC estão muito fora da 

sua zona de conforto (Ross e Weill, 1996), o que pode conduzir a políticas perigosas 

que vão desde uma aceitação dogmática e cega do valor das TIC até à sua rejeição a 

priori (Piccoli, 2008). As atitudes dos decisores face à introdução das tecnologias e 

dos Sistemas de Informação são diferenciados. Uns encaram-nos com entusiasmo e 

como fonte de grandes promessas e olham para eles como instrumentos de 

mobilidade e de produtividade. Mas outros encaram-nos como uma ameaça, uma 

intromissão no seu espaço pessoal e na sua privacidade, mais um factor de mudança 

e de incerteza pouco bem-vindas. Para estes, a necessidade de aprender algo de tão 

complexo é ameaçador, frustrante e sinal de que não estão apetrechados com as 

capacidades e competências necessárias para fazer face ao futuro. Sentem-se 

submersos pela abundância de informação por eles gerada, pelo correio electrónico e 

pelos relatórios que produzem e que têm que interpretar. Sentem necessidade de mais 

horas de trabalho e de mais recursos para desempenhar o seu papel (Connoly e 

Haley, 2008).  
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Os decisores do sector da hotelaria e os responsáveis pela implementação de 

Sistemas de Informação e pela oferta de software parecem não compreender, na sua 

grande maioria, a importância das TIC para o desenvolvimento de estratégias 

empresariais nem um conhecimento e uma consciência adequada e precisa da 

importância e potencialidades dos SIG para a melhoria da qualidade e eficácia de 

gestão e, por isso, as TIC não são, em geral, utilizadas no processo de tomada de 

decisão a alto nível (Law e Jogaratnam, 2005). 

E, mesmo quando as organizações compreendem a importância da informação como 

recurso, têm dificuldades em lidar com ela e é raro compreenderem que cada 

organização tem de definir para si própria o que constitui a informação de que 

necessita, à luz dos seus objectivos empresariais específicos e da missão que se 

atribuiu, e que esta só traz benefícios quando contribui e faz parte do conhecimento 

humano e conduz eficazmente à acção (Orna, 2008).  

Por outro lado, o valor da informação e dos SI depende de um conjunto de atributos 

que devem ser definidos e avaliados caso a caso, embora se possa estabelecer um 

conjunto de critérios gerais de avaliação que serão complementados ou 

diferentemente ponderados em cada caso (Piccoli, 2008; Waldrom, 2008; Wilson e 

Stenson 2008; Laudon e Laudon, 2007; Beldona e Cobanoglu, 2007; Messner, 2007; 

Orna, 2008; Varajão, 2005; Ottenbacher e Gnoth, 2005).  

O uso dos SI e das TIC tem grandes potencialidades de contribuir para o bom 

desempenho das empresas mas pode também, por vezes, como a prática o tem 

demonstrado, causar prejuízos, normalmente devido à combinação de uma gestão 

inadequada da informação, de uma fraca compreensão da tecnologia e/ou de uma 

infraestrutura inadequada e de uma concepção deficiente dos produtos finais de 

informação colocados à disposição dos utilizadores (Orna, 2008). 

Existem, pois, lacunas e deficiências nas práticas de gestão, que podem ser 

minoradas pelo colmatar da lacuna de conhecimento atrás mencionada e pelo 

desenho de sistemas, critérios e recomendações relativamente à informação de 

gestão para o sector da hotelaria, à utilização dos SIG e dos softwares que 

parcialmente os suportam e à sua articulação aos diversos níveis de gestão (CTP, 

2005; Piccoli e Wagner, 2003; Olsen e Connolly, 2000).  

Outra razão apontada para o atraso e relutância na introdução de tecnologias no 

sector de hotelaria é o receio de despersonalizar o relacionamento com os clientes e 
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comprometer o valor das experiências destes, a discussão sobre a exclusão ou 

complementaridade entre high tech-high touch (Geller, 1984) 

A rápida evolução tecnológica, os riscos associados com os investimentos em 

tecnologia e as incertezas de que os investimentos seleccionados terão o retorno 

esperado e servirão as necessidades de longo prazo da empresa constituem também 

um factor inibidor apontado por diversos autores (Connoly e Haley, 2008). Por outro 

lado, a tendência para a baixa constante de preço dos equipamentos de TIC pode 

encorajar o protelamento das decisões (Post, Kagan e Lau, 1995).  

Existem também autores que afirmam a não existência de aplicações informáticas 

específicas do sector arquitectadas com as tecnologias e os paradigmas de design 

dominantes, sendo muitas adaptadas de outros sectores (como a aviação comercial) e 

consideradas inadequadas ou pouco ajustadas às necessidades específicas do sector 

(Hendsill, 1998) e da memória do fracasso de alguns projectos ambiciosos de criação 

de sistemas integrados no sector do turismo (Halper, 1992, 1993; Neelakantan, 1996).  

Esta afirmação deverá ser objecto de um estudo técnico e histórico mais profundo, 

pois a existência de aplicações parcelares de carácter relativamente integrado 

específicas do sector, mas essencialmente viradas para as operações e para apenas 

uma parte da gestão operacional, como os PMS, podem ter contribuído para o atraso 

da introdução de SI de carácter mais abrangente e com maior grau de integração 

modular.  

Outro factor que, segundo muitos autores, tem contribuído como inibidor da utilização 

dos SI é a estrutura altamente fragmentada do sector e a frequente separação de 

propriedade e gestão, em que nenhuma das partes do contrato está disposto a usar 

tecnologia que poderia vir a beneficiar o outro ou empresas concorrentes a ele 

associadas, geralmente noutro país, nomeadamente no que se refere aos CRM 

(Connoly e Haley, 2008). 

São diversos os autores que procuram introduzir uma perspectiva mais estratégica e 

apontar para um aproveitamento mais eficaz das potencialidades das tecnologias e 

dos sistemas de informação, colocando-se numa perspectiva prescritiva e divulgando 

boas práticas. 

Para um pleno aproveitamento dos investimentos em TIC, o discurso sobre os SI 

deveria ser reorientado na estratégia e na gestão estratégica e não na simples 

introdução de tecnologia (Piccoli, 2008). As iniciativas estratégicas dependentes de 
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TIC não consistem simplesmente na construção de um sistema informático ou de uma 

aplicação pensados para gerar uma vantagem competitiva até que seja replicado com 

sucesso pela concorrência (Carr, 2003) mas sim na configuração de um sistema de 

funcionamento, fundamentalmente dependente de TIC, que promove a criação de 

valor económico e a sua apropriação (Brandenburger e Stuart, 1996) e conduz a uma 

melhoria sustentável na posição competitiva da empresa (Piccoli e Ives, 2005).  

Para optimizar o valor das TIC, torna-se necessária uma abordagem mais estratégica 

à implementação e gestão das TIC. A informação, a integração de sistemas e a 

arquitectura das TIC devem ser geridas e alinhadas com as operações e a estratégia 

das empresas (Sigala, 2003).  

É por muitos investigadores, gestores e outros agentes económicos considerado 

possível apetrechar os diversos actores existentes no sector para melhorar a situação 

existente, aumentando a qualidade e eficácia da gestão e a competitividade dos 

estabelecimentos hoteleiros, o que contribui para uma melhor qualidade do serviço 

aos clientes (e correspondente satisfação destes) e para uma maior competitividade 

do turismo português (Piccoli, 2008; CTP, 2005; Piccoli e Wagner, 2003).  

3.8.3. SITUAÇÃO EM PORTUGAL 

Na literatura científica não foram detectados trabalhos sobre este tema relativos à 

situação em Portugal. Apenas foi encontrado, com relevância, um estudo efectuado 

pela AHP-Associação da Hotelaria de Portugal (2008), com o apoio da Universidade 

Portucalense, que procura retratar alguns aspectos da situação quanto à 

implementação de tecnologias de informação no sector da hotelaria, e um inquérito 

estatístico do INE realizado em 2008 (INE, 2008). 

Os próprios currículos académicos dos cursos de gestão hoteleira em Portugal são 

essencialmente orientados a partir de um ponto de vista informático e não de sistemas 

de informação para gestão na sua verdadeira acepção e estão também 

essencialmente orientados para uma perspectiva operacional, como pôde ser 

constatado através das consultas dos programas e do testemunho de informadores 

qualificados, o que não incentiva a produção científica nesta área. 

O estudo realizado pela AHP (AHP-Associação da Hotelaria de Portugal, 2008) 

abrangeu como população alvo os hotéis e os hotéis apartamento classificados nas 

categorias de 1 a 5 estrelas e rural com licença de exploração emitida pela então 
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Direcção Geral de Turismo. Este universo não é exactamente coincidente com o do 

presente projecto de investigação, pois este abrange os estabelecimentos hoteleiros 

de Portugal Continental e Ilhas, tal como eles são definidos na actual lei, que na altura 

ainda não tinha sido publicada. 

Do estudo realizado pela AHP (AHP-Associação da Hotelaria de Portugal, 2008), 

podemos citar as conclusões que a seguir se indicam. 

“Tendo sido durante muitos anos um sector pouco consumidor de tecnologias (situado 

em 2005, no conjunto das actividades económicas consumer business, no último 

quartil em termos de gastos em SI/TIC), ele é hoje considerado uma das áreas da 

economia onde se prevê mais seja necessário investir neste tipo de fornecimento”. 

“Definida como um dos quatro factores (a par da marca, mercados emergentes, capital 

humano) que determinarão nos próximos anos o sucesso na indústria da hotelaria, a 

utilização dos SI/TIC na indústria hoteleira (…)”. 

Das conclusões expressas nesse estudo, extraem-se as seguintes: 

• 96,7% dos hotéis têm computadores (pc’s) e 98,2% tem sítio na internet 

sendo 62,4% do alojamento feito por fornecedor externo; 

• dos hotéis que possuem sítio na internet, 71,6% permite reservas online, no 

entanto destes 66,1% não tem as reservas integradas no sistema de front-

office usado no hotel e para 72,5% não é possível efectuar pagamentos 

electrónicos no sítio da internet; 

• 55% dos hotéis não possui intranet mas, dos que possuem, somente 47,6% 

têm as aplicações de negócio integradas na intranet; 

• a maioria dos hotéis possui uma infra-estrutura de voz analógica, 65,3%; de 

notar, no entanto, que é maior a percentagem de terminais do tipo digital, 

70,3%; 

• a maioria dos hotéis, 99%, possui serviços de detecção de incêndio 

enquanto só 26,3% possui detecção de intrusão; 

• grande parte dos hotéis, 82,9%, disponibiliza serviços de wireless para os 

seus clientes, contudo apenas 45,6% apresenta cobertura total dos quartos; 

• o sistema de front-office cobre essencialmente gestão de quartos e reservas, 

gestão de alojamento de grupos, perfis de hóspedes com histórico de 

estadias, contratos, allotments e releases, tarifas, oferta, packages e yield e 
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relatórios estatísticos. A área menos coberta pelo front-office é o registo via 

internet; 

• chaves electrónicas e Food & Beverage foram os tipos de outros sistemas 

de front-office mais assinalados, observando-se áreas ainda muito pouco 

cobertas como mini-bar, controlo de parking, SPA, welness, golf, lazer e 

entretenimento, materiais de control management, work order maintenance e 

gestão de energia. De notar a baixa presença nos hotéis (31,9%) de CRM; 

• 63,6% dos hotéis não dispõem de uma estrutura organizacional de SI/TIC, 

no entanto dos 26,2% dos hotéis que dispõem, 18,7% estão inseridos num 

grupo hoteleiro. 76,7% dos hotéis de 3 estrelas não tem estrutura 

organizacional de SI/TIC, no entanto 38,9% de 5 estrelas e 31,64% de 4 

estrelas têm. 

Outra conclusão, que vai no sentido dos estudos internacionais atrás referidos, é que a 

presença na internet (71,6%) é bastante superior ao que um estudo da UMIC 

(INE/UMIC, 2006) apontava para o conjunto das empresas portuguesas de todos os 

sectores (35%). No mesmo estudo afirma-se que 83% das empresas portuguesas têm 

acesso e utilizam a internet, sendo que na área do alojamento e restauração o valor é 

ainda superior (98%). Relativamente à ligação à internet através de banda larga, 66% 

das empresas possuem esta ligação, sendo na área do alojamento e restauração mais 

elevada (na ordem dos 81%). No que se refere a gestão avançada com recurso aos SI 

e TIC apenas 43,1% dos respondentes a assinalam. Relativamente à manutenção, 

apenas 57,8% a referem entre as actividades do programa de front-office e apenas 

41,4% referem a gestão de energia. 

A integração das reservas online no front-office é apenas referida como existente em 

29,6% apesar dos 71,6% dos sites permitirem reservas online, o que confirma o atraso 

dos sistemas internos e da integração entre sistemas informáticos relativamente à 

situação da relação com os canais e clientes que, como atrás foi referido, é superior à 

dos outros sectores. Também apenas 22,9% dos sistemas permitem pagamentos 

electrónicos online e só 36,9% referem a existência de intranet, o que confirma esta 

mesma situação, o que é agravado pelo facto de apenas 47,6% afirmarem terem as 

aplicações de negócio integradas na intranet, 38,2% terem integração com GDS’s, 

sendo 21,8% das ligações entre os sistemas internos e os GDS’s (Global Distribution 

Systems) manuais, sendo as mesmas ligações com IDS’s (Internet Distribution 

Systems) 30,9% e 24,5%  
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Quanto aos dados recolhidos do inquérito realizado pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE-Instituto Nacional de Estatística, 2008), eles apontam para as 

conclusões a seguir referidas. 

O universo deste inquérito é também diferente: abrange hotéis, pensões, estalagens, 

pousadas, motéis, hotéis-apartamentos, aldeamentos turísticos e apartamentos 

turísticos. 

O Inquérito do INE aponta para 77,8% dos estabelecimentos hoteleiros com ligação à 

internet, estando 70,2% ligados através de banda larga e tendo 75,4% presença na 

internet. Refere que 93,6% deles usam a internet. 

Pelos que não têm presença na internet foram apresentadas as seguintes razões: falta 

de recursos financeiros - 39,1%; falta de pessoal com competências adequadas – 

26,1%; não ser necessário/ não se adequar ao perfil do estabelecimento – 40,2%; 

outra – 8,7%. 

Quanto às funcionalidades do site aponta as seguintes mais relevantes: informações – 

98,4%; reservas online - 78,4%; pagamentos – 21,7%.  

São apontados como tendo aceite reservas pela internet 64,5%. Dos que aceitaram 

reservas através da internet, foram registados como forma de pagamento as 

seguintes: 24% pagamento online; 70,7% transferência bancária; 90,3% pagamento 

no estabelecimento hoteleiro; 11,3% através dos CTT e 0,7% por outros meios. 

A percentagem dos estabelecimentos que aceitaram reservas através da internet varia 

de acordo com o tipo de estabelecimento: 88% entre os hotéis; 39,7% entre as 

pensões; 76,8% entre as estalagens; 97,5% entre as pousadas; 55,6% entre os 

motéis; 88,5% entre os hotéis-apartamentos; 71,9% entre os aldeamentos turísticos; e 

60,2% entre os apartamentos turísticos. 

O recurso ao e-learning para a formação do seu pessoal apenas é referido por 12% e 

apenas 7,5% referem proporcionar cursos de formação em tecnologias de informação 

e de comunicação. 

83,1% dos estabelecimentos afirmam disponibilizar acesso à internet aos seus 

hóspedes (43,5% gratuitamente) em diversos locais: 56,5% no quarto, 49,7% numa 

sala com posto de acesso à internet, 52,6% em terminal internet/quiosque internet, 

37,6% em salas de conferências/reuniões e 15,8% em outros locais; e de diversas 

formas: 82,4% em computador pessoal, 42,2% com tomada de acesso, 2,8% através 

de set top box e 15,3% por outros meios. 
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Apenas 30,2% dos estabelecimentos referem ter efectuado compras online e destes 

apenas 8,2% referem tê-lo feito relativamente a um valor superior ou igual a 50% das 

compras; 7,3% a uma percentagem entre 20% e 50%; 12,3% a uma percentagem 

entre 5% e 10%; 29,7% entre 1 e 5%; e 31,1% menores que 1% das compras. 

Destas compras, a proporção de estabelecimentos que efectuaram encomendas de 

bens e serviços através de redes electrónicas por tipo de encomenda são as 

seguintes: bens de economato – 67,1%; mobiliário – 23%; alimentação – 37,6%; 

equipamento informático – 69%; brindes, brochuras publicitárias – 35%; outros – 6,1%. 

As razões apontadas para não efectuar encomendas de bens e serviços, por parte dos 

estabelecimentos que não o fizeram foram as seguintes: preferência pelo comércio 

tradicional – 62,5%; não se justificar – 55,5%; incerteza relativamente à segurança do 

processo – 31,8%; não se adequar ao perfil do organismo - 40,8%; os bens e serviços 

não estarem disponíveis no comércio electrónico – 25,6%; falta de legislação 

adequada – 11,1%; falta de pessoal especializado – 14,6%; o processo ser muito 

complicado – 11,6%. 

No que se refere à proporção de estabelecimentos que utilizam meios informáticos nas 

actividades desenvolvidas por tipo de actividade são as seguintes: gestão de reservas 

– 83,1%; gestão de hóspedes – 80,8%; gestão financeira – 59,1%; gestão de 

fornecedores – 54%; gestão de stocks – 51,6%; gestão de recursos humanos – 50,4%; 

planeamento e calendarização de actividades – 36,7%; gestão de correspondência – 

32,8%; outras – 2%. De notar que a própria lista de actividades apenas inclui 

actividades de carácter operacional. 

Estes números vêm reforçar indícios de existência também em Portugal de 

subutilização das potencialidades dos sistemas e tecnologias de informação. Isto, 

apesar de a grande maioria dos estabelecimentos recorrerem às TIC. Também em 

Portugal apontam para um avanço nos aspectos de marketing, comunicação e vendas 

e um atraso na gestão estratégica, com uma predominância de aplicação dos sistemas 

de informação na gestão operacional. Mesmo na gestão operacional verifica-se um 

défice da sua aplicação no relacionamento com fornecedores e um défice de 

integração dos sistemas. Verifica-se também um moderado recurso ao pagamento 

online, em contraste com o intenso recurso a esta via para a difusão e recolha  de 

informação e para as reservas.  
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3.9. IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO ACADÉMICA PARA AS EMPRESAS 

Já Herbert Simon (1947, 1981) chamou a atenção para que nem sempre os gestores 

tomam as decisões óptimas mas que as suas decisões reflectiam uma “racionalidade 

limitada”. Uma das razões que para isso contribui é o facto de os gestores poderem 

ser forçados a tomar as suas decisões sem informação completa, por o seu tempo e 

outros recursos serem limitados e por serem continuamente bombardeados com 

novos problemas e oportunidades que exigem a sua atenção. Pelo contrário, os 

investigadores têm menos probabilidades de ser afectados pelos constrangimentos de 

tempo e de outros recursos. Não só podem dispor de tempo para desenvolver a 

informação necessária mas também têm a possibilidade de repetir e de reconsiderar 

estudos realizados para introduzir novos dados que faltavam ou para confirmar 

relações entre variáveis (Scotter e Culligan, 2003). É largamente citada a afirmação de 

Kurt Lewin (1945) de que “não existe nada mais prático do que uma boa teoria”.  

Os investigadores acrescentam valor ao processo de tomada de decisão pelo menos 

de quatro diferentes formas:  

1. as decisões baseadas em dados são melhores do que as baseadas na 

intuição; 

2. os investigadores têm conhecimento especializado, competências e 

capacidades (bem como tempo para dedicar ao processo de 

investigação) que os gestores não têm; 

3. os investigadores que estão treinados no uso de procedimentos 

sistemáticos são, em princípio, capazes de chegar a conclusões mais 

válidas, mais  fiáveis e mais generalizáveis do que as que são possíveis 

de alcançar com restrições de tempo;  

4. a investigação que inclui a compreensão de um fenómeno como um dos 

seus objectivos pode potencialmente conduzir a melhorias a longo prazo 

na gestão nas práticas operacionais e nas estratégias competitivas 

(Scotter e Culligan, 2003). 

A investigação na área dos SI tem influenciado o papel das TIC nas actividades 

empresariais e na prática dos processos de tomada de decisão. Tem um horizonte 

relativamente largo e tipicamente não se foca nos detalhes envolvidos nas actividades 

de resolução de problemas imediatos, extrapolando de casos específicos para 

estabelecer asserções de longo alcance e de interesse duradouro sobre a natureza 

das actividades humanas e económicas e sobre as infraestruturas sociotécnicas que 
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empregamos, para possibilitar as actividades relativas aos SI e centrando-se não na 

tecnologia em si (em mudança rápida e depressa obsoleta no detalhe) mas no 

planeamento, gestão e uso das TIC nas organizações.  

Sendo qualitativamente diferente do trabalho dos que desenvolvem a sua actividade 

profissional nas e para as organizações, o seu carácter distintivo torna-a 

complementar às contribuições de outros e, por isso, de utilidade para a boa gestão 

das empresas de hotelaria, sendo muito grande o potencial da colaboração entre 

investigadores e gestores (TP-Turismo de Portugal, 2007; CTP, 2005; Scotter e 

Culligan, 2003; Piccoli e Wagner, 2003) 

A investigação na área dos SI tem influenciado o papel das TIC nas actividades 

empresariais e na prática dos processos de tomada de decisão. Tem um horizonte 

relativamente largo e tipicamente não se foca nos detalhes envolvidos nas actividades 

de resolução de problemas imediatos, extrapolando de casos específicos para 

estabelecer asserções de longo alcance e de interesse duradouro sobre a natureza 

das actividades humanas e económicas e sobre as infraestruturas sociotécnicas que 

empregamos, para possibilitar as actividades relativas aos SI e centrando-se não na 

tecnologia em si (em mudança rápida e depressa obsoleta no detalhe) mas no 

planeamento, gestão e uso das TIC nas organizações, colocando a estratégia no 

centro das preocupações.  

A complexidade técnica dos modernos sistemas baseados em TIC’s exige que todos 

os aspectos da cadeia de inovação integrem os seus esforços, sendo necessário o 

envolvimento e empenhamento tanto da comunidade científica como da comunidade 

empresarial para integrar a rápida co-evolução dos requisitos da tecnologia, do 

mercado, sociais e administrativos, de forma a obter a coerência e a concentração 

necessárias para alcançar um desenvolvimento tecnológico significativo e um impacto 

no mercado (Buhalis e Law, 2008). 

A importância da investigação académica reconhecida por académicos e gestores – 

como se pode ver pela literatura e como foi verificado no decurso do projecto de 

investigação na sua parte empírica, logo desde as primeiras entrevistas exploratórias – 

e as lacunas verificadas na literatura sobre a temática da informacionalização dos 

estabelecimentos hoteleiros e do sector hoteleiro foram factores importantes e mesmo 

determinantes para a opção de desenvolver este projecto de investigação. 
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4. CRÍTICA DA LITERATURA REVISTA 

A revisão realizada da literatura relacionada com esta problemática suscita as 

seguintes conclusões de carácter crítico: 

1- a literatura sobre a problemática dos sistemas e tecnologias de informação 

ao sector do turismo, ao sub-sector da hotelaria e aos estabelecimentos 

hoteleiros, em particular, representa uma percentagem ainda muito reduzida 

das publicações sobre esse sector e sub-sector, o que representa uma 

lacuna que é importante colmatar, dada a importância dessa problemática 

para a competitividade dos estabelecimentos e empresas hoteleiras, para a 

qualidade e adequação do serviço que prestam e para a sua inserção nos 

sistemas económico e social globais; este facto, que é válido a nível 

mundial, é ainda mais verdadeiro a nível de Portugal, onde, como se pode 

verificar no capítulo anterior, é muito reduzido o número de publicações 

sobre esta problemática; existe, pois um défice de literatura, assente em 

bases científicas, sobre este tema, lacuna tanto mais crítica quanto o 

reconhecimento, tanto por parte da comunidade académica como da 

comunidade empresarial, da importância da investigação académica para as 

empresas.  

2- a generalidade da literatura existente aborda a problemática dos sistemas e 

tecnologias de informação de uma forma geralmente redutora, 

deficientemente inserida no modo de desenvolvimento informacional em que 

se enquadra,  e predominantemente centrada na sua aplicação – numa 

perspectiva redutora de ‘informatização’ e recurso à internet – e nos 

resultados de curto prazo, nas questões operacionais e comerciais; 

3- a literatura sobre o recurso aos sistemas e tecnologias de informação na 

gestão dos estabelecimentos hoteleiros e das empresas em que se inserem 

é predominantemente descritiva ou prescritiva e pouco analítica, as 

conclusões ou recomendações são predominantemente  subjectivas, 

explicita ou implicitamente, e/ou assentes na aplicação de métodos 

estatísticos rudimentares de carácter descritivo ou indutivo (neste caso para 

induzir descrições de populações mais vastas do que a amostra estudada); 

4- a literatura é convergente a concluir sobre o subaproveitamento das 

potencialidades dos sistemas e tecnologias de informação para a gestão de 

estabelecimentos hoteleiros e das empresas em que se integram, bem como 
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sobre a existência de uma assimetria entre a aplicação de sistemas e 

tecnologias de informação para fins operacionais e comerciais, com 

deficiente grau de integração, e a sua aplicação para fins estratégicos ou 

para fins operacionais que integrem toda a cadeia de fornecimento, desde os 

fornecedores e parceiros até aos clientes; mas essa conclusão não é 

baseada em qualquer sistema de medida objectivo e integrado, com recurso 

a variáveis relevantes e adequadas; 

5- no caso dos autores que recorrem ao modelo da Cadeia de Valor de Porter 

para a análise dos estabelecimentos hoteleiros, é geralmente ignorada a sua 

inadequação, na sua configuração original e clássica, ao sector dos serviços 

e ao sector da hotelaria, em particular, e não foi encontrado qualquer caso 

de adaptação que respeite os conceitos fundamentais que estruturam o 

modelo;  

6- as descrições dos sistemas de informação para gestão e das aplicações de 

tecnologia de informação e comunicação dos estabelecimentos hoteleiros 

são conceptualmente muito diferenciadas, conforme os autores, muito pouco 

estruturadas e não existe qualquer taxonomia ou sistemática universal ou 

maioritariamente aceite, pelo que se considerou conveniente a adaptação do 

modelo da Cadeia de Valor de Porter, a estruturação da Cadeia de Valor 

Virtual de Rayport e Sviokla de uma forma coerente  com essa adaptação e 

a proposta de uma taxonomia e sistemática dos elementos que suportam o 

sistema de informação para a gestão nos estabelecimentos hoteleiros. As 

adaptações apresentam-se no capítulo dedicado aos resultados do trabalho 

teórico realizado no âmbito deste projecto de investigação e a taxonomia 

aplicou-se no subcapítulo 3.4 da revisão da literatura. 

Esta visão crítica da literatura existente, visão desenvolvida ao longo de todo o 

projecto, parece ao seu autor bastante sólida e assente numa pesquisa significativa da 

literatura, dado o elevado número de artigos analisados, a recensão dos livros 

publicados efectuada com recurso a triangulação de fontes diversas e a sua coerência 

com a vasta revisão da literatura efectuada por Buhalis e Law (2008), que veio 

confirmar em muitos dos aspectos as conclusões derivadas de toda a literatura 

analisada na fase inicial, preparatória e exploratória do projecto e das entrevistas 

exploratórias e de aprofundamento, bem como das visões recolhidas junto do painel 

de especialistas. 
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5. TRABALHO DE CARÁCTER TEÓRICO 

5.1. INTRODUÇÃO 

O trabalho de carácter teórico realizado no âmbito deste projecto consistiu 

fundamentalmente na criação de um sistema de medida do grau de 

informacionalização dos estabelecimentos hoteleiros, sistema este inovador e 

absolutamente original. Embora não fosse o objectivo do projecto nem assuma um 

carácter nuclear dentro deste, sentiu-se a necessidade de realizar também a 

adaptação da Cadeia de Valor de Porter e da Cadeia de Valor Virtual de Rayport e 

Sviokla ao caso de um estabelecimento hoteleiro, o que constitui também um 

contributo inovador e original para o conhecimento. 

Como já foi referido, o problema essencial e inicial do projecto de investigação era o 

de averiguar se existia ou não subaproveitamento das potencialidades dos sistemas e 

tecnologias de informação na gestão dos estabelecimentos hoteleiros que 

desenvolvem a sua actividade em Portugal. 

A revisão da literatura sobre esta problemática – a aplicação dos sistemas e 

tecnologias de informação à gestão de estabelecimentos hoteleiros e o eventual 

subaproveitamento das suas potencialidades – levou a verificar que não existiam 

instrumentos de medida para avaliar o aproveitamento dessas potencialidades. Todas 

as avaliações eram de carácter meramente qualitativo e subjectivo, sendo esta 

subjectividade apenas minorada pela aplicação de métodos rudimentares de 

estatística descritiva clássica, fundamentalmente sobre a existência ou não de alguns 

instrumentos tecnológicos nos estabelecimentos hoteleiros e, por vezes, sobre o seu 

tipo de utilização. 

Verificou-se também que, como foi explanado no capítulo respectivo, na generalidade 

da literatura existente se adoptava uma perspectiva muito centrada na evolução da 

introdução de tecnologia na gestão dos estabelecimentos hoteleiros e nas cadeias e 

grupos hoteleiros, se referia a evolução dessa tecnologia e a evolução dos agentes do 

sector do turismo, nomeadamente empresas e clientes, mas isso era feito numa 

perspectiva meramente evolucionista e, normalmente, isolada, sem que tal fosse 

integrado na mudança de paradigma de modo de desenvolvimento económico e 

social, de uma sociedade assente no modo de desenvolvimento industrialista para 

uma sociedade globalizada e em rede, assente no modo de desenvolvimento 

informacional, com todas as suas consequências. 
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A ausência deste tipo de perspectiva, levava também, como é natural, a separar 

implicitamente a aplicação da tecnologia, o comportamento dos agentes e a estrutura 

global e sistémica da problemática. 

Tornava-se, pois, difícil avaliar o aproveitamento das potencialidades dos sistemas e 

tecnologias de informação numa perspectiva científica, já que não existiam 

ferramentas de medida e, muito menos, ferramentas de medida que adoptassem uma 

perspectiva sistémica e que integrassem variáveis que tivessem a ver não só com as 

tecnologias adoptadas e o seu grau de integração e abrangência mas também com 

outras variáveis como, por exemplo, o tipo de uso que lhes era dado, tipo de uso esse 

que constitui um indicador da integração dos actores entre si e com a própria 

tecnologia, bem como da sua inserção na perspectiva sistémica característica do 

modo de desenvolvimento informacional que o mundo está a viver.  

Estas conclusões retiradas da revisão da literatura foram, como vimos, confirmadas 

pelas entrevistas realizadas na fase exploratória do projecto. 

Decidiu-se, assim, criar um sistema de medida que apontasse para estas 

preocupações e que integrasse o grau de introdução das tecnologias, o seu grau de 

integração, os agentes que elas ligavam entre si e o tipo de uso que os gestores 

faziam dos sistemas de informação. Este sistema permitiria, dessa forma, avaliar, com 

um mínimo de base científica e com a objectividade possível, o aproveitamento das 

potencialidades actualmente existentes dos sistemas e tecnologias de informação nos 

estabelecimentos hoteleiros inseridos de uma forma sistémica na economia e na 

sociedade em que desenvolvem a sua actividade. 

Foi assim que este propósito assumiu a centralidade do projecto de investigação. 

A análise de um estabelecimento hoteleiro, numa perspectiva de gestão, pode fazer-se 

no âmbito de uma perspectiva assente nas actividades e nos processos, na linha de 

Porter e dos seus seguidores, numa perspectiva assente nos recursos (resources 

based view) ou combinando e integrando as duas perspectivas e as respectivas 

potencialidades, atitude esta que o autor deste projecto prefere adoptar quando 

existem condições para o fazer.  

Neste caso e relativamente a esta problemática, considera-se que a combinação das 

duas perspectivas tem um potencial acrescido, já que permite objectivar a análise 

assente nos recursos e enriquecer as ferramentas da análise baseada nas 

actividades, nomeadamente através da sua utilização aquando da aplicação de 
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ferramentas como a Cadeia de Valor de Porter, a Cadeia de Valor Virtual e a Matriz de 

Valor de Rayport e Sviokla. 

A criação de um sistema de medida do grau de informacionalização pode enriquecer 

as análises de um estabelecimento isolado, nomeadamente em combinação com as 

ferramentas citadas, e pode ser um instrumento objectivo (tanto quanto será 

proporcionado pelas ferramentas de medição adequadas e mais ou menos refinadas) 

para a análise do conjunto de estabelecimentos de uma dada empresa hoteleira, de 

uma região, de um país, de uma categoria ou de um segmento, seja qual for o critério 

de segmentação adoptado. 

Esta atitude teórica e a procura de a testar levaram a que se concluísse que, pelo 

menos na ampla bibliografia consultada, não existia qualquer adaptação adequada da 

Cadeia de Valor de Porter ao caso dos estabelecimentos hoteleiros e, em resultado 

disso, nenhuma sistematização da Cadeia de Valor Virtual que respeitasse os 

princípios originais, nomeadamente o paralelismo entre a Cadeia de Valor Física e a 

Cadeia de Valor Virtual. 

Este facto tornou necessário que se estabelecesse um novo objectivo, de carácter 

secundário: a adaptação da Cadeia de Valor de Porter e da Cadeia de Valor Virtual de 

Rayport e Sviokla ao caso de um estabelecimento hoteleiro. 

Sem a concretização deste objectivo suplementar, as potencialidades do sistema de 

medida desenvolvido ficariam reduzidas em muito e poderiam levar a análises 

eventualmente distorcidas, dada a distorção provocada pela aplicação do modelo da 

Cadeia de Valor de Porter, na sua versão original e clássica, a organizações de 

serviços e, em particular, a estabelecimentos hoteleiros. 

Este novo objectivo não foi mais desenvolvido nem se fez qualquer teste empírico, 

para além da sua validação pelo painel multidisciplinar de especialistas, uma vez que 

isso estaria para além do âmbito do presente projecto e contrariaria a sua focalização 

no objectivo inicial e definido como essencial. Contudo, pode ser um contributo útil 

para outros projectos de investigação nesta área, sobretudo os que envolvam um só 

estabelecimento ou a comparação entre estabelecimentos e os estudos que envolvam 

análises de competitividade.  

Apresentam-se, em seguida, os resultados do trabalho teórico relativamente aos dois 

problemas que se colocaram. 
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5.2. MEDIDA DO GRAU DE INFORMACIONALIZAÇÃO DE UM 
ESTABELECIMENTO HOTELEIRO  

5.2.1. CONCEITO DE “GRAU DE INFORMACIONALIZAÇÃO APARENTE” DE UM 

ESTABELECIMENTO HOTELEIRO 

O estudo e a análise dos sistemas de informação organizacionais e, em particular, dos 

sistemas de informação para gestão têm assumido em geral um carácter descritivo, 

essencialmente qualitativo, não existindo qualquer tentativa de quantificação e medida 

e/ou graduação desses sistemas que permita, de modo prático e rigoroso, a 

comparabilidade e hierarquização dos sistemas implementados. 

Para fazer face a essa lacuna propõe-se, neste projecto de investigação, uma escala 

de medição baseada num conceito assente no trabalho e conceptualização de Manuel 

Castells sobre os modos de produção e de desenvolvimento que caracterizam os 

diversos estádios da sociedade e a sua aplicação às últimas décadas, com a 

introdução do conceito de informacionalismo e de modo de desenvolvimento 

informacional (Castells, 1998, 1999, 2000, 2002, 2009-2010). 

Propõe-se assim a introdução dos seguintes conceitos/variáveis: 

• o ‘Grau de Informacionalização Aparente’ de um estabelecimento hoteleiro’ 

(GIAP); e  

• o ‘Défice de Informacionalização Aparente’ (DEFI) de um estabelecimento 

hoteleiro’.  

Estes conceitos, agora aplicados a estabelecimentos hoteleiros e construídos a partir 

da realidade do sector hoteleiro, poderão ser objecto de generalização a outro tipo de 

organizações, na sequência de trabalhos de investigação e da formulação de 

metodologias e critérios de estabelecimento e actualização periódica das respectivas 

escalas, tendo em conta a evolução dos sistemas empresariais, do sistema económico 

e das tecnologias disponíveis.  

Estes dois conceitos/variáveis são construídos a partir de cinco conceitos/variáveis 

cuja definição é proposta no âmbito deste projecto e que caracterizam o 

estabelecimento hoteleiro do ponto de vista da implementação de tecnologias de 

suporte aos sistemas de informação e do seu tipo de uso na organização. 
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Estes conceitos/variáveis são os seguintes:  

V1 =  ‘grau de informatização’ (GINF);  

V2 =  ‘grau de interligação externa’ GEXT);  

V3 =  ‘grau de integração interna’ (GINT);  

V4 =  ‘grau de integração do sistema interno com os canais de distribuição e com 

os clientes’ ou ‘grau de integração SI/canais’ (ICNL);  

V5 =  ‘tipo de utilização do sistema de informação’ (TIPU). 

As denominações abreviadas das variáveis, que aqui são indicadas, são-no a título 

provisório e correspondem às que foram usadas no trabalho empírico de natureza 

estatística, por conveniência de tratamento informático, excepto quando 

condicionantes técnicas dos softwares utilizados impuseram outras abreviaturas, o que 

será então indicado.  

A computação dos cinco constructos dá origem ao indicador ‘Grau de 

Informacionalização Aparente’ e ao indicador seu complementar ‘Défice de 

Informacionalização Aparente’. 

 Para tal, e para garantir a igual ponderação dos cinco indicadores, transforma-se a 

escala de cada um deles (usando um coeficiente multiplicador adequado), de forma a 

igualar os extremos das escalas (neste caso 0 a 24, como resultado do processo de 

estandardização indicado) e somam-se, dando origem “Grau de Informacionalização 

Aparente”. O “Défice de Informacionalização Aparente” é calculado por diferença entre 

o valor máximo possível na escala (neste caso 120) e o valor medido para cada 

estabelecimento. 

Pelo seu método de cálculo, o “Grau de Informacionalização Aparente” é uma medida 

composta que tem em conta a implementação em cada estabelecimento hoteleiro do 

potencial de oferta de sistemas informáticos de apoio aos sistemas de informação 

(tomando em linha de conta essencialmente os tipos de softwares implementados) 

actualmente disponíveis no mercado, o grau de integração entre os subsistemas 

internos, o grau de interligação com o exterior (fornecedores e canais de 

distribuição/clientes), o grau de integração entre os sistemas internos e os de ligação 

ao exterior e o tipo de utilização (mais operacional ou equilibrado entre o operacional e 

o estratégico) que lhes é dado.  

Desta forma procura-se aferir o grau de inserção do estabelecimento hoteleiro no 

processo de desenvolvimento informacional em curso na sociedade e no mundo 
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empresarial.  

Esta medida poderá contribuir para análises mais globais da qualidade de gestão de 

uma organização e para um maior rigor de futuros estudos sobre o desempenho 

organizacional (podendo constituir um dos seus factores ou variável independente) ou 

sobre a relação entre o uso de tecnologias e sistemas de informação e o desempenho 

organizacional. 

O “Défice de Informacionalização Aparente” permite aferir de uma forma indicativa 

(proxy) o grau de afastamento do “Grau de Informacionalização Aparente” 

relativamente ao máximo potencial desse grau, ou seja do caminho ainda possível de 

percorrer.  

A designação de “Aparente” deve-se a duas razões:  

1. a primeira é a sua natureza de indicador que, por isso mesmo, é incapaz de 

ter em conta toda a realidade, nomeadamente a qualidade da informação 

contida no sistema, a qualidade dos diversos componentes do sistema de 

informação, e muito em particular dos componentes não tecnológicos, bem 

como a intensidade e a qualidade do uso concreto que é dado ao sistema de 

informação e à informação nele contida;  

2. a segunda razão é o facto de esse défice poder ser justificado por razões de 

escala e por razões de custo/benefício e não poder, por isso, ser 

considerado como um défice de adequação às circunstâncias concretas de 

cada estabelecimento ou como indicador de défice de qualidade de gestão. 

Este conjunto de variáveis agora propostas constitui, assim, um modelo de medida e 

uma métrica para a análise do grau de implementação e tipo de utilização dos 

sistemas e tecnologias de informação num estabelecimento hoteleiro, aproximação à 

medida do seu ‘Grau de Informacionalização’ – pelo que a variável de síntese se 

designará de ‘Grau de Informacionalização Aparente’ – e uma caracterização do 

estabelecimento por um conjunto de variáveis que podem constituir instrumentos de 

análise de aspectos parcelares que foram considerados, no âmbito do projecto, tanto 

pelo seu autor como pelo painel de especialistas consultado, como particularmente 

relevantes para a medida do seu grau de informacionalização e para o estudo desse 

estabelecimento, nomeadamente em termos de competitividade. 
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5.2.2. ESCALA DE MEDIDA DO GRAU DE INFORMACIONALIZAÇÃO DE UM 

ESTABELECIMENTO HOTELEIRO E ESCALAS DE MEDIDA DAS 

GRANDEZAS SUAS COMPONENTES 

Indicam-se seguidamente as escalas de medida de cada um dos 

constructos/indicadores e a definição de cada um dos seus graus: 

V1. Grau de Informatização (GINF) 

O Grau de Informatização mede-se por uma escala de 9 níveis (0 a 8), definidos da 

seguinte forma: 

Grau 0 – não existe qualquer ferramenta informática, sendo todo o tratamento de 

dados manual e não existe site; 

Grau 1 – existe uma aplicação rudimentar de SI e TIC (mail, aplicações tipo 

Office) e site e/ou ligação a CRS, GDS/IDS; 

Grau 2 – existe PMS ou quase só PMS (PMS e alguns complementos) e site; 

Grau 3 – existe PMS, módulos fundamentais de ERP e site; 

Grau 4 – existe PMS, ERP e site mas não existe CRM integral (podem existir 

algumas aplicações complementares e cardex ou um módulo elementar de 

CRM, nomeadamente no PMS ou no ERP); 

Grau 5 – existe PMS, site, ERP e CRM integral ou todas as aplicações 

complementares relevantes (em especial de segurança, manutenção e 

gestão de energia e de climatização); 

Grau 6 – existe PMS, site, ERP e CRM integral e todas as aplicações 

complementares relevantes (em especial de segurança, manutenção e 

gestão de energia e de climatização);  

Grau 7 – existe PMS, ERP e CRM integral, aplicações complementares 

relevantes (em especial de segurança, manutenção e gestão de energia e 

de climatização), site e sistemas de apoio à decisão e/ou de business 

intelligence (com lacunas); 

Grau 8 – existe tudo o que está disponível no mercado (aceitando-se algumas 

pequenas lacunas) - existe PMS, ERP e CRM integral, aplicações 

complementares relevantes (em especial de segurança, manutenção e 

gestão de energia e de climatização), site e sistemas de apoio à decisão 

e/ou de business intelligence (de forma bastante completa). 

 Assume-se para efeitos de tratamento matemático e estatístico, até estudos que 

aconselhem o contrário, que a distância entre cada um dos níveis é uniforme. 
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 V2. Grau de interligação Externa (GEXT) 

O Grau de Interligação Externa mede-se por uma escala de 5 níveis (0 a 4), definidos 

da seguinte forma: 

Grau 0 – não existe nenhuma ligação ao exterior com recurso a tecnologias de 

informação e comunicação;  

Grau 1 – com site mas sem ligação a CRS ou GDS/IDS;  

Grau 2 – com site e só com ligação a CRS e/ou GDS/IDS mas sem ligação 

estruturada e significativa com recurso a tecnologias de informação a 

fornecedores no que respeita aos fornecimentos essenciais (SCM); 

Grau 3 – com site, com ligação a CRS e/ou GDS/IDS e com ligação estruturada 

e significativa com recurso a tecnologias de informação a fornecedores no 

que respeita aos fornecimentos essenciais (SCM); 

Grau 4 – com site, com ligação a CRS e/ou GDS/IDS, com ligação estruturada e 

significativa com recurso a tecnologias de informação a fornecedores no que 

respeita aos fornecimentos essenciais (SCM) e com ligação a entidades com 

actividades complementares sinérgicas, de forma a constituir uma rede ou 

constelação de valor estruturada com recurso a tecnologias de informação e 

comunicação. 

Assume-se para efeitos de tratamento matemático e estatístico, até estudos que 

aconselhem o contrário, que a distância entre cada um dos níveis é uniforme. 

V3. Grau de integração interna (GINT) 

O Grau de Integração Interna mede-se por uma escala de 3 níveis (0 a 2), definidos da 

seguinte forma: 

Grau 0 – só possui módulos isolados;  

Grau 1 – integração parcial: existe apenas um PMS integrado ou apenas 

integração entre o PMS e alguns sistemas complementares (POS, 

quartos, etc.); 

Grau 2 – integração total: existe integração entre o PMS, o ERP (ou as 

aplicações e módulos de gestão que existam), o CRM (quando 

exista) e os sistemas complementares existentes; quando muito 

existem sistemas secundários isolados. 

Assume-se para efeitos de tratamento matemático e estatístico, até estudos que 

aconselhem o contrário, que a distância entre cada um dos níveis é uniforme. 
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V4. Grau de integração do sistema interno com os canais de distribuição e com 

os clientes (ou grau de integração SI/canais) (ICNL) 

O Grau de Integração SI/canais mede-se por uma escala de 2 níveis (0 ou 1), 

definidos da seguinte forma: 

Grau 0 – não existe integração entre o sistema interno e os canais de 

distribuição e clientes 

Grau 1 – existe integração entre o sistema interno e os canais de distribuição e 

clientes 

V5. Tipo de Utilização do Sistema de Informação (TIPU) 

O Tipo de Utilização do Sistema de Informação mede-se por uma escala de 4 níveis (0 

a 3), definidos da seguinte forma: 

Grau 0 – não existe qualquer utilização se tecnologias ou sistemas de 

informação; 

Grau 1 – a aplicação dos SI e TIC é elementar, mesmo a de carácter 

operacional; 

Grau 2 – aplicação exclusiva ou predominantemente operacional e de gestão 

operacional (mais operacional do que estratégica); 

Grau 3 – existe uma utilização de todos os tipo de potencialidades dos SI, 

mesmo que não integralmente aproveitadas, sendo estes utilizados 

de uma forma equilibrada entre fins operacionais, de gestão 

operacional e estratégica ou mais estratégica que operacional. 

Assume-se para efeitos de tratamento matemático e estatístico, até estudos que 

aconselhem o contrário, que a distância entre cada um dos níveis é uniforme. 

V6. Grau de Informacionalização Aparente (GIAP) 

O Grau de Informacionalização Aparente é uma grandeza composta cujo valor é 

calculado a partir dos valores assumidos por cada uma das grandezas que contribuem 

para a sua definição. 

Assume-se, numa primeira fase e até à existência de estudos que o venham a 

desaconselhar, a ponderação uniforme de cada uma das grandezas, o que é garantido 

pela redução ao menor múltiplo comum dos valores representativos do último grau de 

cada escala, de forma a assegurar a transposição das escalas iniciais, que poderão 
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ser utilizadas individualmente na sua forma primitiva, em favor da sua clareza e 

facilidade de utilização. No tratamento gráfico poderão ser estandardizadas (0a 24). 

Assume-se, ainda, para efeitos de tratamento matemático e estatístico, até estudos 

que aconselhem o contrário, que a distância entre cada um dos níveis é uniforme. 

Desta forma, o Grau de Informacionalização será calculado pela seguinte fórmula: 

 GIAP = 3 x ‘GINF’ + 6 x ‘GEXT’ + 12 x ‘GINT’  + 24 x ‘ICNL’ + 8 x ‘TIPU’ 

 Assim:       0 < GIAP < 120 

O Grau de Informacionalização Aparente de um estabelecimento hoteleiro e os valores 

das variáveis suas componentes podem ser representados num gráfico em radar: 

     
Ilustração 5.1 – Representação gráfica do grau de informacionalização de um estabelecimento 
hoteleiro, de acordo com o modelo de medida proposto 

V8. Défice de Informacionalização Aparente (DEFI) 

O Défice de Informacionalização Aparente é calculado pela diferença entre o valor 

máximo do Grau de Informacionalização Aparente e o valor assumido pelo Grau de 

Informacionalização Aparente no caso em análise: 

DEFI = 120 – GIAP       em que         0 < DEFI < 120 

Como se disse atrás, as siglas atribuídas às variáveis são provisórias e passíveis de 

aperfeiçoamento, usando-se aqui apenas para efeitos de simplificação da exposição e 

para efeitos de tratamento estatístico. Por questões técnicas de cada software 

utilizado, foram usadas algumas designações diferentes em alguns dos tratamentos 

estatísticos realizados no âmbito do trabalho empírico deste projecto de investigação. 

5.2.3. A ESCALA DE MEDIDA DO GRAU DE INFORMACIONALIZAÇÃO E AS 

SUAS APLICAÇÕES 

Para além das suas aplicações directas à análise dos estabelecimentos hoteleiros, a 

criação da escala de medida do Grau de Informacionalização Aparente e as escalas 

de medida de grandeza das outras cinco variáveis propostas poderão ter uma 

aplicação fecunda na análise da interligação entre a cadeia de valor física e a cadeia 

de valor virtual de um estabelecimento hoteleiro, modelos estes cuja adaptação à 

realidade dos estabelecimentos hoteleiros também se propõe. 
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5. 3. CADEIA DE VALOR DE UM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO 
– ADAPTAÇÃO DO MODELO DA CADEIA DE VALOR DE PORTER 
(1985) E DA CADEIA DE VALOR VIRTUAL DE RAYPORT E SVIOKLA 
(1995) 

5.3.1. A CADEIA DE VALOR FÍSICA DE UM ESTABELECIMENTO 

HOTELEIRO 

Atendendo à conceptualização de Porter (1985) e reformulando-a de forma a abarcar 

o paradigma de serviços e os negócios virtuais, fazemos uma aplicação concreta ao 

sector hoteleiro.  

As actividades primárias seriam, neste contexto: 

  
1.1. Logística interna ou de entrada 

[Actividades associadas ao recebimento, armazenamento e distribuição de 

inputs para o produto (manuseamento de matéria, armazenagem, controlo de 

stocks, programação de frotas, veículos e devolução para fornecedores), 

segundo o modelo de Porter, 1985]. 

1.1.1.  Recepção, armazenamento e gestão de stocks de produtos 

necessários às diversas actividades operacionais (economato e 

despensa e cave) 

1.1.2.  Estabelecimento e manutenção de uma rede – estruturada e de 

qualidade controlada – de prestações de serviços e actividades 

externas para os clientes, em regime de outsourcing e/ou parceria 

(excursões, espectáculos, etc.) 

1.2. Marketing e Vendas 

[Actividades associadas a oferecer um meio pelo qual os compradores/clientes 

possam comprar o produto e a induzi-los a fazer isto, como publicidade, 

promoção, força de vendas, cotação, selecção de canal, relações com canais e 

fixação de preços, segundo o modelo de Porter, 1985] 

1.2.1.  Marketing 

1.2.2.  Vendas e Reservas  
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1.3. Logística externa ou de saída 

 [Actividades associadas à recolha, ao armazenamento e à distribuição física do 

produto destinado aos compradores/clientes (tal como armazenamento de 

produtos acabados, manuseio de materiais, operação de veículos de entrega, 

processamento de pedidos e programação, etc.), segundo o modelo de Porter, 

1985] 

1.3.1. Processamento de reservas e atribuição de quartos e instalações  

1.4. Operações 

 [Actividades associadas à transformação dos inputs no produto final (trabalho 

com máquinas, embalagens, montagem, manutenção de equipamentos, testes, 

impressão e operações de produção), segundo o modelo de Porter, 1985]. 

1.4.1. Actividades de manutenção e segurança de instalações e 

equipamentos 

1.4.2.  Actividades técnicas (gestão de energia, de climatização, de 

iluminação, de comunicações, etc.) 

1.4.3.  Limpeza  

1.4.4. Recepção (front-office e back-office) 

1.4.5.  Alojamento /Hospedagem 

1.4.5.1. Governanta (Quartos) 

1.4.5.2. Rouparia e Lavandaria  

1.4.5.3. Facilidades de comunicações, entretenimento e outras nos 

quartos 

1.4.6.  Alimentação e Bebidas 

1.4.6.1. Room-Service 

1.4.6.2. Bares (inclui mini-bares nos quartos) 

1.4.6.3. Restaurantes 

1.4.6.4. Cozinha 

1.4.7.  Outros serviços: Eventos, SPA, Ginásio, Golfe, Ténis, Lojas, etc. 

1.4.8. Serviço de apoio ao cliente durante a estadia (portaria de 

hóspedes, resolução de problemas, informações relativamente ao 

uso de instalações e facilidades disponíveis, informação 

relativamente a actividades turísticas da zona, apoio ao acesso a 

essas actividades, obtenção de transportes, etc.). Embora, na lógica 
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do modelo de produção e venda de bens, esta actividade seja 

desempenhada como serviço pós-venda, optou-se por colocá-la como 

actividade de operações porque é desempenhada no momento da 

produção/consumo e normalmente as pessoas que são por ela 

responsáveis e/ou que a desempenham são as mesmas que são 

responsáveis pelas actividades incluídas na gestão operacional e na 

operação. 

1.5. Serviço  

[Actividades associadas ao fornecimento de serviço para intensificar ou manter o 

valor do produto (instalação, conserto, formação, fornecimento de 

sobresselentes e ajuste/ adaptação do produto), segundo o modelo de Porter, 

1985]. 

Este serviço pós-venda não existe no estabelecimento hoteleiro, sendo incluídas 

nas operações, como atrás se disse, algumas das actividades que normalmente 

aqui são incluídas no caso da produção e venda de bens. 

As actividades de suporte, por sua vez passariam a ser: 

1.6. Infra-estrutura da empresa 

[Conjunto de actividades, incluindo a gestão geral, elaboração de estratégia, 

planeamento, finanças, contabilidade, problemas jurídicos, relações com 

entidades governamentais e administrativas e gestão da qualidade, segundo o 

modelo de Porter, 1985. A infra-estrutura, ao contrário de outras actividades de 

apoio, geralmente dá apoio à cadeia inteira e não a actividades individuais. As 

actividades da infra-estrutura podem ser divididas entre diversos níveis da 

empresa no caso de uma empresa diversificada e com diversas unidades] 

1.7. Gestão de Recursos Humanos 

 [Conjunto de actividades envolvidas no recrutamento, contratação, gestão do 

conhecimento e gestão organizacional, formação, desenvolvimento e 

compensação de todos os tipos de pessoal. Apoia as actividades primárias e de 

apoio e a cadeia de valor inteira, segundo o modelo de Porter, 1985] 
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1.8. Desenvolvimento de Tecnologia 

[Cada uma das actividades de valor engloba tecnologia, seja ela know-how, 

procedimentos ou a tecnologia envolvida no equipamento de processo. O 

desenvolvimento da tecnologia consiste em actividades que podem ser 

agrupadas, em termos gerais, em esforços para aperfeiçoar o produto/serviço e 

o processo, segundo o modelo de Porter, 1985] 

1.9. Aprovisionamentos 

 [Os aprovisionamentos referem-se à compra de inputs empregados na cadeia 

de valor da empresa e não aos próprios inputs adquiridos, segundo o modelo de 

Porter, 1985]. 

1.10. Gestão dos Sistemas de Informação 

Dada a sua importância, infra-estruturas físicas necessárias e volume de 

trabalho permanente e o facto de existir normalmente nos estabelecimentos ou 

nas empresas, a partir de certa dimensão, um responsável por esta área, haverá 

também vantagem em que esta actividade, que ganhou grande importância 

(importância que não tinha em 1985, quando o modelo foi concebido), seja 

autonomizada da infra-estrutura ou salientada na decomposição desta, sendo 

responsável pela gestão da cadeia virtual e pela ligação entre a cadeia de valor 

virtual, a cadeia de valor física, a cadeia de fornecimento e os canais, pelo 

menos os electrónicos. Aqui optámos por a autonomizar. 

Num estabelecimento hoteleiro, dada a sua especificidade como organização que 

presta serviços e em que o consumo do serviço é simultâneo às operações, sendo 

estas precedidas pelo marketing e pelas vendas, ao contrário do que acontece nas 

organizações produtoras de bens materiais, e mesmo em alguns tipos de serviços, a 

ordenação das actividades primárias deverá ser alterada da seguinte forma: 

 

 Logística de Entrada(Interna)  –––> Marketing e Vendas   --- > 

–––>      Logística de Saída (Externa)    –––> Operações 

Como se disse, não existe na hotelaria serviço pós-venda e pós-operações como 

existe nas organizações produtoras ou fornecedoras de bens materiais ou de certos 

tipos de serviços. O contacto pós-venda ou pós operações enquadra-se apenas em 

actividades no âmbito do marketing. 
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A Cadeia de Valor de Porter adaptada ao caso dos estabelecimentos hoteleiros pode, 

assim, representar-se da seguinte forma: 

  

 

Ilustração 5.2 – Cadeia de Valor de Porter adaptada ao caso dos estabelecimentos hoteleiros – Modelo proposto no âmbito deste 
projecto de investigação 
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5.3.2. A CADEIA DE VALOR VIRTUAL NUM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO 

A Cadeia de Valor Virtual (tal como definida por Rayport e Sviokla, 1995) é 

constituída pelo conjunto das actividades realizadas através do uso de tecnologias e 

sistemas de informação e comunicação. 

Sem se pretender ser exaustivo nem usar um grande grau de detalhe, podemos 

elencar o conjunto de actividades que mais frequentemente constituem ou poderiam 

constituir essa cadeia virtual, de forma a dar uma ideia da sua configuração que é 

paralela à da Cadeia de Valor Física, lhe serve de suporte e com ele interage, de 

forma a constituir a denominada Matriz de Valor. 

1.1. Logística interna ou de entrada 

1.1.1.  Recepção, armazenamento e gestão de stocks de produtos 

necessários às diversas actividades operacionais (economato e 

despensa e cave) 

1.1.1.1. Gestão de stocks do economato 

1.1.1.2. Gestão de stocks da despensa e cave 

1.1.2. Extranets (eventuais) com parceiros fornecedores da rede 

estruturada de serviços externos aos clientes 

1.2. Marketing e Vendas 

1.2.1. Marketing 

1.2.1.1. Website com informação sobre o estabelecimento e a empresa 

1.2.1.2. Website com ou sem reservas online 

1.2.1.3. Recolha, armazenamento, tratamento e distribuição de 

informação sobre clientes e sobre segmentos de mercado e 

clientes potenciais 

1.2.1.4. Envio de campanhas publicitárias e promocionais/direct 

marketing 

1.2.1.5. Marketing one-to-one 

1.2.1.6. Marketing viral 

1.2.1.7. Gestão da presença nas redes sociais 

1.2.1.8. Apoio à concepção, planeamento e orçamentação de 

campanhas 

1.2.1.9. Apoio à gestão da força de vendas  
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1.2.1.10. Análises de mercado 

1.2.1.11. Análises de vendas e de resultados do ponto de vista de 

marketing   

1.2.1.12. Previsões de vendas 

1.2.1.13. Planeamento e controlo das vendas 

1.2.1.14.  Comunicação com os canais de distribuição 

1.2.1.15. Análise e selecção de canais 

1.2.1.16. Definição dinâmica de preços e de tipo de venda/cliente 

(revenue/yield management) 

1.2.1.17.  Definição e divulgação de políticas dinâmicas e flexíveis de 

venda em tempo real e online 

1.2.1.18. Definição do marketing mix 

1.2.1.19. Recolha e análise de informação sobre a satisfação dos clientes 

e de sugestões de clientes, colaboradores e outros interessados 

1.2.2. Vendas e Reservas  

1.2.2.1. Registo, cancelamento, comunicação e controlo de reservas 

1.2.2.2. Venda online 

1.3. Logística externa ou de saída 

1.3.1. Processamento de reservas e atribuição de quartos e instalações 

(pode estar associado às Operações, conforme a organização dos 

serviços e do sistema de informação do estabelecimento) 

1.4. Operações 

1.4.1. Actividades técnicas, de limpeza e de segurança das instalações 

1.4.1.1.  Actividades de manutenção e segurança de instalações e 

equipamentos 

1.4.1.1.1. Informação para gestão de manutenção 

1.4.1.1.2. Gestão automatizada de actividades de manutenção 

1.4.1.1.3. Informação para gestão de segurança de instalações 

1.4.1.1.4. Gestão automatizada de actividades de segurança das 

instalações 

1.4.1.1.5. Gestão da segurança dos quartos 

1.4.1.1.6. Controlo automático de incêndio 

1.4.1.1.7. Detecção de fumo 
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1.4.1.1.8. Gestão de fechaduras e chaves electrónicas 

1.4.1.1.9. Gestão de cofres electrónicos 

1.4.1.1.10. Detecção de intrusão e movimento 

1.4.1.1.11. Gestão de equipamentos de mini-bar 

1.4.1.2. Actividades técnicas (gestão de energia, etc.) 

1.4.1.2.1. Gestão de energia 

1.4.1.2.2. Gestão da climatização 

1.4.1.2.3. Gestão da iluminação 

1.4.1.2.4. Gestão das comunicações 

1.4.1.3. Limpeza 

1.4.1.3.1. Gestão da limpeza das instalações comuns e de 

actividades de apoio 

1.4.2. Recepção (front-office e back-office) 

1.4.2.1. Previsão de chegadas e saídas 

1.4.2.2. Gestão e/ou operação da atribuição de quartos 

1.4.2.3. Check-in e respectivas informações sobre clientes 

1.4.2.4. Check-out e facturação 

1.4.2.5. Auditoria operacional, em particular auditoria nocturna 

1.4.2.6. Recebimento (por cartão de crédito) e registo dos pagamentos 

1.4.2.7. Visão e uso de informações sobre clientes 

1.4.2.8. Serviço de mensagens e correspondência 

1.4.3. Alojamento /Hospedagem 

1.4.3.1. Governanta (Quartos) 

1.4.3.1.1. Gestão dos quartos e da sua preparação 

1.4.3.1.2. Acesso ao controlo de chegadas e partidas 

1.4.3.1.3. Alocação de pessoal e consumíveis  

1.4.3.2. Rouparia e Lavandaria 

1.4.3.2.1. Gestão do estado das roupas de clientes e do hotel 

1.4.3.3. Facilidades de comunicações, de entretenimento e outras nos 

quartos 

1.4.3.3.1. Telecomunicações para os clientes 

1.4.3.3.2. Acesso a internet 

1.4.3.3.3. Video-on-demand 

1.4.3.3.4. Serviço automático de despertar 
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1.4.4. Alimentação e Bebidas  

1.4.4.1. Room-Service 

1.4.4.1.1. Acesso aos pedidos 

1.4.4.2. Bares 

1.4.4.2.1. Registo de pedidos 

1.4.4.2.2. Facturação, cobrança e registo dos pagamentos locais 

1.4.4.2.3. Acesso aos stocks de produtos 

1.4.4.2.4. Controlo e reposição de artigos no mini-bar 

1.4.4.2.5. Facturação dos consumos no mini-bar 

1.4.4.3. Restaurantes 

1.4.4.3.1. Registo de pedidos 

1.4.4.3.2. Facturação, cobrança e registo dos pagamentos locais 

1.4.4.3.3. Acesso aos stocks de produtos 

1.4.4.3.4. Acesso a informação sobre clientes  

1.4.4.3.5. Controlo da qualidade 

1.4.4.4. Cozinha 

1.4.4.4.1. Acesso aos pedidos 

1.4.4.4.2. Acesso aos stocks 

1.4.4.4.3. Geração e análise de menus 

1.4.4.4.4. Custeio 

1.4.5. Outros serviços: Eventos, SPA, Ginásio, Golf, Ténis, Lojas, etc. 

1.4.5.1. Gestão de salas e equipamentos  

1.4.5.2. Gestão do apoio a eventos 

1.4.5.3. Informação de apoio a eventos 

1.4.5.4. Gestão de disponibilidades nas instalações de apoio a actividades 

complementares 

1.4.5.5. Facturação de actividades complementares  

1.4.5.6. Cobrança (quando isolada) de actividades complementares e seu 

registo 

1.4.5.7. Registo, facturação e cobrança nas lojas (normalmente com 

equipamentos POS) 

1.4.5.8. Acesso à internet em locais de acesso comum 

1.4.6. Serviço de apoio ao cliente durante a estadia (portaria de hóspedes, 

resolução de problemas, informações relativamente ao uso de instalações 

e facilidades disponíveis, informação relativamente a actividades turísticas 
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da zona, apoio ao acesso a essas actividades, obtenção de transportes, 

etc.). 

1.5. Infra-estrutura da empresa 

1.5.1.   Análises de Gestão e produção de relatórios 

1.5.2.   Apoio à formulação da estratégia 

1.5.3.   Controlo de gestão e de implementação da estratégia 

1.5.4.   Apoio à decisão  

1.5.5.   Planeamento e Orçamentação 

1.5.6.   Gestão Financeira 

1.5.7.   Relações com os investidores 

1.5.8.   Contabilidade 

1.5.9.   Pagamentos a fornecedores 

1.5.10.   Relações com entidades oficiais 

1.5.11.   Apoio aos problemas jurídicos 

1.5.12.   Gestão do contencioso 

1.5.13.   Gestão da Qualidade 

1.5.14.   Relacionamento com stakeholders diversos 

1.5.15.   Gestão de projectos 

1.5.16.   Gestão do imobilizado 

1.6. Gestão de Recursos Humanos 

1.6.1. Base de dados de pessoal existente 

1.6.2.  Base de dados para eventual contratação 

1.6.3.  Avaliação de desempenho 

1.6.4.  Gestão da alocação de recursos humanos 

1.6.5.  Determinação e gestão de horários de trabalho 

1.6.6.  Determinação e comunicação de escalas de trabalho 

1.6.7.  Controlo de presenças 

1.6.8.  Cálculo e pagamento de salários e outras remunerações 

1.6.9.  Gestão de competências 

1.6.10.  Gestão de carreiras 

1.6.11.  Planeamento e orçamentação de recursos humanos 

1.6.12.  Gestão de relações laborais 

1.6.13.  Apoio à contratação e negociação sindical 
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1.6.14.  Gestão do contencioso laboral 

1.6.15.  Gestão e envio de informações, relatórios e documentos para 

cumprimento de obrigações legais 

1.6.16.  Determinação de indicadores de satisfação dos colaboradores 

1.6.17.  Comunicação com os diversos tipos de colaboradores  

1.6.18.  Quiosques de recursos humanos 

1.6.19.  Produção de relatórios e análises sobre diversos aspectos da 

gestão de recursos humanos   

1.6.20.  Gestão da formação profissional 

1.6.21.  E-learning 

1.6.22.  Formação on-job por meios informáticos e multimedia 

1.7. Desenvolvimento de Tecnologia 

1.7.1.  Acesso às informações de marketing e vendas  

1.7.2.  Acesso a sistemas de business intelligence e de apoio à decisão 

1.7.3.  Desenvolvimento colaborativo ou não de projectos de produtos  

1.7.4.  Desenvolvimento colaborativo ou não de projectos de processos 

e normativos 

1.7.5.  Desenvolvimento colaborativo ou não de sistemas de marketing 

operacional 

1.7.6.  Desenvolvimento colaborativo ou não de novas técnicas  

1.7.7.  Bases de conhecimento 

1.8. Aprovisionamentos 

1.8.1.  Definição e planeamento de encomendas de forma automatizada 

ou indicativa 

1.8.2.  Comunicação com os fornecedores 

1.8.3.  Colocação de encomendas 

1.8.4.  Controlo de recepção dos bens e serviços encomendados 

1.8.5.  Análise de fornecedores e do mercado de fornecimentos 

1.8.6.  Análises de custos  

1.8.7.  Ligação ao sistema de controlo de stocks 

1.9. Gestão dos Sistemas de Informação 

1.9.1.   Planeamento e desenvolvimento do sistema de informação 
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1.9.2.   Gestão das infra-estruturas informacionais (hardware, software e 

comunicações) 

1.9.3.   Manutenção de equipamentos 

1.9.4.   Manutenção de dados e informação 

1.9.5.   Elaboração e controlo de normas e procedimentos 

1.9.6.   Gestão da informação 

1.9.7.   Apoio aos utilizadores 

5.3.3. OS ELEMENTOS DO SISTEMA DE SUPORTE À CADEIA DE VALOR VIRTUAL E À 

INFORMACIONALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO  

A Cadeia de Valor Virtual é suportada por um sistema tecnológico diversificado, e 

muitas vezes complexo.  

Para melhor analisar o sistema de suporte à cadeia de valor e à informacionalização 

de um estabelecimento hoteleiro, propõe-se uma taxonomia dos diversos 

componentes e subsistemas, baseada na literatura, na consulta de informadores 

privilegiados, nomeadamente através de um painel, na observação directa, na análise 

de pormenor das respostas ao questionário e nos estudos de caso. 

1. Componentes internas  

As componentes internas podem agrupar-se da seguinte forma: 

1.1. PMS base 

1.2. POS 

1.3. ERP ou componentes tipo ERP 

1.4. Componentes de apoio a actividades complementares à 

hospedagem 

1.5. Sistemas Técnicos  

1.6. Sistemas de Business Intelligence  e outros de apoio à Decisão 

1.7. CRM 

1.8. Componentes internos de SCM  

O sistema interno ao estabelecimento pode assumir diversas formas: desde uma 

soma de componentes isoladas até à forma de Intranet integral, quando estiverem 

parcial ou totalmente integrados entre si com recurso a tecnologias de informação 

e comunicação, configurando uma rede interna (intranet) que os abrange a todos. 

Existem diversas configurações intermédias em que existem componentes 
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isoladas e uma intranet parcial que integra algumas das componentes. O sistema 

interno pode eventualmente (ou globalmente ou em alguns dos seus pontos) ter 

ligações a uma extranet e à internet. 

2. Interligação a componentes externas no seio de uma extranet 

2.1. Interligação com Clientes 

2.1.1. Mail 

2.1.2. Site 

2.1.3. Interligação a uma CRS 

2.1.4. Interligação a GDS/IDS 

2.1.5. Interligação automatizada a Agentes e a Operadores através de 

tecnologias não Web  

2.2. Interligação com Fornecedores 

2.2.1. Mail 

2.2.2. Extranets dedicadas 

2.2.3. Ligações estruturadas através da Web (componentes de SCM) 

2.3. Interligação com Entidades que desenvolvam actividades 

complementares sinérgicas com a sua 

2.3.1. Mail 

2.3.2. Extranets dedicadas 

2.3.3. Ligações estruturadas através da Web  

3. Interligação à rede global, nomeadamente através da internet 

4. Componentes externas  

4.1. Sistemas dos Canais de Distribuição e Clientes 

4.2. Sistemas dos Fornecedores 

4.3. Sistemas de outras entidades com quem o estabelecimento 

necessita de desenvolver regularmente relações e comunicação 

4.4. Sistemas de outras entidades e pessoas ligadas através de sistemas 

de mail, pela internet e outros. 
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6. TRABALHO DE CARÁCTER EMPÍRICO – A SITUAÇÃO EM PORTUGAL 

6.1. INTRODUÇÃO  

Os objectivos fundamentais do trabalho empírico deste projecto de investigação são:  

(1) determinar se existe também em Portugal, como a literatura refere em geral 

para o conjunto da indústria hoteleira, um subaproveitamento das 

potencialidades dos sistemas e tecnologias de informação na gestão dos 

estabelecimentos hoteleiros;  

(2) para cumprir de uma forma mais rigorosa o primeiro objectivo, validar o modelo 

de medida proposto a partir do trabalho teórico e aplicar este modelo a uma 

população concreta, neste caso a dos estabelecimentos hoteleiros existentes 

em Portugal para: 

(3) verificar como se comportam as variáveis construídas e as suas categorias; e 

(4) realizar uma primeira abordagem quantitativa ao  estudo da população de 

estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal no que se refere ao seu 

grau de informacionalização.  

Embora não tenha sido possível realizar o censo, apesar de terem sido solicitadas 

respostas a todos os estabelecimentos hoteleiros detectados como existentes até 28 

de Fevereiro de 2011, foi possível recolher uma amostra com a dimensão de 32,6% 

dos estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal (339 em 1040), que 

representam 39,03% da capacidade instalada em termos de unidades de alojamento 

(quartos e/ou apartamentos). 

Esta amostra permite, pela sua dimensão e diversidade, atingir os principais objectivos 

definidos à partida.  

Pelo facto de não se tratar de uma amostra representativa − em termos de 

semelhança de caracterização pelas variáveis demográficas entre a amostra e a 

população −, os dados recolhidos referentes à amostra não permitem induzir 

resultados para a população total dos estabelecimentos hoteleiros existentes em 

Portugal com intervalo e grau de confiança definidos (de  acordo com determinados 

pressupostos). Mas através da triangulação dos dados recolhidos com o questionário 

− e submetidos a análise estatística −, das entrevistas semi-estruturadas de 

exploração e aprofundamento e dos pareceres e testemunhos dos membros do painel 

de especialistas, esta amostra permite chegar a conclusões que, não sendo um retrato 
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exacto da situação existente, constituem um avanço no conhecimento da realidade, no 

que respeita ao objecto da investigação, relativamente ao conhecimento registado na 

literatura até agora publicada. E, como afirmou Carveth Read na sua obra Logic, 

deductive and inductive (1898), “it is better to be vaguely right than exactly wrong”, 

afirmação que, mais tarde e após a sua morte, foi frequentemente atribuída a John 

Maynard Keynes com a forma “it’s better to be roughly right  than precisely wrong” 

(Pereira, 2000).  

Aliás, seria impossível em condições normais de tempo e recursos, como atrás se 

mostrou, obter uma amostra segmentada de acordo com o cruzamento das variáveis 

demográficas mais relevantes (apesar de não terem um elevado grau de correlação 

com o grau de informacionalização, como se verá) que fosse verdadeiramente 

representativa, pois exigiria um elevadíssimo número de estabelecimentos em 

segmentos em que é muito difícil a recolha dos dados, nomeadamente os 

estabelecimentos independentes de pequena e média dimensão e com baixo ou 

médio grau de informacionalização.  

O trabalho empírico permitiu, contudo: 

(1) provar, através da aplicação do modelo validado, a existência de 

subaproveitamento dos sistemas e tecnologias de informação na gestão dos 

estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal: 

(2) verificar a possibilidade de aplicação do modelo de medida a uma população 

de dimensão elevada face à  população total, aplicação essa que poderá, no 

futuro, ser replicada através de um questionário apenas centrado no modelo de 

medida, questionário esse que, sendo muito menos extenso, poderá ter, em 

princípio, e de acordo com a literatura referida sobre metodologias de 

investigação e com os especialistas do painel e muitos decisores hoteleiros 

consultados e entrevistados, um número muito maior de respostas; 

(3) verificar o comportamento das variáveis do modelo numa amostra concreta ; 

(4) estudar uma amostra constituída por 32,6% (quase um terço) dos 

estabelecimentos hoteleiros existente em Portugal, representando 39,03% 

(mais de um terço) da capacidade instalada, em termos de comportamento das 

variáveis informacionais associadas aos estabelecimentos constituintes da 

amostra; 
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(5) conhecer um conjunto significativo de opiniões, atitudes e intenções dos 

decisores, o que pode contribuir para o estabelecimento de hipóteses quanto à 

evolução da população em matéria de informacionalização. 

Considerou-se que não fazia sentido pretender fixar um qualquer objectivo de previsão 

da evolução em matéria de informacionalização dos estabelecimentos hoteleiros, dado 

que existem variáveis externas às próprias empresas que influenciam (de acordo com 

toda a literatura consultada e o parecer de decisores entrevistados e de membros do 

painel de especialistas) essa evolução e que são, por natureza e conjuntura, 

imprevisíveis. Delas destacam-se as que possam caracterizar (1) a evolução 

tecnológica nas suas características e no preço dos seus produtos e (2) a evolução 

económica mundial e portuguesa e a evolução, a elas associada, dos mercados do 

turismo. 

Pretender induzir desta amostra, apesar da sua dimensão, para a população total em 

matéria de caracterização, com intervalos com grande precisão, alto nível de confiança 

e pouco probabilidade de erro, não só não é viável (económica, logística e 

temporalmente) como pouco acrescentaria ao conhecimento útil. Mais a mais, que 

com a já referida evolução tecnológica rapidamente essa caracterização estaria 

desactualizada. Basta atentar que, em termos de infraestruturas de alojamento 

turístico, o crescimento tem sido, nos últimos anos, muito significativo e que novas 

tendências em termos de qualidade, dimensão e preço se estão a desenhar 

acentuadamente, com as inerentes consequências em matéria de informacionalização 

e da sua relação com as tradicionais variáveis demográficas.  

Sintetizam-se, em seguida, as conclusões relativas ao comportamento, em matéria 

informacional dos estabelecimentos hoteleiros de acordo com as três variáveis 

demográficas mais relevantes (tipo de inserção empresarial − INSE −, classificação em 

número de estrelas − NEST− e dimensão − QUAR) e, em seguida, de acordo com as 

variáveis informacionais do modelo de medida proposto. 
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6.2. SÍNTESE DAS CONCLUSÕES RELATIVAS AO GRAU DE 
INFORMACIONALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS 

Em primeiro lugar, como atrás se mencionou, conclui-se que existe um 

subaproveitamento das potencialidades dos sistemas e tecnologias de informação na 

gestão dos estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal. De facto, nenhum dos 

estabelecimentos hoteleiros respondentes atingiu o nível G111 do GIAP, considerado 

o nível mínimo para que não exista subaproveitamento e a amostra constituída pelos 

respondentes representa 32,6% dos estabelecimentos hoteleiros existentes em 

Portugal e 39,03% da capacidade instalada medida pelo número de unidades de 

alojamento (quartos e/ou apartamentos). 

Para além disso, verifica-se que uma percentagem elevada (63,2% dos que têm GIC3 

e 48% dos que têm GIC4) dos estabelecimentos caracterizados por um grau médio e 

elevado de meios informáticos e comunicacionais, e um nível de GIAP médio-alto ou 

alto (GIC3 e GIC4) não aproveitam esses meios a um nível considerado de 

aproveitamento dos meios disponíveis no mercado. 

Verifica-se também que apenas 71,4% dos respondentes afirmam ter uma utilização 

equilibrada dos sistemas e tecnologias de informação entre a gestão operacional e a 

gestão estratégica, 26,5% praticam um uso predominantemente operacional e 2,1% 

um uso elementar ou inexistente, o que representa mais de um quarto dos 

respondentes.  

No que se refere aos estabelecimentos hoteleiros, analisados pelo critério da inserção 

empresarial: 

• os estabelecimentos hoteleiros independentes (INS1) tendem a ter, no geral, 

uma menor dimensão e um menor grau de informacionalização; 

• os estabelecimentos hoteleiros de cadeias portuguesas são muito 

diversificados mas, no geral, tendem a ter uma dimensão média ou grande 

(QUA3 e QUA4) e ter um grau de informacionalização médio ou grande (49 

a 108, situando-se 21,5% em GIC3 e 61,6% em GIC4); 

• os hotéis de cadeias internacionais existentes em Portugal são 

predominantemente de grande dimensão (QUA4) e têm um grau de 

informacionalização elevado (GIAP predominantemente igual a G108, com 

poucas ocorrências de G099 e duas mais baixas, com G060 e G061, 

situando-se 93,8% em GIC4); 
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• existem, contudo, grandes áreas de intersecção entre os tipos de 

estabelecimentos hoteleiros, sobretudo entre os de cadeias portuguesas e 

os de cadeias internacionais; de referir que muitas das empresas detentoras 

dos estabelecimentos independentes de elevada qualidade e grau de 

informacionalização têm como projecto criar mais estabelecimentos e 

transformarem-se em cadeias. 

No que se refere aos estabelecimentos hoteleiros, analisados pelo critério de 

classificação oficial por número de estrelas: 

• os estabelecimentos hoteleiros com 1 estrela são de pequena dimensão, 

independentes e com grau de informacionalização incipiente ou médio-baixo 

(TIP0 , GIF1, GEX1); 

• os estabelecimentos hoteleiros com 2 estrelas são de pequena dimensão, na 

sua generalidade, são independentes e têm um grau de informacionalização 

baixo ou médio (ICN0, GEX1, GIF3, ou GIF4). Contudo, existem casos muito 

diferenciados, uma vez que existe um número significativo de 

estabelecimentos hoteleiros com 2 estrelas inseridos em cadeias 

internacionais, de pequena dimensão mas com elevado grau de 

informacionalização (na análise ACM o centróide de NES2 encontra-se 

muito próximo da origem, centro de gravidade dos pontos representativos do 

conjunto de estabelecimentos hoteleiros); 

• os estabelecimentos de 3 estrelas são muito diversificados também, são, na 

generalidade, independentes ou inseridos em cadeias portuguesas e têm, na 

generalidade, um grau de informacionalização médio (G046 a G75, surgindo 

depois um grupo na faixa média-alta); 

• os estabelecimentos hoteleiros de 4 estrelas são muito diversificados, ainda 

mais do que os de 3 estrelas (na análise ACM o seu centróide quase 

coincide com a origem); contudo, tendem a ser de dimensão média ou 

grande e a ter um grau de informacionalização médio ou alto (GIF4, GIF6, 

GEX2, IIN1 ou IIN2, com GIAP muito diferenciado, 31 a 108); 

• os  estabelecimentos hoteleiros de 5 estrelas pertencem predominantemente 

a cadeias hoteleiras portuguesas ou internacionais e tendem a ter um grau 

de informacionalização elevado (94 a 108). 
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No que se refere aos estabelecimentos hoteleiros, analisados pelo critério da 

dimensão: 

• o grau de informacionalização tem uma associação muito baixa com a 

dimensão do estabelecimento hoteleiro; isto pode ver-se pela localização 

dos centróides das categorias da variável QUAR, pelos coeficientes de 

correlação de Spearman entre as variáveis GIAP e as variáveis QUAR e 

NQRT e pelas tabelas de contingência, resultantes de tabulação cruzada 

(crosstabs); existem estabelecimentos hoteleiros com médio e elevado grau 

de informacionalização em todos os níveis de dimensão. 

No que se refere aos estabelecimentos hoteleiros, analisados pelo critério da 

localização geográfica: 

• o grau de informacionalização dos estabelecimentos hoteleiros não tem 

qualquer associação com a sua localização geográfica, como se pode ver 

pela figura representativa do grau de discriminação das variáveis 

(Ilustrações 6.60 a 6.62), pela localização dos centróides da categoria GNUT 

e pelos coeficientes de correlação de Spearman entre as variáveis GIAP e 

GIAC e a variável GNUT. 

No que se refere aos estabelecimentos hoteleiros, analisados pelo critério das 

variáveis informacionais, podem constatar-se duas realidades: 

• os estabelecimentos que correspondem, por diferentes razões, a um 

conceito de estabelecimento, em princípio estável na sua configuração; 

• os estabelecimentos que vão evoluindo no conceito e/ou no seu grau de 

informacionalização dentro de um mesmo conceito (no sentido de 

aperfeiçoar a gestão e melhor se integrarem no universo dos negócios 

existente e no modelo de desenvolvimento informacional da sociedade e da 

economia actuais). 

Pelo gráfico da Ilustração 6.1 comparativo do andamento das cinco variáveis 

informacionais que constituem a base do modelo de medida com o crescimento do 

GIAP ─ em que se recorre a um conjunto de estabelecimentos-tipo, ou pelas suas 

características especiais ou pela sua frequência ─ pode observar-se que existe 

alguma diversidade no andamento dessas variáveis, ou seja das opções tomadas 

pelos decisores no seu percurso de aprofundamento da informacionalização ou na 

configuração escolhida para um determinado conceito de estabelecimento. Esta 
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oscilação verifica-se sobretudo com as variáveis TIPU, GINF e GEXT. As variáveis 

que têm a ver com a integração interna de sistemas (GINT) e entre o sistema interno e 

os canais de distribuição (GINT e ICNL) correspondem claramente a um momento de 

evolução significativo na evolução da informacionalização de um estabelecimento 

(GIA=85 e GIA=75, respectivamente). 

 

 

 

Ilustração 6.1 - Andamento das variáveis informacionais segundo o crescimento do GIAP  
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6.3. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA DE RESPONDENTES DE ACORDO COM AS 
VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS 

Para enquadrar todos os dados seguintes relativamente à caracterização da amostra 

de acordo com as variáveis informacionais do modelo de medida proposto, 

começamos por apresentar um quadro que caracteriza o universo e a amostra dos 

estabelecimentos hoteleiros estudados de acordo com as variáveis demográficas 

consideradas relevantes (tipo de inserção empresarial - INSE; classificação oficial em 

número de estrelas – NEST; dimensão – QUAR). 

Tabela 6.1 - Número de estabelecimentos hoteleiros no Universo e na Amostra 
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6.4. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA ESTUDADA 

A amostra constituída pelos estabelecimentos hoteleiros sobre os quais foi possível 

recolher os dados através da resposta ao questionário enviado para toda a população 

dos estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal no momento em que foi 

terminada a recolha de informação, de acordo com as fontes acedidas, vai em seguida 

ser caracterizada através de dois conjuntos de variáveis:  

1. as variáveis que constituem o modelo de medida proposto:  

1.1. Grau de Informatização (que designaremos por GINF, sendo as suas 

categorias designadas por GIFx);  

1.2. Grau de Interligação Exterior (que designaremos por GEXT, sendo as 

suas categorias designadas por GEXx);  

1.3. Grau de Integração Interna (que designaremos por GINT, sendo as suas 

categorias designadas por GINx); 

1.4. Grau de Integração com os Canais (que designaremos por ICNL, sendo as 

suas categorias designadas por ICNx); 

1.5. Tipo de Utilização (que designaremos por TIPU, sendo as suas categorias 

designadas por TIPx);  

1.6. Grau de Informacionalização Aparente (que designaremos por GIAP, 

sendo as suas categorias designadas por GIAx); para facilitar a análise 

através de tabelas de contingência, categorizou-se também esta variável 

em classes, com recurso a quartis, como foi explicado no capítulo da 

Metodologia, dando origem a uma variável GIAC, em que as suas 

categorias são designadas por GICx;   

1.7. Défice de Informacionalização Aparente (que designaremos por DEFI, 

sendo as suas categorias designadas apenas pelo valor da variável);  

2. as variáveis, a que poderemos chamar ‘demográficas’, disponíveis nas fontes 

oficiais e através dos próprios estabelecimentos hoteleiros, que caracterizam 

o estabelecimento:  

2.1. tipo de inserção empresarial (que será designada por INSE, sendo as 

suas categorias designadas por INSEx);  

2.2. número de estrelas (que será designada por NEST, sendo as suas 

categorias designadas por NESTx);  

2.3. número de quartos (que será designada por NQRT, sendo as suas 

categorias designadas apenas pelo valor da variável); para facilitar a 
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análise através de tabelas de contingência, categorizou-se também esta 

variável, com recurso a quartis, como foi explicado no capítulo da 

Metodologia, dando origem a uma variável que representa um escalão de 

dimensão (que será designada por QUAR, sendo as suas categorias 

designadas por QUAx);  

2.4. localização geográfica, em termos de NUT II (que será designada por 

GNUT, sendo as suas categorias designadas por NUTx). 

6.4.1. VARIÁVEIS DO MODELO DE MEDIDA 

Começam por referir-se as características das variáveis que constituem o modelo de 

medida proposto aplicado à amostra estudada. 

6.4.1.1 – GRAU DE INFORMATIZAÇÃO 

A variável GRAU DE INFORMATIZAÇÃO, no conjunto das respostas obtidas, 

tem as seguintes características: 

Tabela 6.2 - Características da variável Grau de Informatização (GINF) 

Statistics 

GINF 

N Valid 339 

Missing 0 

Median 6 

Mode 7 

Minimum 1 

Maximum 8 

Percentiles 25 4 

50 6 

75 7 

 
Variação: de 1 a 8 (nos respondentes não surge o grau 0, existente na escala) 

Moda: 7 

Mediana: 6 

Embora, dado tratar-se de uma variável ordinal em que não se pode garantir a 

igualdade de distância nos intervalos, não seja completamente correcto, do ponto de 

vista estatístico, considerar os parâmetros habituais de distribuições de variáveis 
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contínuas, podemos considerar, uma vez que existem 9 graus, a média e outras 

medidas aplicáveis a variáveis quantitativas de ordem superior, que poderá dar uma 

ideia mais clara da situação: 

Tabela 6.3 - Características da variável Grau de Informatização (GINF) tratada como variável contínua 

Statistics 

GINF 

N Valid 339 

Missing 0 

Mean 5,43 

Median 6 

Mode 7 

Std. Deviation 1,992 

Variance 3,968 

Skewness -,497 

Std. Error of Skewness ,132 

Kurtosis -1,176 

Std. Error of Kurtosis ,264 

Range 7 

Minimum 1 

Maximum 8 

 

Média: 5,43  

Desvio-padrão: 1,992 

Variância: 3,968 

Skewness: - 0,497 

Erro padrão de Skewness: 0,132 

Curtose: -1,046 

Erro padrão de curtose: 0,264 

 
Pode ver-se, deste modo, que, embora a moda seja de 7 (dado o grande número de 

estabelecimentos com este nível), a mediana se situa no grau 6 e a média é ainda 

inferior (igual a 5,43) 
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A distribuição das respostas pelos 9 graus de informatização foi a seguinte: 

Tabela 6.4 - Distribuição da variável Grau de Informatização (GINF) 

GINF 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid GIF1 7 2,1 2,1 2,1 

GIF2 21 6,2 6,2 8,3 

GIF3 50 14,7 14,7 23,0 

GIF4 58 17,1 17,1 40,1 

GIF5 5 1,5 1,5 41,6 

GIF6 29 8,6 8,6 50,1 

GIF7 141 41,6 41,6 91,7 

GIF8 28 8,3 8,3 100,0 

Total 339 100,0 100,0  

 

Como se pode ver, não existe nenhum caso no nível 0, porque não foram encontrados 

estabelecimentos hoteleiros sem site, mesmo quando não existe outro tipo de 

informatização. 

Os estabelecimentos hoteleiros representados distribuem-se da seguinte forma por 

decis: 

Tabela 6.5 - Distribuição da variável Grau de Informatização (GINF) por decis 

Statistics 

GINF 

N Valid 339 

Missing 0 

Percentiles 10 3 

20 3 

25 4 

30 4 

40 4 

50 6 

60 7 

70 7 

75 7 

80 7 

90 7 
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Os gráficos seguintes mostram a sua repartição: 

 

Ilustração 6.2 – Distribuição da variável Grau de Informatização (GINF) 

Este gráficos mostram que esta variável não tem uma distribuição normal, existindo 

predominâncias dos graus 3 e 4 (num conjunto de estabelecimentos) e 7 (noutro 

conjunto) com alguma ocorrência dos graus 2, 6 e 8. De facto, 50,1% dos 

estabelecimentos encontram-se abaixo do grau 7, onde começam a surgir com algum 

significado os sistemas de apoio à decisão.  

6.4.1.2 – GRAU DE INTERLIGAÇÃO EXTERNA 

A variável Grau de Interligação Externa apresenta as seguintes características no 

conjunto das respostas: 

Tabela 6.6 - Características da variável Grau de Interligação Externa (GEXT)  

Statistics 

GEXT 

N Valid 339 

Missing 0 

Median 2 

Mode 2 

Percentiles 25 2 

50 2 

75 2 

 
 

Variação (Range): de 1 a 2 (enquanto a escala inclui graus de 0 a 4) 
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Moda: 2 

Mediana: 2  

A distribuição das respostas pelos 5 graus de interligação externa foi a seguinte: 

Tabela 6.7 – Distribuição da variável Grau de Interligação Externa (GEXT)  

GEXT 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid GEX1 57 16,8 16,8 16,8 

GEX2 282 83,2 83,2 100,0 

Total 339 100,0 100,0  

 

Os gráficos seguintes mostram a sua repartição pelos graus definidos e representados 

nas respostas (não surgiram ocorrências de grau 3 e 4):  

 

 

Ilustração 6.3 – Distribuição da variável Grau de Interligação Externa (GEXT) 

Como se pode ver, não existe nenhum caso no nível 0, porque não foram encontrados 

estabelecimentos hoteleiros sem site, mesmo quando não existe outro tipo de ligação 

ao exterior; mas nenhum dos estabelecimentos atinge os graus 3 e 4, que incluem 

uma ligação estruturada e significativa aos fornecedores (grau 3) e a existência de 

uma constelação de valor apoiada em tecnologias e sistemas de informação (grau 4). 

Este tipo de distribuição mostra a importância que assume a ligação ao exterior para a 

função de marketing e vendas mas o grande atraso na ligação estruturada a 

fornecedores e a constelações de valor assentes em SI e TIC’s com outras 

organizações e empresas sinérgicas na criação de valor. 
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6.4.1.3 – GRAU DE INTEGRAÇÃO INTERNA 

A variável Grau de Integração Interna apresenta as seguintes características no 

conjunto das respostas: 

Tabela 6.8 - Características da variável Grau de Integração Interna (GINT)  

Statistics 

GINT 

N Valid 339 

Missing 0 

Median 2 

Mode 2 

Percentiles 25 1 

50 2 

75 2 

 
 

Variação (Range): de 0 a 2 

Moda: 2 

Mediana: 2  

A distribuição das respostas pelos 3 graus de integração interna foi a seguinte: 

Tabela 6.9 - Distribuição da variável Grau de Integração Interna (GINT)  

GINT 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid GIN1 72 21,2 21,2 21,2 

GIN2 254 74,9 74,9 96,2 

GIN0 13 3,8 3,8 100,0 

Total 339 100,0 100,0  

 

 
Como se pode ver, embora sejam poucos os casos com um grau de integração 0, 

ainda existe uma percentagem significativa (25%) que estão nos graus 0 e 1, isto é, 

que não têm os sistemas internos totalmente integrados (ou apenas com sistemas 

secundários isolados), não possuindo uma verdadeira intranet. 
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Isto é compatível com o referido na literatura a nível mundial de que existe um 

significativo atraso (relativamente aos outros sectores e às potencialidades oferecidas 

pelo mercado de TIC’s e SI) na informatização interna em termos de construção de 

intranets abrangentes, ao contrário do que acontece com a utilização de tecnologias e 

sistemas de informação nas funções de marketing e vendas, nomeadamente através 

de ligações à internet. 

Os gráficos seguintes mostram a sua repartição: 

  

Ilustração 6.4 – Distribuição da variável Grau de Integração Interna (GINT) 

6.4.1.4 – GRAU DE INTEGRAÇÃO COM OS CANAIS  

A variável Grau de Integração com os Canais apresenta as seguintes características 

no conjunto das respostas: 

Tabela 6.10 - Características da variável Grau de Integração com os Canais (ICNL)  

Statistics 

ICNL 

N Valid 339 

Missing 0 

Median 2,00 

Mode 2 

Minimum 1 

Maximum 2 

Percentiles 25 1 

50 2 

75 2 
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A distribuição das respostas pelos 2 graus de integração com os canais foi a seguinte: 

Tabela 6.11 - Distribuição da variável Grau de Integração com os Canais (ICNL)  

ICNL 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ICN0 121 35,7 35,7 35,7 

ICN1 218 64,3 64,3 100,0 

Total 339 100,0 100,0  

 
 

Variação (Range): de 0 a 1 

Moda: 1 

Mediana: 1  

 
A distribuição por quartis é a seguinte: 

Tabela 6.12 - Distribuição por quartis da variável Grau de Integração com os Canais (ICNL)  

Statistics 

ICNL 

N Valid 339 

Missing 0 

Mode 1 

Percentiles 25 0 

50 1 

75 1 

 
 
Esta distribuição mostra que, embora exista um significativa interligação com o exterior 

(devida exclusivamente nas respostas recebidas − mas confirmado por inúmeras 

entrevistas semi-estruturadas com informadores privilegiados, nomeadamente 

responsáveis de estabelecimentos hoteleiros e fornecedores de software − à 

interligação aos canais e clientes), em 35,1% dos estabelecimentos não existe uma 

integração entre os sistemas de interligação com o exterior e os sistemas internos, 

nomeadamente com o PMS. 
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Os gráficos seguintes mostram a sua repartição: 

 

Ilustração 6.5 – Distribuição da variável Grau de Integração com os Canais (ICNL) 

6.4.1.5 – TIPO DE UTILIZAÇÃO 

A variável Tipo de Utilização apresenta as seguintes características no conjunto das 

respostas: 

Tabela 6.13 - Características da variável Tipo de Utilização (TIPU)  

Statistics 

TIPU 

N Valid 339 

Missing 0 

Mode 3 

Minimum 0 

Maximum 3 

Percentiles 25 2 

50 3 

75 3 

 
Moda: 3 
Mediana: 3 
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A distribuição das respostas pelos 4 graus de integração com os canais foi a seguinte: 

Tabela 6.14 - Características da variável Tipo de Utilização (TIPU)  

TIPU 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIP1 6 1,8 1,8 1,8 

TIP2 90 26,5 26,5 28,3 

TIP3 242 71,4 71,4 99,7 

TIP0 1 ,3 ,3 100,0 

Total 339 100,0 100,0  

 
 
Esta distribuição mostra que, embora exista um número significativo de 

estabelecimentos que afirmam usar os SI tanto para fins operacionais como para fins 

estratégicos, surgem ainda 28,6% (quase um terço) que não os usam para fins 

estratégicos. Os membros do painel de especialistas e os restantes informadores 

privilegiados cujos testemunhos foram recolhidos através de entrevistas semi-

estruturadas, tanto responsáveis por estabelecimentos hoteleiros como fornecedores 

de software e membros de organizações profissionais, são também unânimes em 

salientar que o uso para fins estratégicos está longe de corresponder ao potencial 

oferecido pelos SI. Este ponto pode ser confirmado pela análise das respostas às 

perguntas 15, 23.9, 24, 26, 27, 34.9, 35.4, 37, 41.2, 42, 43 e 44 do Questionário. 

Os gráficos seguintes mostram a sua repartição:  

 

  
Ilustração 6.6 – Distribuição da variável Tipo de Utilização (TIPU) 
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6.4.1.6 – GRAU DE INFORMACIONALIZAÇÃO APARENTE (GIAP E GIAC) 

A variável Grau de Informacionalização Aparente (GIAP) apresenta as seguintes 

características no conjunto das respostas: 

Tabela 6.15 - Características da variável Grau de Informacionalização Aparente (GIAP) 

Statistics 

GIAP 

N Valid 339 

Missing 0 

Median 97,00 

Mode 105 

Range 99 

Minimum 9 

Maximum 108 

Percentiles 25 63 

50 97 

75 105 

 
 

Variação: 9 a 108 (a variável varia entre 0 e 120) 

Moda: 97 

Mediana: 105 

 

 

Embora se trate de uma variável ordinal em que não se pode garantir a igualdade de 

distância nos intervalos, podemos considerar, dado que existem 121 graus, a média e 

outras medidas aplicáveis a variáveis quantitativas de ordem superior, que poderão 

dar uma ideia mais clara da situação. Por isso se apresentam esses valores na tabela 

6.16. 
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Tabela 6.16 - Características da variável Grau de Informacionalização Aparente (GIAP) tratada como contínua 

Statistics 

GIAP 

N Valid 339 

Missing 0 

Mean 84,94 

Median 97 

Mode 105 

Std. Deviation 24,428 

Variance 596,741 

Skewness -,835 

Std. Error of Skewness ,132 

Kurtosis -,546 

Std. Error of Kurtosis ,264 

Range 99 

Minimum 9 

Maximum 108 

 
Média: 84,94 

Mediana: 97 

Moda:105 

Desvio-padrão: 24,428 

Variância: 596,741 

Skewness: - 0,835 

Erro padrão de Skewness: 0,132 

Curtose: -0,546 

Erro padrão de curtose: 0,264 

 

A distribuição das respostas pelos 121 graus de integração com os canais foi a que se 

pode observar na tabela 6.17., podendo verificar-se que alguns dos graus não 

ocorrem, nomeadamente os superiores a 108 mas também os inferiores a 9. 
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Tabela 6.17 – Distribuição da variável Grau de Informacionalização Aparente (GIAP) 
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Os estabelecimentos hoteleiros representados distribuem-se da seguinte forma por 

quartis e decis: 

Tabela 6.18 – Distribuição da variável Grau de Informacionalização Aparente (GIAP) por quartis e decis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pode considerar-se que existe sub-utilização significativa do potencial dos sistemas e 

tecnologias de informação quando se verifiquem as seguintes condições: 

- o valor da variável Grau de Informatização seja inferior a 7, 

- o valor  da variável Grau de Interligação Externa ser inferior a 3, 

- o valor da variável Grau de Integração Interna seja inferior a 2, 

- o valor da variável Grau de Integração com os canais seja inferior a 1, 

- o valor da variável Tipo de Utilização seja inferior a 3, 

o que leva a que qualquer estabelecimento que tenha um valor de Grau de 

Informacionalização inferior a 111 (combinação do grau de tolerância aceitável, na 

actual conjuntura, nas duas primeiras variáveis) seja necessariamente caracterizado 

por uma subutilização ou subaproveitamento das potencialidades dos SI, sendo ainda 

necessário verificar todas as variáveis. 

Statistics 

GIAP 

N Valid 339 

Missing 0 

Percentiles 10 49 

20 60 

25 63 

30 69 

40 85 

50 97 

60 105 

70 105 

75 105 

80 105 

90 105 
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No conjunto dos estabelecimentos analisados, apesar da grande diferença entre os 

estabelecimentos, não existe um único que atinja esse valor, 50% dos 

estabelecimentos apresentam valores inferiores a 97 e 25% apresentam valores 

inferiores a 63. 

Deste modo, verifica-se que existe subutilização do potencial dos sistemas e 

tecnologias de informação em todos os estabelecimentos hoteleiros analisados, o que 

uma vez que eles representam 32,6% dos estabelecimentos hoteleiros existentes em 

Portugal (representando 39,03% das unidades de alojamento/quartos existentes) 

mostra claramente que em Portugal existe essa subutilização. 

Os gráficos seguintes mostram a repartição dos valores: 

 

 

 

Ilustração 6.7 – Distribuição da variável Grau de Informacionalização Aparente (GIAP) 
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Por uma questão de facilidade de compreensão da repartição, de substância, e de 

análise de frequências, de comparabilidade e da realização de tabulações cruzadas, 

dado o elevado número de categorias da variável GIAP, decidiu criar-se uma variável 

derivada desta apenas com quatro categorias – a variável GIAC, cujas categorias são 

definidas da seguinte forma: 

GIC1:  0 � GIAP � 30 

GIC2:  30 � GIAP � 60 

GIC3:  60 � 
�� � 90 

GIC4:  90 � 
�� � 120 

O comportamento desta variável é o seguinte: 

Tabela 6.19 - Características da variável Grau de Informacionalização Aparente categorizada em classes (GIAC)  

Statistics 

GIAC 

N Valid 339 

Missing 0 

Median 4 

Mode 4 

Percentiles 25 3 

50 4 

75 4 

 
Variação: 1 a 4 
Moda: 4 
Mediana: 3 

 
A distribuição das respostas pelas 4 categorias de informacionalização aparente 

categorizada foi a seguinte: 

Tabela 6.17 - Distribuição da variável Grau de Informacionalização Aparente categorizada em classes (GIAC)  

GIAC 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid GIC1 7 2,1 2,1 2,1 

GIC2 69 20,4 20,4 22,4 

GIC3 76 22,4 22,4 44,8 

GIC4 187 55,2 55,2 100,0 

Total 339 100,0 100,0  
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Os gráficos seguintes mostram a sua repartição: 

 

 

Ilustração 6.8 – Distribuição da variável Grau de Informacionalização Aparente (GIAP) 

 

6.4.1.7 – DÉFICE DE INFORMACIONALIZAÇÃO APARENTE 

A variável Défice de Informacionalização Aparente apresenta as seguintes 

características no conjunto das respostas: 

 

Variação: 12 a 111 

Moda: 15 

Mediana: 23 

 

Embora, dado tratar-se de uma variável ordinal em que não se pode garantir a 

igualdade de distância nos intervalos, podemos, dado que existem 121 graus, 

considerar a média e outras medidas aplicáveis a variáveis quantitativas de ordem 

superior, que poderá dar uma ideia mais clara da situação: 

Esses dados podem ser observados na Tabela 6.21 

Como se pode compreender, pela sua própria definição, as características desta 

variável são simétricas das da variável Grau de Informacionalização Aparente (GIAC). 
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Tabela 6.21 – Características da variável Défice de Informacionalização Aparente (DEFI) tratada como contínua 

Statistics 

DEFI 

N Valid 339 

Missing 0 

Mean 35,06 

Median 23,00 

Mode 15 

Std. Deviation 24,428 

Variance 596,741 

Skewness ,835 

Std. Error of Skewness ,132 

Kurtosis -,546 

Std. Error of Kurtosis ,264 

Range 99 

Minimum 12 

Maximum 111 

Percentiles 25 15,00 

50 23,00 

75 57,00 

 
 

Média: 35,06 

Desvio-padrão: 24,428 

Variância: 596,741 

Skewness: - 0,835 

Erro padrão de Skewness: 0,132 

Curtose: -0,546 

Erro padrão de curtose: 0,264 
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Os estabelecimentos hoteleiros representados distribuem-se, por quartis e decis, 

relativamente a esta variável da seguinte forma: 

Tabela 6.22 – Distribuição da variável Défice de Informacionalização Aparente (DEFI) por quartis e decis 

Statistics 

DEFI 

N Valid 339 

Missing 0 

Percentiles 10 15 

20 15 

25 15 

30 15 

40 15 

50 23 

60 35 

70 51 

75 57 

80 60 

90 71 

 

 
Esta variável é complementar da variável Grau de Informacionalização, pelo que o que 

foi dito a propósito dessa variável pode ser para aqui transposto. 

Pode considerar-se que existe sub-utilização significativa do potencial dos sistemas e 

tecnologias de informação quando se verifiquem as seguintes condições: 

- o valor da variável Grau de Informatização seja inferior a 7, 

- o valor  da variável Grau de Interligação Externa ser inferior a 3, 

- o valor da variável Grau de Integração Interna seja inferior a 2, 

- o valor da variável Grau de Integração com os canais seja inferior a 1, 

- o valor da variável Tipo de Utilização seja inferior a 3, 

o que leva a que qualquer estabelecimento que tenha um valor de Défice de 

Informacionalização Aparente superior a 9 (combinação do grau de tolerância 

aceitável na actual conjuntura nas duas primeiras variáveis) seja necessariamente 
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caracterizado por uma subutilização dos SI, sendo ainda necessário verificar todas as 

variáveis. 

No conjunto dos estabelecimentos analisados, apesar da grande diferença entre os 

estabelecimentos, todos apresentam um valor superior a esse, 50% dos 

estabelecimentos apresentam valores até 23, 75% apresentam valores até 57 e 90% 

valores até 71.  

Deste modo, verifica-se que existe subutilização do potencial dos sistemas e 

tecnologias de informação em todos os estabelecimentos hoteleiros analisados, o que, 

uma vez que eles representam 32,6% dos estabelecimentos hoteleiros existentes em 

Portugal (representando 39,03% das unidades de alojamento/quartos existentes), 

mostra claramente que, em Portugal, existe essa subutilização. 

Os gráficos e a tabela seguintes mostram a repartição dos valores: 

 

 

 

 
 

Ilustração 6.9 – Distribuição da variável Défice de Informacionalização Aparente (DEFI) 
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Os estabelecimentos distribuem-se pelos valores de défice informacional 

apresentados na seguinte tabela: 

Tabela 6.23 – Distribuição da variável Défice de Informacionalização Aparente (DEFI) 
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6.4.2. VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS 

Referem-se em seguida as características da amostra em termos das variáveis 

denominadas demográficas 

6.4.2.1. INSERÇÃO EMPRESARIAL 

A variável Inserção Empresarial, no conjunto das respostas obtidas, tem as seguintes 

características: 

Tabela 6.24 – Características da variável Inserção empresarial 

Statistics 

INSE 

N Valid 339 

Missing 0 

Median 2 

Mode 2 

Percentiles 25 2 

50 2 

75 2 

 
Variação (Range): de 1 a 3 

Moda: 2 (Grupo Hoteleiro de Origem Portuguesa) 

Mediana: 2 

 

A distribuição das respostas pelos três tipos de inserção empresarial foi a seguinte: 

Tabela 6.25 – Características da variável Inserção empresarial 

INSE 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid INSE1 70 20,6 20,6 20,6 

INSE2 237 69,9 69,9 90,6 

INSE3 32 9,4 9,4 100,0 

Total 339 100,0 100,0  
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Os estabelecimentos hoteleiros representados distribuem-se da seguinte forma por 

quartis:  

Para todos os quartis o valor é de 2 (grupo hoteleiro de origem portuguesa), o que 

mostra a predominância deste segmento na amostra estudada. 

Os gráficos seguintes mostram a sua repartição: 

 

 

Ilustração 6.10 – Distribuição da variável INSE 

 

6.4.2. 2. NÚMERO DE ESTRELAS (CLASSIFICAÇÃO) 

A variável Número de Estrelas, no conjunto das respostas obtidas, tem as seguintes 

características: 

Tabela 6.26 – Características da variável Número de Estrelas e sua distribuição por quartis (NEST) 

Statistics 

NEST 

N Valid 339 

Missing 0 

Median 4 

Mode 4 

Percentiles 25 3 

50 4 

75 5 
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Variação (Range): de 1 a 5, incluindo a classificação de NESTP atribuída às 

Pousadas de Portugal, cujo nível de qualidade pode ser comparado aos dos 

estabelecimentos de 4 e 5 estrelas, embora oficialmente tenham uma 

classificação à parte sem número de estrelas definido. 

Moda: 4 

Mediana: 4 

Os estabelecimentos hoteleiros representados distribuem-se da seguinte forma por 

quartis e percentis: 

No 1º quartil o valor é 3 estrelas, no 2º é 4 estrelas e no 3º é de 5. 

A distribuição da variável pelas suas categorias pode ver-se na Tabela 6.27: 

Tabela 6.27 – Distribuição da variável Número de Estrelas (NEST) 

NEST 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NEST1 3 ,9 ,9 ,9 

NEST2 48 14,2 14,2 15,0 

NEST3 67 19,8 19,8 34,8 

NEST4 133 39,2 39,2 74,0 

NEST5 45 13,3 13,3 87,3 

NESTP 43 12,7 12,7 100,0 

Total 339 100,0 100,0  

 

Os gráficos seguintes mostram a sua repartição: 

  

Ilustração 6.11 – Distribuição da variável Número de Estrelas (NEST) 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                   296 
 

6.4.2. 3. NÚMERO DE QUARTOS (NQRT E QUAR) 

A dimensão dos estabelecimentos foi medida pelo número de quartos (NQRT) e 

também por categorias de dimensão (QUAR), baseadas nos quartis do universo dos 

estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal. 

A variável Número de Quartos (NQRT), no conjunto das respostas obtidas, tem as 

seguintes características: 

Tabela 6.28 – Características da variável Número de Quartos (NQUAR) 

 

Statistics 

NQRT 

N Valid 339 

Missing 0 

Mean 111,61 

Median 87,00 

Mode 32 

Std. Deviation 85,035 

Variance 7230,925 

Skewness 1,089 

Std. Error of Skewness ,132 

Kurtosis ,471 

Std. Error of Kurtosis ,264 

Range 405 

Minimum 9 

Maximum 414 

Percentiles 25 43 

50 87 

75 149 
 

 
 
 
 
 
Variação: de 9 a 414 na amostra 

Média: 112 

Moda: 32 

Mediana: 87 

A distribuição tem: 

Desvio padrão: 85,035 

Variância: 7230,925 

Skewness: 1,089 

Erro padrão de skewness: 0,132 

Curtose: 0,471 

Erro padrão de curtose: 0,264 

A distribuição por quartis é a seguinte: 

1º quartil, 43; 2º quartil, 87; 3º quartil, 149 

 

 

A variável Número de Quartos (NQUAR) inteira que pode ser tratada como variável 

contínua. 
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A distribuição por decis é a seguinte: 

Tabela 6.29 – Distribuição da variável Número de Quartos (NQUAR) por decis 

Statistics 

NQRT 

N Valid 339 

Missing 0 

Percentiles 10 28 

20 35 

30 51 

40 70 

50 87 

60 108 

70 137 

80 177 

90 251 

 

Como se pode ver pelos gráficos seguintes, o número de quartos é muito diversificado 

 

 

 
 

Ilustração 6.12 - Repartição do número de quartos dos estabelecimentos respondentes 
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Ilustração 6.13 - Quadro de frequências do número de quartos dos estabelecimentos respondentes 

Se considerarmos, por facilidade de análise, o número de quartos em quatro classes 

(definidas tendo em conta os quartis do universo dos estabelecimentos hoteleiros em 

Portugal, detectada à data de 28.02.11):  

 
Classe 1 :     0 < N ≤ 37 

Classe 2 :    37 < N ≤ 65 

Classe 3:    65 < N ≤ 120 

Classe 4:            N > 120 

teremos a seguinte distribuição: 

 
Tabela 6.30 – Distribuição da variável QUAR 

QUAR 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid QUA1 72 21,2 21,2 21,2 

QUA2 61 18,0 18,0 39,2 

QUA3 81 23,9 23,9 63,1 

QUA4 125 36,9 36,9 100,0 

Total 339 100,0 100,0  
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Esta classificação permite uma análise de mais fácil percepção da dimensão dos 

estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal e das relações de outras variáveis 

com a dimensão do estabelecimento. 

Os gráficos seguintes mostram a sua repartição: 

 

 

  

Ilustração 6.14 – Repartição dos estabelecimentos respondentes por classes de dimensão correspondentes à repartição por quartis 
dos estabelecimentos do universo total de estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal 

 

6.4.2. 4. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

A variável Localização Geográfica, referida aos NUT II, no conjunto das respostas 

obtidas, tem as seguintes características: 

Variação: de 1 a 7 

Moda: 3 (Lisboa e Vale do Tejo) 

A distribuição das respostas pelas sete regiões definidas pela classificação em NUT II, 

foi a que consta da Tabela 6.31. 
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Tabela 6.31 – Distribuição da variável Localização Geográfica (GNUT) 

GNUT 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NUT1 51 15,0 15,0 15,0 

NUT2 37 10,9 10,9 26,0 

NUT3 119 35,1 35,1 61,1 

NUT4 24 7,1 7,1 68,1 

NUT5 66 19,5 19,5 87,6 

NUT6 13 3,8 3,8 91,4 

NUT7 29 8,6 8,6 100,0 

Total 339 100,0 100,0  

 
 

Os gráficos seguintes mostram a sua repartição:  

 

  

Ilustração 6.15 – Distribuição da variável Localização Geográfica (GNUT) 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                    301 
 

6.5.  DETERMINAÇÃO E ANÁLISE GERAL DO MODELO 1 (COM 5 VARIÁVEIS 
ACTIVAS) DA ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIAS MÚLTIPLAS (ACM). 
BREVE COMPARAÇÃO DOS SOFTWARES USADOS, DE ACORDO COM 
OS RESULTADOS PRODUZIDOS 

6.5.1.INTRODUÇÃO 

De forma a aplicar o método de Análise de Correspondências Múltiplas (ACM) de uma 

forma robusta à amostra constituída pelos respondentes ao questionário, testou-se a 

aplicação deste método com recurso a três softwares diferentes: o ade4 (em ambiente 

R), o ANDAD e o SPSS. 

O Modelo 1 escolhido para analisar os dados é construído a partir das 5 variáveis de 

base do modelo de medida como variáveis activas do modelo e em que se projectam 

como variáveis suplementares a variável compósita GIAP, variável essencial do 

modelo, como síntese do grau de informacionalização de um estabelecimento 

hoteleiro, e as variáveis demográficas, essencialmente o tipo de inserção empresarial 

(INSE), a classificação oficial em número de estrelas (NEST, que, de certo modo, 

define o nível de qualidade do serviço prestado) e a dimensão (medida em absoluto 

pela variável contínua NQRT e pela variável QUAR, cujos níveis são definidos a partir 

do universo global). É ainda testada como variável suplementar a localização 

geográfica (GNUT) de forma a avaliar até que ponto é que está associada ao grau de 

informacionalização. 

Verificou-se que os modelos produzidos pelos três softwares eram muito semelhantes, 

no essencial, embora não fossem completamente coincidentes devido às diferenças 

entre os algoritmos que cada um utiliza. 

Todos os modelos permitem um elevado grau de interpretação (devido à elevada 

explicação da variância) no plano definido pelos dois primeiros eixos factoriais 

definidos pelos modelos. 

Embora produzindo, neste plano, uma projecção excêntrica de um dos outliers (o 

estabelecimento fictício com o mínimo de valor possível das variáveis informacionais), 

tanto o ade4 como o ANDAD produzem uma projecção dos restantes 

estabelecimentos que, conjugada com a análise das quantificações dos indivíduos e 

das categorias, permitem uma boa interpretação dos resultados do modelo. No caso 

do SPSS, o modelo produzido provoca uma projecção distorcida no plano F1/F2 dos 

dois estabelecimentos (também fictícios) caracterizados pelo mínimo valor aceitável da 
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variável compósita GIAP para que se possa afirmar que não existe subaproveitamento 

das potencialidades dos sistemas e tecnologias de informação na gestão do 

estabelecimento (GIAP=111) e pelo máximo valor possível neste modelo de medida 

(GIAP=120).  

Veremos em seguida uma síntese dos modelos produzidos pelos três softwares e, 

depois, aprofundaremos a interpretação dos seus resultados, como forma de análise 

de dados. Quando se revelar útil faremos a sua triangulação com as tabelas cruzadas 

das variáveis e com os coeficientes de correlação pertinentes, de acordo com a 

natureza das variáveis consideradas. 

Como se poderá ver, o ade4 explica 32% da variância total com os dois primeiros 

eixos, o SPSS explica também 32% e o ANDAD explica 54,9%. De qualquer forma, 

verifica-se que, em qualquer deles, basta explorar fundamentalmente este primeiro 

plano factorial para analisar os dados, desde que se complemente essa análise com a 

de alguns quadros que mostram as coordenadas e contribuições em alguns dos outros 

eixos. 

Em relação aos três modelos, mostra-se também nesta fase da exposição, o gráfico 

com a projecção da nuvem de indivíduos no primeiro plano factorial (F1/F2), de forma 

a ser possível comparar a forma das projecções. Mais adiante serão mostradas essas 

projecções com maior detalhe, bem como as projecções dos centróides das categorias 

das variáveis informacionais e das variáveis demográficas. 

Nas páginas seguintes mostram-se as principais características dos modelos 

produzidos pelos três softwares. 

Fundamentalmente registam-se as percentagens de variância explicadas por cada um 

dos eixos factoriais, a inércia dos eixos, as contribuições das categorias e dos 

indivíduos para os eixos (contribuições absolutas) e destes para as quantificações das 

categorias e indivíduos (contribuições relativas). 

6.5.2. MODELO 1 (COM 5 VARIÁVEIS ACTIVAS) PRODUZIDO PELO SOFTWARE 

“ADE4” (EM R) 

Inicia-se a análise do modelo produzido a partir das cinco variáveis básicas do modelo 

de medida proposto com recurso ao software ade4, em ambiente R. 

A Tabela 6.32 mostra os valores da variância explicada por cada um dos dezassete 

eixos factoriais definidos pelo modelo. A variância explicada, como se viu no capítulo 
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referente à metodologia e no Anexo 3, obtém-se dividindo a inércia de cada eixo pela 

inércia total. 

 

 

Tabela 6.32 – Variância explicada pelos eixos factoriais no Modelo 1 produzido pelo ade4 

Eixo 

% de Variância 
explicada pelo 

eixo 

% de 
Variância 
explicada 

acumulada 

1 0.176010 0.18 

2 0.143959 0.32 

3 0.110088 0.43 

4 0.076106 0.51 

5 0.067354 0.57 

6 0.064638 0.64 

7 0.056575 0.69 

8 0.056147 0.75 

9 0.054572 0.81 

10 0.046533 0.85 

11 0.040549 0.89 

12 0.029232 0.92 

13 0.023134 0.94 

14 0.018696 0.96 

15 0.014476 0.98 

16 0.012397 0.99 

17 0.009535 1.00 

 

 

Ilustração 6.16 - Gráfico da Inércia dos eixos factoriais do Modelo 1 produzido pelo ade4 (em R) 
(soma  = 3,6) 
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A Tabela 6.32 regista os valores da inércia de cada um dos eixos deste modelo, cuja 

soma é 3,6. 

Tabela 6.33 – Inércia dos eixos factoriais do Modeo1 produzido pelo ade4 (em R) 

 

Eixo Inércia 

1 0.633636253 

2 0.518252488 

3 0.396315399 

4 0.273982319 

5 0.242473134 

6 0.232696344 

7 0.203670555 

8 0.20212772 

9 0.196458652 

10 0.167517671 

11 0.145976724 

12 0.105234083 

13 0.083281771 

14 0.067307261 

15 0.052114864 

16 0.044629986 

17 0.034324776 

Inércia Total 3.600000000 

 

 

A Ilustração 6.17 mostra a distribuição dos pontos (que representam os 

estabelecimentos hoteleiros) resultantes da projecção da nuvem de pontos produzida 

pelo Modelo1 no plano factorial definido pelos dois primeiros eixos. Nesta figura os 

pontos estão identificados pelo número de ordem do estabelecimento na amostra. 

A projecção dos pontos no espaço factorial F1/F2, definido pelos dois primeiros 

melhores eixos factoriais pode ser melhor compreendida ao examinar-se o conjunto de 

figuras inseridas na secção dedicada ao Modelo 1 produzido pelo software Andad, que 

irá ser examinado mais pormenorizadamente, figuras que mostram a projecção da 

nuvem de pontos num número maior de planos definidos por outros conjuntos de eixos 

factoriais. Esse exame, bem como a análise das coordenadas dos pontos nos diversos 

eixos do modelo produzido pelo Andad e das contribuições dos indivíduos e das 

variáveis para os eixos factoriais, permite também compreender a razão pela qual, 
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embora exista, nos modelos produzidos por todos os softwares, uma ordenação 

genérica da variável GIAP ao longo do primeiro eixo factorial, existem também 

excepções a essa ordenação como melhor se compreenderá ainda na secção 

dedicada à interpretação dos dados fornecidos pela Análise de Correspondências 

Múltiplas. 

 

 

 

 Ilustração 6.17 – Estabelecimentos hoteleiros no espaço definido pelas 2 primeiras dimensões no Modelo 1 (com 5 
variáveis activas) produzido pelo ade4 (em R) 

 

Podem identificar-se, em posições que indicam o andamento da variável GIAP 

associada a cada um dos estabelecimentos, os estabelecimentos 342 (GIAP=0), 89 

(GIAP=9), 88 (GIAP=17), 167 (GIAP=23), 98 (GIAP=26), 241 (GIAP=31), 258 

(GIAP=38), 244 (GIAP=43), 337 (GIAP=49), 335 (GIAP=57), 339 (GIAP=70), 334 
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(GIAP=96), 338 (GIAP=105), 341 (GIAP=111) e 340 (GIAP=120), junto a este e com 

etiqueta escondida. 

Como se constata, a projecção da nuvem de pontos neste plano tem uma forma de 

tipo parabólico com andamento crescente ao longo do primeiro eixo factorial. Como se 

viu no capítulo da metodologia e se referirá na secção dedicada à interpretação 

geométrica dos resultados da aplicação da Análise de Correspondências Múltiplas, 

trata-se do denominado efeito de Guttman, que indicia a existência de uma variável 

ordenada segundo um dos eixos, geralmente o primeiro, associada aos indivíduos em 

análise. Este resultado vem validar a definição da variável GIAP que, não tendo 

entrado na construção do modelo, surge como subjacente na representação dos 

indivíduos, uma vez aplicado o modelo construído a partir das variáveis informacionais 

básicas do modelo de medida. 

A Ilustração 6.18 representa os estabelecimentos cuja projecção sobre o plano F1/F2 

se situa na zona de maior densidade, com o valor de GIAP a eles associado, 

permitindo constatar em maior detalhe essa realidade.  

 

Ilustração 6.18 – Projecção dos pontos representativos dos estabelecimentos hoteleiros no espaço definido pelos dois primeiros 
eixos factoriais no Modelo 1 produzido pelo ade4 (em R) com os valores da variável GIAP a eles associados – pormenor da zona 
mais densa 
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A Ilustração 6.19 representa graficamente as medidas de discriminação das variáveis 

activas e das variáveis demográficas no modelo produzido pelo ade4. 

 

Ilustração 6.19 – Medidas de discriminação das variáveis informacionais básicas do modelo de medida e das 
variáveis demográficas no Modelo 1 (construído a partir das 5 variáveis básicas) produzido pelo software ade4 (em R) 

O significado das medidas de discriminação será desenvolvido na secção dedicada à 

interpretação dos resultados da aplicação da Análise de Correspondências Múltiplas. 

De qualquer forma, verifica-se o fraco poder discriminante das variáveis 

representativas da localização geográfica (GNUT) e da dimensão do estabelecimento 

(QUAR) e o moderado poder discriminante das variáveis representativas do tipo de 

inserção empresarial (INSE) e da classificação em estrelas, de certo modo 

representativa do nível de qualidade do estabelecimento (NEST). Verifica-se que a 

variável com maior poder discriminante é a que mede o nível de informatização 

(GINF), seguindo-se as variáveis que medem o grau de interligação com o exterior 

(GEXT) e o tipo de utilização dos sistemas e tecnologias de informação na gestão 

(TIPU). Seguem-se as variáveis que medem o grau de integração interna (GINT) e, em 

menor grau, a existência ou não de integração entre os sistemas internos e a ligação 

aos canais e clientes (esta última devido ao facto de sendo uma variável ordinal 
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dicotómica, só assumir dois valores, dividindo os estabelecimentos em apenas duas 

categorias). 

Verifica-se que qualquer das variáveis demográficas tem menor poder de 

discriminação do que as variáveis informacionais. 

Este resultado, como se verá adiante, é coerente com o produzido pelos restantes 

softwares, coerente com os resultados dos coeficientes de correlação, da tabulação 

cruzada, bem como com os dados recolhidos através dos métodos qualitativos. 

 

Ilustração 6.20 – Categorias das 5 Variáveis activas (localização comparadas dos seus centróides no Modelo 1 do ade4, em 
R), representadas sobre a nuvem de pontos representativos dos indivíduos 

A Ilustração 6.20 representa a localização dos centróides das diversas categorias de 

cada uma das variáveis activas, verificando-se em todas a tendência para a ordenação 

ao longo do primeiro eixo factorial. Este resultado é coerente, como se verá, com os 

resultados produzidos com recurso aos outros softwares. 
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6.5.3. MODELO 1 (COM 5 VARIÁVEIS ACTIVAS) PRODUZIDO PELO SOFTWARE 

“SPSS”  

 

Analisado sinteticamente o modelo produzido pelo software ade4 (em R), passa a 

analisar-se o Modelo 1 (com 5 variáveis activas, as variáveis informacionais básicas) 

produzido pelo software SPSS. 

A Tabela 6.34 mostra os valores da variância explicada por cada um dos dezassete 

eixos definidos pelo modelo, os valores próprios e a inércia de cada eixo, bem como o 

valor do α de Cronbach respectivo. 

A Ilustração 6.21 representa graficamente a inércia dos eixos factoriais definidos pelo 

modelo. 

A Ilustração 6.22 mostra, no primeiro gráfico, a distribuição dos pontos (que 

representam os estabelecimentos hoteleiros) resultantes da projecção da nuvem de 

pontos produzida pelo Modelo1 no plano factorial definido pelos dois primeiros eixos. 

Nesta figura os pontos estão identificados pelo número de ordem do estabelecimento 

na amostra. 

A Ilustração 6.22 representa, no segundo gráfico, a projecção da nuvem de pontos no 

plano factorial F1/F2. Os pontos são identificados pelo número de ordem do 

estabelecimento hoteleiro na amostra (em cima) e pelo valor do GIAP a eles associado 

(em baixo), de forma a poder ver-se o andamento desta variável. As Figuras 6.23 e 

6.24 mostram o detalhe da zona com maior densidade de estabelecimentos, em que 

se escolheu um número mais reduzido de estabelecimentos com valores significativos, 

de forma a facilitar a visibilidade e legibilidade do gráfico. 
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Tabela 6.34 – Quadro-resumo do Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo SPSS 

 
Model Summary 

Dimension 

Cronbach's 

Alpha 

Variance Accounted For %Variância 

explicada por eixo   

acumulada 
Total (Eigenvalue) Inertia % of Variance 

1 ,842 3,060 ,612 61,209 17.00 

2 ,781 2,665 ,533 53,304 14.81 31.81

3 ,614 1,966 ,393 39,312 10.92 42.73

4 ,343 1,378 ,276 27,567 7.66 50.39

5 ,225 1,219 ,244 24,387 6.77 57.16

6 ,183 1,171 ,234 23,429 6.51 63.67

7 ,040 1,033 ,207 20,662 5.74 69.41

8 ,016 1,013 ,203 20,256 5.63 75.04

9 -,013 ,989 ,198 19,789 5.50 80.53

10 -,234 ,842 ,168 16,843 4.68 85.21

11 -,479 ,723 ,145 14,462 4.02 89.23

12 -1,139 ,523 ,105 10,464 2.91 92.13

13 -1,711 ,422 ,084 8,444 2.35 94.48

14 -2,458 ,337 ,067 6,742 1.87 96.35

15 -3,301 ,275 ,055 5,493 1.53 97.88

16 -4,706 ,210 ,042 4,198 1.17 99.05

17 -6,023 ,172 ,034 3,438 0.95 100.00

Total  18,000 3,600  100.00 

Mean ,069
a
 1,059 ,212 21,176 

a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 

 

 

 

Ilustração 6.21- Inércia dos eixos no Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo SPSS 
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Ilustração 6.22 – Estabelecimentos hoteleiros no espaço definido pelas 2 primeiras dimensões no Modelo 1 (com 5 variáveis 
activas) produzido pelo SPSS 
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Ilustração 6.23 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F2 do Modelo 1 (com 5 variáveis 
activas) produzido pelo SPSS, na sua parte central, de forma a poder ver-se, nomeadamente, a posição dos hotéis com extremos G111 
e G120 (estabelecimentos 341 e 340, respectivamente) e a sua posição anómala no plano factorial F1/F2 deste modelo quando 
produzido pelo SPSS (devido à sua posição acentuada noutros eixos) 

 

Como se pode constatar, o modelo produzido pelo SPSS origina na projecção da 

nuvem de pontos no plano F1/F2 algumas distorções na ordenação (que é dominante) 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                    313 
 

do valor da variável GIAP ao longo do eixo1, já atrás referidas. São particularmente 

deslocados dessa ordenação os estabelecimentos 341 e 340, com GIAP=111 e 

GIAP=120, respectivamente, devido à sua localização preferencial noutro eixo (eixo 6 

e eixo 7, respectivamente). 

 

 

Ilustração 6.24 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F2 do Modelo 1 (com 5 variáveis 
activas) produzido pelo SPSS, na sua parte central, identificados pelo GIAP a eles associado, de forma a poder ver-se, 
nomeadamente, a posição dos hotéis com extremos com G111 e G120 (estabelecimentos 341 e 340, respectivamente) e a sua 
posição anómala no plano factorial F1/F2 deste modelo quando produzido pelo SPSS (devido à sua posição acentuada noutros 
eixos) 
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A Tabela 6.35 permite observar as medidas de discriminação das diversas variáveis, 

tanto as informacionais como as demográficas, nos dezassete eixos do modelo. 

Também aqui se pode constatar o baixo poder discriminante das variáveis GNUT e 

QUAR e o poder discriminante muito moderado das variáveis INSE e NEST.  

Relativamente às variáveis informacionais básicas, constata-se, também neste modelo 

e no plano factorial F1/F2, o maior poder discriminante da variável GINF (0,875 no eixo 

1 e 0,855 no eixo 2), seguido pelos de TIPU (0,676 e 0,498), GEXT (0,515 e 0,604), 

GINT (0,672 e 0,307) e ICNL (0,324 e 0,402). 

A tabela permite observar outros eixos factoriais em que algumas das variáveis têm 

poder discriminante relevante. Mas, como é claro, é no plano definido pelos dois 

primeiros eixos que se encontra concentrado um maior poder discriminante das 

variáveis. 

Como se pode verificar, o total das medidas de discriminação em cada eixo é igual ao 

valor próprio desse eixo, valor esse que dividido pelo número de variáveis activas e 

pelo total de inércia do modelo permite obter a percentagem de variância explicada por 

cada eixo e relacioná-la com a percentagem de variância explicada por cada variável 

em cada eixo. 
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Tabela 6.35 – Medidas de discriminação das variáveis activas e suplementares no Modelo 1 produzido pelo SPSS 

Discrimination Measures 

 
Dimension 

1 2 3 4 5 6 7 

GINF ,873 ,855 ,818 ,790 ,714 ,574 ,359 

GEXT ,515 ,604 ,148 ,048 ,337 ,582 ,656 

GINT ,672 ,307 ,408 ,074 ,108 ,006 ,002 

ICNL ,324 ,402 ,029 ,030 ,019 ,005 ,016 

TIPU ,676 ,498 ,562 ,436 ,042 ,004 ,001 

GIAP
a
 ,998 ,997 ,999 ,948 ,883 ,995 ,995 

INSE
a
 ,189 ,111 ,014 ,015 ,096 ,255 ,034 

NEST
a
 

QUAR
a 

GNUT
a 

,122 

,025 

,026 

,111 

,008 

,031 

 

,050 

,051 

,017 

,011 

,016 

,086 

,059 

,029 

,259 

,096 

,036 

,031 

,022 

,007 

,015 

 Active Total 3,060 2,665 1,966 1,378 1,219 1,171 1,033 

 

 

 
Dimension 

8 9 10 11 12 13 14 

GINF ,947 ,746 ,441 ,320 ,131 ,137 ,132 

GEXT ,057 ,240 ,391 ,294 ,044 ,016 ,016 

GINT ,002 ,000 ,003 ,013 ,027 ,115 ,101 

ICNL ,002 ,003 ,004 ,007 ,020 ,000 ,006 

TIPU ,005 ,000 ,004 ,089 ,302 ,155 ,082 

GIAP
a
 ,925 ,995 ,999 ,985 ,978 ,944 ,930 

INSE
a
 ,015 ,055 ,353 ,080 ,010 ,002 ,034 

NEST
a
 

QUAR
a 

GNUT
a 

,014 

,036 

,008 

,012 

,008 

,007 

,148 

,057 

,020 

,085 

,008 

,055 

,023 

,002 

,036 

,030 

,006 

,018 

,031 

,009 

,053 

Active Total 1,013 ,989 ,842 ,723 ,523 ,422 ,337 

 

 

 
Dimension 

Mean 15 16 17 

GINF ,018 ,048 ,097 ,471 

GEXT ,009 ,038 ,007 ,235 

GINT ,126 ,004 ,032 ,118 

ICNL ,035 ,098 ,000 ,059 

TIPU ,088 ,022 ,036 ,176 

GIAP
a
 ,955 ,826 ,967 ,960 

INSE
a
 ,001 ,036 ,016 ,077 

NEST
a 

 QUAR
a 

 GNUT
a 

,028 

,010 

,017 

,082 

,012 

,051 

,050 

,010 

,014 

,057 

,019 

,044 

Active Total ,275 ,210 ,172 1,059 

a. Supplementary variable. 
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As Ilustrações 6.25 e 6.26 representam graficamente as medidas de discriminação das 

variáveis informacionais básicas e das variáveis demográficas, confirmando 

geometricamente o baixo poder discriminante das variáveis GNUT e QUAR. 

Como se verá adiante, devido à triangulação com os resultados da análise de 

correlações entre as variáveis, confirmada pela triangulação com os resultados obtidos 

através do painel de especialistas e das entrevistas exploratórias e de 

aprofundamento, foi decidido reter na análise interpretativa a variável QUAR, dado o 

interesse de observar a eventual associação das variáveis informacionais com a 

dimensão do estabelecimento, e abandonar nas análises mais detalhadas a variável 

GNUT, que se constatou ser, em si própria, irrelevante para a temática do projecto. 

Constatou-se que qualquer associação entre esta variável e o grau de 

informacionalização é mediada por outras variáveis, nomeadamente INSE 

(representativa do tipo de inserção empresarial) e NEST (representativa do número de 

estrelas da classificação oficial, associada à qualidade do estabelecimento). 

Ilustração 6.25 - Representação das medidas de discriminação das variáveis informacionais básicas e das variáveis demográficas 

INSE, NEST e QUAR, projectadas em suplementar, no Modelo 1 produzido pelo SPSS (com 5 variáveis activas) 
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Ilustração 6.26 – Representação das medidas de discriminação das variáveis informacionais básicas e da variável GNUT, projectada 
em suplementar, no Modelo 1 produzido pelo SPSS (com 5 variáveis activas) 

 

 

 

A Ilustração 6.27 representa as medidas de discriminação das variáveis informacionais 

básicas e da variável compósita GIAP, permitindo visualizar o maior poder de 

discriminação desta. 
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Ilustração 6.27 – Representação das medidas de discriminação das variáveis informacionais básicas e das variáveis compósitas GIAP 
e GIAC, projectadas em suplementar, no Modelo 1 produzido pelo SPSS (com 5 variáveis activas) 

 

 

A Ilustração 6.28 representa a localização dos centróides das categorias das variáveis 

informacionais básicas, de forma a ser possível analisar as suas eventuais 

associações e o andamento do valor dessas variáveis ao longo da projecção da 

nuvem de pontos no plano factorial F1/F2. 

Também neste modelo é visível o efeito de Guttman e a ordenação das variáveis 

informacionais ao longo do primeiro eixo factorial, bem como o papel do segundo eixo 

factorial na separação entre valores extremos e valores médios. 

A Ilustração 6.29 permite ver a localização dos centróides das variáveis GIAC e TIPU, 

de forma a facilitar a análise da sua associação. Esta associação é relevante para a 

temática do projecto de investigação, pois permite ver até que ponto é que 
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Ilustração 6.28 – Categorias das 5 variáveis activas (localização comparada dos seus centróides) no Modelo 1 do SPSS,  

eles estão associados mas com desfasamento entre TIP1 e GIC2, TIP2 e GIC3 e TIP3 

e GIC4, que representa a subutilização dos meios disponíveis para a gestão que se 

acrescenta ao subaproveitamento das potencialidades dos sistemas e tecnologias de 

informação existentes no mercado revelado pelo facto de nenhum dos 

estabelecimentos da amostra atingir o valor de G111 e muito menos o de G120. Os 

centróides das categorias são representados no seio da nuvem de pontos (tornados 

invisíveis na figura para permitir uma maior legibilidade dos valores), sendo visível a 

distribuição dos estabelecimentos identificados pelo valor da variável GIAC a eles 

associado. 

A Ilustração 6.25 permite visualizar os centróides das variáveis INSE, NEST e QUAR 

(como se pode ver todos muito próximos da origem, baricentro da nuvem de pontos e 

representativo do “perfil médio” dos estabelecimentos), no seio da projecção da nuvem 

de pontos representados pelos valores da variável GIAC a eles associados. A Tabela 

6.36 regista as coordenadas dos centróides das categorias dos dois tipos de variáveis, 

de forma a melhor poder analisar as suas posições relativas e compreender as 

eventuais associações entre elas. 
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Ilustração 6.29 – Representação dos centróides das categorias das variáveis GIAC e TIPU (em cima) e das variáveis 
demográficas (em baixo) no Modelo1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo SPSS 
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Tabela 6.36 – Coordenadas dos centróides das categorias das variáveis informacionais básicas e das variáveis demográficas relevantes 
no Modelo 1 produzido pelo SPSS (com 5 variáveis activas) 

 

Points:Coordinates 

Category Frequency 

Centroid Coordinates 

Dimension 

1 2 

 

GIF0 

GIF1 

 

1 

7 

 

-10.436 

-3.847 

 

-12.805 

.242 

GIF2 21 -.963 1.091 

GIF3 50 -.490 .886 

GIF4 58 -.211 .498 

GIF5 5 .638 -.647 

GIF6 29 -.033 .228 

GIF7 142 .522 -.495 

GIF8 29 .619 -.621 

GEX0 

GEX1 

GEX2 

GEX3 

GEX4 

GIN0 

GIN1 

GIN2 

ICN0 

ICN1 

TIP0 

TIP1 

TIP2 

TIP3 

INSE1 

INSE2 

INSE3 

NEST1 

NEST2 

NEST3 

NEST4 

NEST5 

NESTP 

QUA1 

QUA2 

QUA3 

QUA4 

1 

57 

282 

1 

1 

14 

72 

256 

123 

219 

2 

6 

90 

244 

70 

237 

32 

3 

48 

67 

133 

45 

43 

72 

61 

81 

125 

-10.436 

-.958 

.229 

.205 

.251 

-3.492 

-.601 

.360 

-.760 

.427 

-8.006 

-3.313 

-.413 

.299 

-.798 

.201 

571 

-1.108 

-.370 

-.343 

.075 

.417 

.591 

-.222 

-.008 

.018 

.200 

-12.805 

.830 

-.122 

-.080 

-.155 

-.474 

1.066 

-.274 

.845 

-.474 

-7.546 

.819 

.681 

-.209 

628 

-.056 

-.551 

.529 

.145 

.496 

.078 

-.318 

-.576 

-.008 

.162 

.122 

.043 

 

 

Variable Principal Normalization. 
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6.5.4. MODELO 1 (COM 5 VARIÁVEIS ACTIVAS) PRODUZIDO PELO SOFTWARE 

“ANDAD”  

Em terceiro lugar, apresenta-se o modelo produzido pelo software ANDAD, que será 

tratado com maior detalhe, como exemplo e dado que o poder de explicação da 

variância pelos dois primeiros planos é maior que o dos outros modelos. 

A Tabela 6.37 mostra os valores da variância explicada por cada um dos dezoito eixos 

definidos pelo modelo, os valores próprios  

 

 
 

Tabela 6.37 – Quadro-resumo do Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD 

 

      Valor Próprio 
% Variância 

Explicada 
% Acum 

1 0.396425 32.79 32.79 

2 0.266788 22.07 54.85 

3 0.157304 13.01 67.86 

4 0.075495 6.24 74.11 

5 0.059542 4.92 79.03 

6 0.054161 4.48 83.51 

7 0.041503 3.43 86.94 

8 0.041079 3.40 90.34 

9 0.03858 3.19 93.53 

10 0.02807 2.32 95.85 

11 0.021214 1.75 97.61 

12 0.011283 0.93 98.54 

13 0.007123 0.59 99.13 

14 0.004524 0.37 99.50 

15 0.002982 0.25 99.75 

16 0.001847 0.15 99.90 

17 0.001175 0.10 100.00 

18 0.00001 0.00 100.00 

Soma 1.209105 100.00 

 
 
 
A Ilustração 6.30 representa graficamente a inércia dos eixos factoriais definidos pelo 

modelo. 

A Ilustração 6.31 mostra a distribuição dos pontos (que representam os 

estabelecimentos hoteleiros) resultantes da projecção da nuvem de pontos produzida 
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pelo Modelo1 no plano factorial definido pelos dois primeiros eixos. Nesta figura os 

pontos estão identificados pelo valor do GIAP a eles associado. 

Scree Plot 

 

Ilustração. 6.30- Inércia (valores próprios) dos eixos no Modelo 1 produzido pelo ANDAD 

 

 

Ilustração 6.31 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F2 do Modelo 1 (com 5 variáveis 
activas) produzido pelo ANDAD, assinalando o GIAP a alguns indivíduos-tipo, de forma a assinalar o seu andamento neste espaço 
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As Ilustrações 6.24 e 6.32 mostram o detalhe da zona com maior densidade de 

estabelecimentos, em que se escolheu um número mais reduzido de estabelecimentos 

com valores significativos, de forma a facilitar a visibilidade e legibilidade do gráfico. 

Como se pode constatar, o modelo produzido pelo ANDAD não origina na projecção 

da nuvem de pontos no plano F1/F2 as distorções na ordenação do valor da variável 

GIAP ao longo do eixo 1 produzidas pelo SPSS, no que respeita aos pontos extremos, 

embora inverta algumas ordenações de outros, que poderão ser melhor 

compreendidas através das tabelas de coordenadas e contribuições relativas 

referentes a todos os eixos, apresentadas em seguida. 

 

Ilustração 6.32 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F2 do 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, na sua parte central, assinalando o GIAP a 
alguns indivíduos-tipo, de forma a assinalar o seu andamento neste espaço, de forma a poder ver-se, 
nomeadamente, a posição dos extremos G111 e G120 (estabelecimentos 341 e 340, respectivamente) 
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O modelo produzido pelo software ANDAD atribui aos estabelecimentos hoteleiros 

quantificações definidas a partir do valor das variáveis informacionais básicas. Em 

muitos casos essas quantificações são iguais, dado o valor das variáveis o ser. 

Apresenta-se na Tabela 6.38 a lista das quantificações diferentes e o número de 

ordem de um dos estabelecimentos a que ela foi atribuída. 

Tabela 6,38 – Lista das quantificações diferentes produzidas pelo ANDAD relativamente a estabelecimentos hoteleiros, identificados 

pelo número de um dos estabelecimentos com essa quantificação 
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Como se referiu no capítulo dedicado à metodologia, com o objectivo de permitir uma 

melhor legibilidade dos gráficos e do comportamento das variáveis, seleccionou-se um 

conjunto de estabelecimentos hoteleiros-tipo que será utilizado em algumas das 

análises e que será identificado em muitos dos gráficos. 

Esses estabelecimentos foram seleccionados, como casos mais significativos, em 

termos de combinação das variáveis informacionais. 

A Tabela 6.39 lista esses estabelecimentos, bem como o valor do GIAP a eles 

associado, a sua composição em termos de variáveis informacionais básicas e o 

número de ocorrências verificado de cada um desses tipos de estabelecimento. 

Estes dados permitirão, cruzados com as sucessivas análises e resultados do modelo 

de Análise de Correspondências Múltiplas produzido pelo ANDAD uma compreensão 

mais profunda e detalhada do estudo dos estabelecimentos hoteleiros da amostra 

analisada. 

Tabela 6.39 – Tabela de estabelecimentos hoteleiros-tipo mais significativos 
 

GIAP GINF GEXT GINT ICNL TIPU Nº Hotel Ocorrências 

0 0 0 0 0 0 342 0 

9 1 1 0 0 0 89 1 

17 1 1 0 0 1 88 2 

23 1 2 0 0 1 167 2 

25 1 1 0 0 2 85 1 

46 2 2 1 0 2 3 6 

49 3 2 1 0 2 54 16 

54 4 1 1 0 3 29 13 

60 4 2 1 0 3 2 15 

61 3 2 2 0 2 27 8 

63 3 1 2 0 3 30 5 

64 6 1 2 0 2 25 10 

70 6 2 2 0 2 26 5 

72 4 2 2 0 3 4 6 

75 7 1 2 0 3 9 9 

84 4 2 1 1 3 163 1 

85 3 2 2 1 2 31 5 

88 4 2 2 1 2 70 1 

94 6 2 2 1 2 6 6 

96 6 1 2 1 3 11 18 

97 7 2 2 1 2 62 15 

99 5 2 2 1 3 8 5 

102 6 2 2 1 3 12 10 

105 7 2 2 1 3 22 117 

108 8 2 2 1 2 111 28 

111 7 3 2 1 3 341 0 

120 8 4 2 1 3 340 0 
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As Figuras 6.31 e 6.33 representam esses estabelecimentos através da sua projecção 

no plano factorial definido pelos dois primeiros eixos. 

 

 

 

Ilustração 6.33 – Disposição dos estabelecimentos hoteleiros-tipo no plano F1/F2 do espaço produzido pelo ANDAD 

 

 

Como se viu no capítulo dedicado à metodologia e se verá na secção dedicada à 

interpretação dos resultados, para um estudo completo das variáveis, das suas 

categorias e das eventuais associações entre elas torna-se necessário uma análise 

detalhada das tabelas que fornecem as coordenadas dos indivíduos e dos centróides 

das categorias das variáveis, tanto activas (neste caso, GINF, GEXT, GINT, ICNL e 

TIPU) como suplementares (neste caso, GIAP, GIAC, INSE, NEST, QUAR e GNUT, 

bem como das suas contribuições absolutas, no caso das variáveis activas, únicas a 

contribuir para a definição dos eixos como variáveis ortogonais entre si, e das 

contribuições relativas – contribuições dos eixos para cada uma delas –, tanto no caso 

das variáveis activas como das suplementares. 
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É esse estudo que permite confrontar as projecções geométricas nos planos factoriais 

escolhidos (os dois primeiros no caso deste projecto) com as coordenadas nos outros 

eixos e com as contribuições relativas para a definição das coordenadas tanto dos 

indivíduos como dos centróides das categorias das variáveis. Desta forma é possível 

verificar os casos em que as conclusões retiradas da projecção no plano factorial 

definido pelos dois primeiros eixos devem ser complementadas pelas coordenadas 

relativas a outros eixos ou, no caso de eixos com significados substantivos 

diferenciados (o que não é o caso neste projecto, como veremos), ou pelas 

contribuições relativas. 

Nas páginas seguintes apresentam-se as tabelas com as coordenadas dos indivíduos 

com quantificações diferentes neste modelo (identifica-se apenas um dos que têm 

quantificações exactamente iguais, a título de exemplo) e dos centróides das 

categorias das variáveis, activas e suplementares. As quantificações resultam, como 

se viu no capítulo da metodologia, não só dos valores das variáveis como das 

frequências de ocorrência, que vão definir o seu peso. 

Apresentam-se também as tabelas com as contribuições absolutas dos indivíduos e  

das categorias das variáveis activas e as tabelas com as contribuições relativas dos 

indivíduos, das variáveis activas e das variáveis suplementares. 

 

 

 

 

 

 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                    329 
 

 

T
ab

el
a 

6.
40

 -
 C

o
o
rd

e
n
a

d
a
s
 d

o
s
 c

e
n
tr

ó
id

e
s
 d

a
s
  
c
a

te
g

o
ri

a
s
  

a
c
ti
v
a
s
 n

o
 M

o
d
e
lo

 1
 (

c
o
m

 5
 v

a
ri

á
v
e
is

 a
c
ti
v
a
s
 )

 p
ro

d
u

z
id

o
 p

e
lo

 A
N

D
A

D
 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                   330 
 

 

T
ab

el
a 

6.
41

 -
 C

o
n

tr
ib

u
iç

õ
e
s
  

a
b

s
o
lu

ta
s
 d

a
s
 v

a
ri

á
v
e
is

 a
c
ti
v
a
s
 p

a
ra

 o
s
 e

ix
o
s
  
fa

c
to

ri
a
is

 n
o
 M

o
d

e
lo

 1
 (

c
o

m
 5

 v
a

ri
á
v
e
is

 a
c
ti
v
a
s
 )

  
p

ro
d
u
z
id

o
  

p
e
lo

 A
N

D
A

D
 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                    331 
 

 

T
ab

el
a 

6.
42

 –
 C

o
n

tr
ib

u
iç

õ
e
s
 r

e
la

ti
v
a

s
 d

a
s
 v

a
ri
á
v
e
is

 a
c
ti
v
a
s
 (

d
o
s
 e

ix
o
s
 p

a
ra

 a
s
 c

a
te

g
o

ri
a
s
) 

n
o
 M

o
d

e
lo

 1
  

(c
o

m
 5

 v
a

ri
á
v
e
is

 a
c
ti
v
a
s
 )

 p
ro

d
u

z
id

o
  
p

e
lo

 A
N

D
A

D
 

 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                   332 
 

 

T
ab

el
 6

.4
3 

- 
C

o
o
rd

e
n
a

d
a
s
  

d
a
s
 c

o
lu

n
a

s
 (

c
a

te
g
o
ri

a
s
 d

a
s
 v

a
ri

á
v
e
is

) 
s
u
p
le

m
e
n
ta

re
s
 n

o
 M

o
d

e
lo

 1
 (

c
o

m
 5

 v
a

ri
á
v
e
is

 a
c
ti
v
a
s
 )

 p
ro

d
u
z
id

o
  

p
e
lo

 A
N

D
A

D
 

 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                    333 
 

Tabela 6.44 - Contribuições relativas das categorias das variáveis suplementares no Modelo 1 (com 5 variáveis activas) 
produzido pelo ANDAD 

 

 
 
 
 
 

Tabela 6.45 - Contribuições relativas das colunas suplementares das categorias diferentes de GIAP no Modelo 1 (com 5 variáveis 
activas) produzido pelo ANDAD  

 

 
   



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                   334 
 

 
 

 

 

Tabela 6.46 – Contribuições absolutas dos indivíduos para os eixos no Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD 
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Tabela 6.47 – Contribuições relativas dos indivíduos (dos eixos para os indivíduos) no Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido 
pelo ANDAD 
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Tabela 6.48 - Coordenadas dos centróides da variável GIAP projectada em suplementar (colunas) no Modelo 1 (com 5 variáveis 
activas) produzido pelo ANDAD 
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A Tabela 6.50 permite observar as medidas de discriminação das diversas variáveis, 

tanto as informacionais como as demográficas, nos dois primeiros eixos factoriais do 

modelo. 

Também aqui se pode constatar o baixo poder discriminante das variáveis GNUT 

(0,034 no eixo 1 e 0,044 no eixo 2) e QUAR (0,025 no eixo 1 e 0,008 no eixo 2) e o 

poder discriminante muito baixo das variáveis INSE (0,147 no eixo 1 e 0,038 no eixo 2) 

e NEST(0,139 no eixo 1 e 0,093 no eixo 2).  

Relativamente às variáveis informacionais básicas, constata-se, também neste modelo 

e no plano factorial F1/F2, o maior poder discriminante da variável GINF (0,576 no eixo 

1 e 0,261 no eixo 2), seguido pelos de TIPU (0,417 e 0,262), GEXT (0,365 e 0,123), 

GINT (0,500 e 0,478) e ICNL (0,286 e 0,168). 

É de destacar o facto de, neste modelo produzido pelo ANDAD, o poder discriminante 

de todas as variáveis informacionais ser claramente superior no eixo 1. 

Este eixo explica, aliás, como se viu, 32,79 da variância, valor que nos outros modelos 

estudados só é atingido com a soma dos dois primeiros eixos (31,8 no SPSS e 32,0 no 

ade4). 

 

Tabela 6.50 – Medidas de discriminação das variáveis informacionais e 

demográficas no Modelo1 (5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD 

Variáveis eixo1 eixo2 

GINF 0.576 0.261 

GEXT 0.365 0.123 

GINT 0.500 0.478 

ICNL 0.286 0.168 

TIPU 0.417 0.262 

INSE 0.147 0.038 

NEST 0.139 0.093 

QUAR 0.026 0.008 

GNUT 0.034 0.044 

GIAP 0.655 0.334 
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A Ilustração 6.34 representa graficamente as medidas de discriminação das variáveis 

informacionais básicas e das variáveis demográficas, confirmando geometricamente o 

baixo poder discriminante das variáveis GNUT e QUAR e o maior poder discriminante 

da variável GIAP (considerando a sua distância à origem, síntese do poder 

discriminação no plano definido pelos dois eixos) e o seu maior poder discriminatório 

no eixo 1, o que ilustra a sua capacidade de diferenciar e ordenar os estabelecimentos 

ao longo deste eixo. 

Pode verificar-se que, neste modelo, a variável GINT é equilibrada entre os dois eixos, 

enquanto as restantes variáveis informacionais estão também mais próximas do eixo 

1, o que é coerente com o facto de as contribuições relativas desta dimensão para as 

categorias destas variáveis seja maior do que a do eixo 2.  

 

 

 

Ilustração 6.34 - Medidas de discriminação das variáveis informacionais e demográficas no Modelo1 (5 

variáveis activas) produzido pelo ANDAD 
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Na análise de um problema em que as variáveis se distinguissem pelo grau de 

aproximação a cada um dos eixos seria possível, atribuir um significado específico a 

cada um desses eixos (de acordo com as variáveis cujas contribuições relativas 

fossem maiores para cada um desses eixos), o que normalmente permite uma análise 

mais rica em termos de associações entre variáveis e entre as suas categorias. 

Normalmente esse tipo de análise permite agrupar indivíduos e associar categorias 

opostas de variáveis.  

Na problemática em análise neste projecto, mais que oposição, constata-se a 

existência de ordenação e comparação entre ordenações, e verifica-se que existe uma 

aproximação de todas as variáveis entre si e a uma linha próxima mais da diagonal do 

que de qualquer dos eixos, não existindo uma clara separação de grupos de variáveis.  

Este facto mostra uma certa coerência entre as variáveis e consolida a possibilidade 

da sua concatenação numa variável compósita como o GIAP. 

O facto de o GIAP ser a variável mais discriminatória também reforça a sua 

potencialidade como identificadora do grau de informacionalização dos 

estabelecimentos hoteleiros e o seu papel como variável-síntese no modelo de medida 

proposto por este projecto de investigação. 

A Ilustração 6.35 representa a localização dos centróides das categorias das variáveis 

informacionais básicas e das variáveis demográficas, de forma a ser possível analisar 

as suas eventuais associações e o andamento do valor dessas variáveis no plano 

factorial F1/F2. 
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Ilustração 6.35 – Centróides das categorias no Modelo 1 (5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD (geral e parte central ampliada) 

 

Para um exame mais detalhado de cada uma das variáveis, apresentam-se 

isoladamente nas Ilustrações 6.36 a 6.40 as localizações dos centróides das 

categorias de cada uma das variáveis, no espaço factorial.  
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Ilustração 6.36 – Localização dos centróides da variável GINF no Modelo 1 (com 5 variáveis activas) 

produzido pelo ANDAD 

 

 

 

Ilustração 6.37 -  Localização dos centróides da variável GEXT no Modelo 1 (com 5 variáveis activas) 
produzido pelo ANDAD 
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Ilustração 6.38 – Localização dos centróides da variável GINF no Modelo 1 (com 5 variáveis activas) 

produzido pelo ANDAD 

 

 

 

Ilustração 6.39 – Localização dos centróides da variável ICNL no Modelo 1 (com 5 variáveis activas) 

produzido pelo ANDAD 
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Ilustração 6.40 – Localização dos centróides da variável TIPU no Modelo 1 (com 5 variáveis activas) 

produzido pelo ANDAD 
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Nas Ilustrações 6.41 e 6.42 mostra-se a localização das suas variáveis demográficas 

mais relevantes (INSE e NEST), de modo a ver também a sua ordenação ao longo do 

eixo 1. 

 

 

Ilustração 6.41 – Localização dos centróides da variável INSE no Modelo 1 (com 5 variáveis activas) 

produzido pelo ANDAD 

 

 

Ilustração 6.42 – Localização dos centróides da variável NEST no Modelo 1 (com 5 variáveis activas) 

produzido pelo ANDAD 
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Como se pode ver em toda a análise realizada, também neste modelo é visível o efeito 

de Guttman na projecção dos indivíduos e na ordenação das variáveis informacionais 

(em particular do GIAP) ao longo do primeiro eixo factorial, bem como o papel do 

segundo eixo factorial na separação entre valores extremos e valores médios. 

 

 

 

Ilustração 6.43 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F2 do Modelo 
1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, identificando pelo seu número de ordem na amostra alguns 
indivíduos-tipo, ilustrando o efeito de Guttman,  

 

Dada a impossibilidade humana de visualizar um espaço a mais de duas ou tês 

dimensões (este distorcido) e para uma melhor compreensão da representação dos 

indivíduos no espaço multidimensional, apresentam-se nas Ilustrações 6.43 a 6.58 as 

projecções da nuvem de indivíduos em diversos planos factoriais, sendo definidos 

cada um desses planos por um par de eixos. Escolheram-se quinze dos cento e 

cinquenta e três planos possíveis de definir pelo modelo com dezoito eixos (o último 

tem uma representação praticamente insignificante nas variáveis e nos indivíduos, 

como se pode ver pela tabela de inércia e pela tabela das contribuições relativas). 

Para uma melhor identificação dos indivíduos e da variável GIAP a eles associada, 
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optou-se nesta representação por assinalar em cada um dos gráficos um conjunto de 

estabelecimentos com o valor do GIAP correspondente. 

 

 

Ilustração 6.44 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F3 do Modelo 
1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, assinalando o GIAP a alguns indivíduos-tipo, de forma a 
assinalar o seu andamento neste espaço 

 

 

Ilustração 6.45 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F4 do 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, assinalando o GIAP a alguns indivíduos-tipo, de 
forma a assinalar o seu andamento neste espaço 
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Ilustração 6.46 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F5 do 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, assinalando o GIAP a alguns indivíduos-tipo, de 
forma a assinalar o seu andamento neste espaço 

 

 

 

 

Ilustração 6.47 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F6 do 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, assinalando o GIAP a alguns indivíduos-tipo, de 
forma a assinalar o seu andamento neste espaço 
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Ilustração 6.48 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F7 do 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, assinalando o GIAP a alguns indivíduos-tipo, de 
forma a assinalar o seu andamento neste espaço 

 

 

 

 

Ilustração 6.49 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F8 do 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, assinalando o GIAP a alguns indivíduos-tipo, de 
forma a assinalar o seu andamento neste espaço 
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Ilustração 6.50 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F9 do 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, assinalando o GIAP a alguns indivíduos-tipo, de 
forma a assinalar o seu andamento neste espaço 

 

 

 

 

Ilustração 6.51 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F10 do 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, assinalando o GIAP a alguns indivíduos-tipo, de 
forma a assinalar o seu andamento neste espaço 
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Ilustração 6.52 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F2 do 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, assinalando o GIAP a alguns indivíduos-tipo, de 
forma a assinalar o seu andamento neste espaço 

 

 

 

Ilustração 6.53 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F12 do 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, assinalando o GIAP a alguns indivíduos-tipo, de 
forma a assinalar o seu andamento neste espaço 
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Ilustração 6.54 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F13 do 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, assinalando o GIAP a alguns indivíduos-tipo, de 
forma a assinalar o seu andamento neste espaço 

 

 

 

Ilustração 6.55 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F1/F14 do 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, assinalando o GIAP a alguns indivíduos-tipo, de 
forma a assinalar o seu andamento neste espaço 
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Ilustração 6.56 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F12/F3 do 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, assinalando o GIAP a alguns indivíduos-tipo, de 
forma a assinalar o seu andamento neste espaço 

 

 

 

 

Ilustração 6.57 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F2/F4 do 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, assinalando o GIAP a alguns indivíduos-tipo, de 
forma a assinalar o seu andamento neste espaço 
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Ilustração 6.58 – Projecção dos indivíduos (estabelecimentos hoteleiros) no espaço factorial F13/F14 do 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzido pelo ANDAD, assinalando o GIAP a alguns indivíduos-tipo, de 
forma a assinalar o seu andamento neste espaço 

 

 

6.5.5. BREVE COMPARAÇÃO DOS SOFTWARES USADOS, DE ACORDO COM OS 

RESULTADOS PRODUZIDOS 

Na Ilustração 6.59 é possível ver uma comparação dos resultados dos modelos 

produzidos pelos softwares ade4 (em cima), SPSS (no meio) e ANDAD (em baixo), 

através das representações gráficas das projecções da nuvem de pontos no plano 

factorial definido pelos dois primeiros eixos por cada um dos softwares para o Modelo 

1 (com 5 variáveis activas). 

Pode verificar-se que, de um ponto de vista global, as projecções têm uma 

configuração muito semelhante, embora como se viu, existam diferenças nas 

projecções de certos pontos no plano factorial 1 e 2, bem como noutros, bem como 

uma inversão de posições. Isto devido às diferenças de algoritmos utilizados por cada 

software na aplicação da metodologia ACM. 
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Ilustração 6.59 - Comparação dos resultados dos modelos produzidos pelos softwares ade4 
(em cima), SPSS (no meio) e ANDAD (em baixo), através das representações gráficas das 
projecções da nuvem de pontos no plano factorial definido pelos dois primeiros eixos por cada 
um dos softwares para o Modelo 1 (com 5 variáveis activas) 

 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                   356 
 

6.6 INTERPRETAÇÃO COM BASE NO MODELO 1 (COM 5 VARIÁVEIS 
ACTIVAS) 

6.6.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS DO MODELO 1 – INTRODUÇÃO 

A análise das medidas de discriminação permite-nos ver até que ponto cada uma das 

variáveis define os indivíduos de uma forma que os distinga de outros da mesma 

população estudada. 

A análise geométrica e a interpretação dos gráficos de dispersão, tanto dos indivíduos 

como dos centróides das categorias, produzidos pelo modelo de ACM permitem 

compreender o comportamento das variáveis e das suas eventuais associações. Esta 

análise é, como sempre, apoiada nas tabelas de contribuições e de coordenadas. 

6.6.2. MEDIDAS DE DISCRIMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Através dos resultados produzidos pelo SPSS verifica-se o seguinte, em termos de 

capacidade de discriminação das variáveis do modelo de medida proposto e das 

variáveis demográficas caracterizadoras dos estabelecimentos hoteleiros: 

• a variável GIAP  é a que apresenta maior poder de discriminação (0,997 médio) 

• em segundo lugar, em matéria de poder de discriminação, a variável GINF (com um 

valor médio de 0,864) é a que tem maior poder de discriminação 

• segue-se, em matéria de poder de discriminação, o conjunto de variáveis GEXT, 

TIPU e GINT (0,561; 0,587 e 0,488 médios, respectivamente) 

• a variável do modelo de medida que apresenta menor poder de discriminação é a 

variável ICNL (0,362 médio) 

• as variáveis demográficas apresentam todas elas um menor poder de discriminação 

(INSE – 0,150; NEST – 0,117; QUAR – 0,017; GNUT – 0,028)  

Pode ver-se nas Ilustrações 6.60 a 6.62 a representação das medidas de 

discriminação produzidas pelo SPSS. 

Geometricamente isso traduz-se pelo afastamento dos centróides de cada uma das 

variáveis em relação à origem (dado esta representar o centro de gravidade da nuvem 

dos pontos representativos dos indivíduos analisados pelo modelo ACM). Esse 

afastamento pode analisar-se nas Ilustrações 6.63 a 6.64. 

O baixíssimo grau de discriminação, triangulada com os coeficientes de correlação 

pertinentes e com o parecer dos especialistas e decisores que contribuíram para o 
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trabalho empírico, leva a que se decida não considerar esta variável no 

prosseguimento do estudo. 

Verifica-se que, no caso dos estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal 

representados nesta amostra, as variáveis não têm um comportamento 

significativamente diferente face aos eixos, estando os seus centróides todos próximos 

da diagonal. 

Isso impede, ao contrário do que acontece noutros casos de estudo, uma 

interpretação dos eixos de acordo de acordo com a predominância da contribuição de 

variáveis diferenciadas (como também se pode ver pelas Tabelas 6.41, 6.42, 6.43,  

que registam as contribuições absolutas e relativas de cada variável) 

 

Ilustração 6.60 – Medidas de discriminação das variáveis informacionais consideradas no Modelo 1 (produzido pelo SPSS) 
comparadas com as das variáveis activas 

 
 
 
 
 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                   358 
 

Tabela 6.51 – Medidas de discriminação das variáveis informacionais 
consideradas no Modelo 1 (produzido pelo SPSS) comparadas com as 

das variáveis activas 
 

Discrimination Measures 

 
Dimension 

Mean 1 2 

GINF ,873 ,855 ,864 

GEXT ,515 ,607 ,561 

GINT ,672 ,305 ,488 

ICNL ,324 ,401 ,362 

TIPU ,676 ,498 ,587 

GIAP
a
 ,998 ,997 ,997 

Active Total 3,060 2,665 2,863 

% of Variance 61,209 53,304 57,256 

a. Supplementary variable. 

 

 

 

Ilustração 6.61 – Medidas de discriminação das variáveis demográficas consideradas no Modelo 1 (produzido pelo SPSS) 
comparadas com as das variáveis activas 
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Tabela 6.52 – Medidas de discriminação das variáveis 
demográficas consideradas no Modelo 1 (produzido pelo SPSS) 
comparadas com as das variáveis activas 

 

Discrimination Measures 

 
Dimension 

Mean 1 2 

GINF ,873 ,855 ,864 

GEXT ,515 ,607 ,561 

GINT ,672 ,305 ,488 

ICNL ,324 ,401 ,362 

TIPU ,676 ,498 ,587 

INSE
a
 ,189 ,111 ,150 

NEST
a
 ,122 ,111 ,117 

QUAR
a
 ,025 ,008 ,017 

Active Total 3,060 2,665 2,863 

a. Supplementary variable. 

 

 
Ilustração 6.62 - Medida de discriminação da variável GNUT comparada com a das 5 variáveis activas no Modelo 1 (produzido pelo 
SPSS) 
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Tabela 6.53 - Medida de discriminação da variável GNUT 
comparada com a das 5 variáveis activas no Modelo 1 (produzido 
pelo SPSS) 
 

Discrimination Measures 

 
Dimension 

Mean 1 2 

GINF ,873 ,855 ,864 

GEXT ,515 ,607 ,561 

GINT ,672 ,305 ,488 

ICNL ,324 ,401 ,362 

TIPU ,676 ,498 ,587 

GNUT
a
 ,026 ,031 ,028 

Active Total 3,060 2,665 2,863 

a. Supplementary variable. 

 

 

6.6.3. ANÁLISE GEOMÉTRICA 

6.6.3.1. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DOS INDIVÍDUOS 
(ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS) E DAS VARIÁVEIS NO 
ESPAÇO VECTORIAL DEFINIDO PELOS DOIS PRIMEIROS EIXOS 
FACTORIAIS (F1/F2) DO MODELO 1 (COM 5 VARIÁVEIS ACTIVAS) 

 A forma de tipo parabólico da nuvem de pontos indicia, como afirmam Lébart et al. 

(2006), Greenacre (2007) e CERENA/IST (2011a, 2011b), a existência de uma clara 

ordenação segundo o eixo 1. 

Esta forma, resultado do que na literatura é chamada de “efeito de Guttman” 

(Benzécri, 1973; Heiser, 1986; Van Rijckvorsel, 1987; Tenhenhaus, 1994; Lébart et al., 

2006; CERENA/IST, 2011a, 2011b). O efeito Guttman aparece, por vezes, quando as 

variáveis são ordenadas (variáveis contínuas ou ordinais transformadas em variáveis 

nominais). Este efeito leva, geralmente a que um eixo (geralmente o primeiro eixo 

factorial) oponha as categorias extremas e um outro eixo oponha os valores 

intermédios aos valores extremos. 

A ocorrência deste fenómeno é mais um elemento de validação do modelo de medida 

e, em particular, da variável GIAP, demonstrando a sua capacidade, numa primeira 
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aproximação, de ordenação dos estabelecimentos hoteleiros de acordo com o seu 

grau de informacionalização. 

A ocorrência de anomalias na ordenação segundo o eixo 1 de alguns dos 

estabelecimentos em termos de GIAP tem a ver com o comportamento diferenciado 

das 5 variáveis que integram essa variável compósita, comportamento esse que leva à 

importância de algumas das suas categorias para a formação de outros eixos 

factoriais que não o eixo 1 e o eixo 2 e a sua representação nesses eixos (que se 

pode verificar através da Tabela 6.40, onde constam as coordenadas dos centróides 

das categorias em todos os eixos factoriais).  

Nas Ilustrações 6.28, 6.29 e 6.35 a 6.42 que apresentam o posicionamento dos 

centróides das categorias das variáveis informacionais e das variáveis demográficas 

pode constatar-se, por exemplo, um comportamento anómalo da variável GINF no que 

se refere ao posicionamento das categorias GIF 5 e GIF 6.  

Como se pôde constatar pela resposta aos questionários e pelas entrevistas 

exploratórias e de aprofundamento realizadas, tanto aos decisores dos 

estabelecimentos hoteleiros como ao painel de especialistas, trata-se normalmente de 

uma fase de transição entre as características informacionais do grau GIF 4 e as do 

grau GIF 7. Esta fase é percorrida de forma muito diferenciada e não tem 

propriamente características passíveis de hierarquização clara entre os caminhos 

percorridos., como acontece com as restantes categorias desta variável.   

A Ilustração 6.63 mostra a projecção dos centróides das categorias das variáveis no 

espaço F1/F2 no Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzida pelo ANDAD (espaço 

total) comparando-a com o gráfico de dispersão dos indivíduos. 

A Ilustração 6.64 mostra a projecção dos centróides das categorias das variáveis no 

espaço F1/F2 no Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzida pelo ANDAD 

comparando-a com o gráfico de dispersão dos indivíduos (detalhe do espaço central). 
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Ilustração 6.63 – Projecção dos centróides das categorias das variáveis no espaço F1/F2 no 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzida pelo ANDAD (espaço total) 
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Ilustração 6.64 – Projecção dos centróides das categorias das variáveis no espaço F1/F2 no 
Modelo 1 (com 5 variáveis activas) produzida pelo ANDAD (detalhe do espaço central) 
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6.6.3.2. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DAS VARIÁVEIS FACE AOS DOIS 
PRIMEIROS EIXOS FACTORIAIS (F1/F2)  

Analisando, numa abordagem geométrica, o comportamento das diferentes variáveis 

face aos eixos factoriais verifica-se o seguinte: 

• GINF – alinha perfeitamente ao longo do eixo 1, com excepção de GIF5 (que 

está longe do plano factorial 1/2 e da origem: 

• GEXT – GEX0 apresenta-se excêntrico; e GEX1 a GEX4 esta variável está 

perfeitamente alinhada ao longo eixo 1: 

• GINT (IIN) – está perfeitamente alinhada ao longo do eixo 1; 

• ICNL – está perfeitamente alinhada ao longo do eixo 1; 

• TIPU –  está perfeitamente alinhada ao longo do eixo 1. 

Como se pode ver pela tabela de coordenadas (Tabelas 6.40, 6.43, 6.48 e 6.49): 

• INSE – está perfeitamente alinhada ao longo do eixo 1, de 1 para 3, o que dá 

uma ideia de ordenação em termos de grau de informacionalização no sentido 

de 1 para 3, embora a variável seja intrinsecamente nominal; uma vez que, 

tendencialmente, se verifica um crescimento da variável GIAP ao longo do eixo 

1, isto mostra que, em média, a informacionalização da média dos 

estabelecimentos hoteleiros pertencentes a cadeias portuguesas é superior à 

média dos estabelecimentos independentes e que a média do grau de 

informacionalização dos estabelecimentos pertencentes a cadeias hoteleiras 

de origem não portuguesa é superior à dos estabelecimentos de cadeias 

portuguesas. 

• NEST – está perfeitamente alinhada ao longo do eixo 1; a categoria NESP 

(Pousadas de Portugal, sem definição de número de estrelas, na classificação 

oficial) está mais afastada da origem no sentido de um maior grau de 

informacionalização porque NES5 é mais heterogéneo e as Pousadas têm um 

grau de informacionalização homogéneo e elevado. Isto, embora em termos de 

características de qualidade se poder considerar que as Pousadas são 

semelhantes ou se situam entre, conforme os casos, as dos níveis NES4 e 

NES5. 

• QUAR – está perfeitamente alinhada ao longo do eixo 1 mas os centróides das 

suas categorias estão muito próximos da origem (centro de gravidade da 

nuvem de indivíduos) dada a heterogeneidade em termos informacionais dos 
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elementos das suas categorias, o que se pode também verificar através dos 

coeficientes de correlação de Spearman obtidos através do SPSS. 

• GIAP – tem um comportamento tendencialmente alinhado ao longo do eixo 1 

mas com inversões de ordem provenientes das formas diferenciadas como os 

estabelecimentos atingem cada categoria de GIAP, em termos das suas 

variáveis componentes, o que leva a uma projecção alinhada em termos de 

andamento global mas não no pormenor (andamento micro), dada as 

diferentes contribuições da variáveis para os diferentes eixos, o que influencia 

a distância e posicionamento de cada indivíduo relativamente a cada um dos 

eixos conforme o valor de cada uma das variáveis informacionais que 

concorrem para a formação do GIAP.  

Como se pode ver noutro local, ao analisar através da regressão o 

comportamento do GIAP face aos eixos 1 e 2, verifica-se que ele se encontra 

próximo de um plano definido pela equação de regressão (de forma GIAPajust = 

a + b x eixo 1 + c x eixo 2) mas que, não sendo paralelo ao plano definido 

pelos eixos 1 e 2 provoca, mesmo assim, distorções na micro-ordenação dos 

seus valores neste plano factorial F1/F2, para além dos ligeiros afastamentos 

dos pontos representativos do GIAP real relativamente ao ajustado, que se 

podem consultar na Tabela 6.79. 

Nesse plano ajustado a ordenação das suas projecções é muito próxima da do 

GIAP propriamente dito e descreve uma curva que se projecta de forma 

próxima da parabólica no plano F1/F2. 

Se analisarmos o espaço F1/F2 veremos que, tal como seria de esperar, constatado 

que foi o ‘efeito de Guttman’, com excepção dos pontos excêntricos TIP0, GIF0 e 

GEX0, os valores extremos de cada variável se situam acima do eixo 1 e os valores 

intermédios abaixo do eixo 1, tendo uma evolução aproximadamente ordenada no seu 

percurso ao longo do eixo 2, primeiro descendente, depois ascendente, isto no caso 

dos modelos produzidos pelo ade4 e pelo ANDAD. No modelo produzido pelo SPSS a 

representação é invertida, já que este é inverso em termos de coordenadas, 

relativamente a esses dois modelos.  

Assim, se nos ativermos ao modelo produzido pelo ANDAD, que é, como vimos, o que 

explica neste plano factorial a maior percentagem da variância, constatamos: 

• que se encontram acima do eixo 1 os centróides das seguintes categorias: TIP0, 

NES1, IIN0, na parte descendente da projecção da nuvem; QUA1, QUA4, INS2; 
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GEX2, muito próximos entre si e perto da origem; e TIP3, IIN2; NES5, ICN1; GIF7, 

GIF5; INS3, NESP, GIF8, GEX3 e GEX4, na parte ascendente da projecção da 

nuvem e mais afastados da origem;  

• que se encontram abaixo do eixo 1 os centróides das seguintes categorias: GIF1 

e TIP1 (muito próximos do eixo e ainda na linha descendente); em seguida, um 

conjunto constituído por INS1, ICN0, GEX1 e GIF2; e, seguidamente, iniciando a 

trajectória ascendente e aproximando-se da origem (devido também à maior 

frequência nas últimas categorias, os de IIN1, GIF3, GIF4 e GIF6, acompanhados 

de TIP2, NES3, NES2 e NES4 (este muito perto da origem, dada a elevada 

ocorrência que caracteriza a categoria); QUA2 e QUA3, também muito 

frequentadas, têm centróides situados abaixo do eixo 1 mas muito perto da 

origem; ICN0 é um caso especial que, como categoria de uma variável 

dicotómica, tem o centróide situado em oposição à localização do de ICN1, 

ligados por um segmento de recta que passa pela origem; 

• que existe um grupo de categorias que, como se viu, embora com centróides 

situados de um e outro lado do eixo1, se encontram próximas e situadas dentro de 

um quadrado de lado=0,2 centrado na origem: NES4, QUA2 e QUA3, QUA4, INS2 

e GEX2 que são categorias com grande número de ocorrências; 

• em termos de GIAP, as categorias G009 e de G096 até G120 encontram-se acima 

do eixo1 e as categorias G017, G023 e G025 (próximas do eixo na linha 

descendente da parábola) e de G046 até G094 (na linha ascendente da parábola) 

encontram-se abaixo do eixo1, confirmando a regra do efeito Guttman; 

• no que se refere à variável QUAR, verifica-se que, embora ela seja pouco 

discriminante, o centróide de  QUA1 , se situa no 2º quadrante, embora próximo 

da origem tendendo para estar mais próximo dos estabelecimentos com menor 

número de estrelas e, do ponto de vista informacional, com menores valores das 

variáveis a eles associados (TIP0, GIF1, IIN0); 

• relativamente à variável NEST, verifica-se que: os centróides de NES2 e de NES3 

estão localizados no 3º quadrante (próximo da origem) e mais próximos de GEX1, 

GIF1, GIF2, GIF3, GIF4, IIN1 e TIP2; o de NES4 encontra-se próximo da origem, 

o que mostra que nesta categoria existe uma enorme variância em termos 

informacionais; o de NES5 encontra-se no 1º quadrante, na parte ascendente da 

parábola, mais próximo de TIP3, IIN2, ICN1, GIF7, GIF8, GEX2, GEX3 e GEX4. 

• Relativamente à variável INSE, verifica-se: o centróide de INS1 encontra-se 

relativamente próximo da origem, o que mostra que este tipo de estabelecimentos 
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(independentes) tem uma grande variância em matéria de características 

informacionais; mas os centróides das categorias TIP1, GIF1, IIN0, TIP0 e TIP1 

estão mais próximos do de INS1 do que do de INS2, o que leva a concluir que os 

estabelecimentos destas categorias são, na sua generalidade, estabelecimentos 

independentes; O centróide de INS2 encontra-se também próximo da origem mas 

próximo dos de QUA4, de GEX2, de NES4 e NES5, de IIN2 e de ICN1; o 

centróide de INS3 encontra-se no 1º quadrante na parte superior da parábola, 

mais próximo de GIF7 e GIF8, de GEX3 e GEX4, de ICN1, de IIN2, de NES5 e de 

TIP3 

Através das projecções dos pontos e dos centróides das categorias das variáveis no 

espaço factorial definido pelos eixos 1 e 2 podemos procurar encontrar as associações 

existentes entre as diversas variáveis, sejam elas activas ou suplementares. Neste 

caso (Modelo 1) foram, como se disse, definidas como variáveis activas as 5 variáveis 

informacionais básicas do modelo de medida proposto, directamente medidas nos 

estabelecimentos hoteleiros, e como variáveis suplementares as variáveis 

demográficas caracterizadoras dos mesmos estabelecimentos. Também a variável 

compósita GIAP é projectada em suplementar, já que não é medida directamente e, 

por isso, não deverá influenciar a estruturação do espaço de representação dos 

estabelecimentos hoteleiros e das variáveis a eles associadas. 

Depois de ter recorrido ao método da Análise de Correspondências Múltiplas (ACM) 

para analisar a população de estabelecimentos hoteleiros respondentes ao 

Questionário enviado a toda a população detectada como existente até 28.02.11, 

nomeadamente para procurar eventuais associações entre variáveis que os pudessem 

definir − nomeadamente as variáveis do modelo de medida do grau de 

informacionalização criado no âmbito deste projecto e um conjunto de variáveis 

‘demográficas’ −, considerou-se de interesse procurar confirmar as conclusões obtidas 

através de métodos estatísticos mais clássicos. Seleccionaram-se, para este efeito, o 

cálculo de índices de correlação bivariada e a análise de tabelas de contingência 

resultantes da tabulação cruzada das variáveis seleccionadas. 

Na secção seguinte apresentam-se os resultados desta diligência, resultados que, 

como se poderá ver, vieram confirmar os obtidos através da Análise de 

Correspondências Múltiplas e complementá-los com novas quantificações.
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6.6.4. ANÁLISE E CONFIRMAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DOS 

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO E DAS TABULAÇÕES CRUZADAS 

Para tornar mais robusta a análise dos dados da amostra de respondentes realizada 

através do método de análise de correspondências múltiplas tem interesse estudar as 

eventuais associações entre variáveis através da técnica mais clássica do estudo das 

correlações pertinentes de acordo com a natureza das variáveis e efectuar a 

respectiva triangulação. 

Neste caso, como se viu, temos: (1) variáveis ordinais (todas as variáveis 

informacionais de base – GINF, GEXT, GINT, ICNL e TIPU –, a variável compósita 

GIAP, bem como a variável compósita simplificada GIAC, e as variáveis demográficas 

NEST e QUAR; (2) variáveis nominais (as variáveis demográficas INSE e GNUT).  

A variável INSE, apesar de nominal, pode ser, de certo modo, considerada também 

como ordinal, pois o grau de organização dos estabelecimentos tende a crescer 

segundo uma escala que vai dos estabelecimentos independentes, passa pelos 

estabelecimentos inseridos em cadeias de origem nacional, e é, em média, superior 

nas cadeias de origem estrangeira. Isto não quer dizer, de modo algum, que não 

existam muitos estabelecimentos de cadeias de origem portuguesa que não tenham 

um grau de organização semelhante aos inseridos em cadeias de origem estrangeira, 

dado o elevado grau de sofisticação e internacionalização de algumas das cadeia 

portuguesas. Mas as cadeias portuguesas são heterogéneas e as cadeias de origem 

não portuguesa que se instalam em Portugal são, geralmente, cadeias com maior 

antiguidade, grande experiência internacional e uma elevada padronização de gestão 

e de informacionalização. 

A variável GIAP pode, segundo os procedimentos geralmente aceites na estatística 

clássica, sem violação significativa dos princípios estatísticos e sem perda significativa 

de rigor, ser tratada como quantitativa, se tal se revelar conveniente, dado o elevado 

número de categorias que compreende, e o número elevado de indivíduos da amostra 

(isso é normalmente considerado legítimo a partir de amostras de n>30  indivíduos ou 

de n>10 k, em que k é o número de variáveis independentes, quando inferior a 15). 

Também a variável GNUT, com as suas sete categorias, pode, para este efeito, ser 

tratada como variável ordinal, aplicando-se o coeficiente de correlação não-

paramétrica de Spearman. 
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O estudo de tabelas cruzadas entre algumas das variáveis, de acordo com o objectivo 

de pôr mais em evidência alguns desse cruzamentos e eventuais associações, pode 

também permitir um conhecimento mais claro da amostra a partir das respectivas 

frequências na amostra. Estas tabelas podem ser também traduzidas em gráficos que 

permitem uma leitura mais clara e evidente das associações entre variáveis.  

6.6.4.1. ANÁLISE DAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DOS COEFICIENTES DE 
CORRELAÇÃO  

Dada a natureza das variáveis, atrás referida, vamos aplicar a correlação não-

paramétrica de Spearman.  

Podemos observar que existem três níveis distintos de correlações: um nível 

moderado (ρ=0,591) – que caracteriza a correlação entre o GIAP e a variável INSE –, 

um nível moderado baixo (ρ=0,324) – com a variável NEST – e um nível muito baixo, 

quase nulo (ρ=0,080 e ρ=0,021, respectivamente), com as variáveis QUAR e GNUT.  

Tabela 6.51 – Correlação entre a variável GIAP e as variáveis demográficas, traduzidas através do coeficiente rho de Spearman, 
produzida em SPSS 

 

Estas conclusões vêm confirmar as conclusões do estudo da amostra através da 

análise de correspondências múltiplas. 
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De facto, na análise de Análise de Correspondências Múltiplas (ACM), demonstrou-se 

que as variáveis QUAR e GNUT tinham um baixíssimo valor discriminante e que os 

centróides das suas categorias se situavam muitíssimo perto da origem, baricentro da 

nuvem de pontos representativos dos estabelecimentos hoteleiros. Mostrou-se 

também que, embora com um valor maior que estas, as variáveis INSE e NEST 

tinham um valor discriminante bastante menor do que o das variáveis informacionais 

básicas. Ou seja, que a variância dos perfis dos indivíduos estava apenas 

medianamente associada à variável INSE, em menor grau à variável NEST e quase 

nada às categorias das variáveis QUAR e GNUT. 

Para uma análise mais detalhada da correlação entre o grau de informacionalização e 

as variáveis demográficas, podem ver-se na tabela 6.52 os coeficientes de correlação 

não-paramétrica ρ de Spearman entre as diferentes variáveis informacionais básicas e 

as variáveis demográficas. 

Tabela 6.52 – Correlação entre as variáveis informacionais de base e as variáveis demográficas, traduzidas através do coeficiente rho 
de Spearman, produzida em SPSS 

 

Pode constatar-se que a maior correlação verificada, embora moderada, é entre a 

variável INSE e a variável GINF (ρ=0,660), surgindo depois as correlações já bastante 

moderadas entre NEST e ICNL e INSE e ICNL (ρ=0,375 e ρ=0,339 respectivamente). 
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A correlação entre INSE e TIPU, que se segue em importância (ρ=0,336), é uma 

correlação que mostra que, apesar de tudo, o tipo de inserção empresarial está 

apenas moderadamente associado ao tipo de utilização (equilíbrio entre a gestão 

estratégica e a gestão operacional ou utilização dos sistemas e tecnologias de 

informação para fins predominantemente operacionais). Esta conclusão pode ser 

aprofundada pela análise das tabelas cruzadas e respectivos gráficos e é coerente 

com o resultado da ACM. Surgem depois, correlações muito moderadas, embora 

ainda com algum significado, entre NEST e GINF (ρ=0,277), NEST e TIPU (ρ=0,274), 

NEST e GEXT (ρ=0,253), e ainda menores, como entre INSE e GEXT (ρ=0,199), 

NEST e GINT (ρ=0,185) e INSE e GINT (ρ=0,161). 

Tabela 6.53 – Correlação entre as variáveis informacionais de base e as variáveis GIAP e GIAC, traduzidas através do coeficiente rho 
de Spearman, produzida em SPSS 

 

É também interessante compreender as correlações existentes (nesta amostra) entre 

as variáveis informacionais de base e o grau de informacionalização global 

representado pelo GIAP.  

Vemos que a variável GIAP está, nesta amostra, sobretudo correlacionada com a 

variável GINF (ρ=0,913), seguidamente com ICNL (ρ=0,831) e depois com TIPU 

(ρ=0,546), com GEXT (ρ=0,477) e com GINT (ρ=0,441). Isto é, surgem como mais 

relevantes a variável que representa o grau de informatização (que tem sobretudo a 
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ver com a quantidade de softwares relevantes para a gestão) e a integração com os 

canais de distribuição e comunicação (representada por ICNL).  

Para um dos objectivos fundamentais deste projecto (compreender se existe um 

subaproveitamento das potencialidades dos sistemas e tecnologias de informação) é 

também muito relevante verificar que a variável TIPU tem correlações moderadas com 

GINF (ρ=0,478), com ICNL (ρ=0,337) e muito baixas com GINT (ρ=0,126) e com 

GEXT (ρ=0,111). Isto mostra que: (1) mesmo que existam muitos meios de tipo 

informático e de comunicações, isso não leva a que eles sejam correspondentemente 

aproveitados para uma gestão mais estratégica, o que vem reforçar a conclusão 

central de que existe não só subaproveitamento dos sistemas e tecnologias de 

informação existentes no mercado mas também uma significativa subutilização dos 

meios existentes numa parte importante dos estabelecimentos hoteleiros; (2) que, por 

outro lado, existem gestores que, apesar de não terem meios semelhantes aos mais 

avançados nesse aspecto, os aproveitam para uma gestão estratégica. E nisso será 

interessante a triangulação com a análise dos indivíduos baseada nas tabelas 

cruzadas e na ACM.  

No mesmo sentido, constata-se, também, a moderada correlação entre GINF e ICNL 

(ρ=0,659), GEXT e ICNL (ρ=0,571) e GEXT e GINT (ρ=0,398), o que está sobretudo 

relacionado com uma significativa ausência de integração entre os sistemas internos e 

os sistemas de ligação com os canais de distribuição, bem com uma baixa integração 

dos sistemas interno num número significativo de estabelecimentos, aliada a uma 

elevada taxa de ligação aos canais de distribuição e comunicação. Esta constatação é 

coerente com as conclusões da análise através de tabelas cruzadas e com o que a 

literatura refere relativamente à situação da indústria hoteleira a nível mundial.  

De notar também, com interesse de carácter metodológico, o facto de, embora a 

variável mais simplificada derivada de GIAP, a variável GIAC, com reduzido número 

de categorias (quatro em substituição das 121 categorias possíveis do GIAP), ter um 

coeficiente de correlação de Spearman de 0,907 com aquele, a importância relativa 

das correlações desta variável com as variáveis informacionais de base não é 

exactamente igual à da variável GIAP, o que mostra a importância da categorização 

das variáveis nas conclusões e o cuidado a ter com a absolutização de conclusões a 

partir de resultados estatísticos quando não se tem o cuidado de triangular diversos 

métodos e opções dentro de um mesmo método e de efectuar a sua triangulação com 

outros métodos, nomeadamente qualitativos. Trata-se de uma das vantagens (apesar 
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de eventuais limitações que também tem) do método da análise de correspondências 

múltiplas, que, por si próprio exige no decurso da sua aplicação o conhecimento da 

técnica estatística e da substância da matéria em estudo e que, por isso mesmo, pode 

ser também muito enriquecido no decurso da sua aplicação com o recurso a métodos 

qualitativos e a triangulação com estes. 

6.6.4.2. ANÁLISE DAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DAS TABULAÇÕES 
CRUZADAS 

Enquanto a análise dos coeficientes de correlação nos fornece uma visão de síntese, 

através de um tratamento estatístico apropriado ao tipo de variáveis definidas (neste 

caso essencialmente ordinais e nominais ou tratadas como tal), a análise através das 

tabulações cruzadas permite um outro tipo de abordagem, minuciosa e detalhada, do 

que se passa em termos da frequência de co-ocorrências de categorias das variáveis 

no conjunto de estabelecimentos hoteleiros estudado. 

Para permitir uma análise mais ponderada, vamos apresentar e retirar conclusões de 

tabelas em que as co-ocorrências são apresentadas em valor absoluto e em 

percentagem.  

6.6.4.2.1. ASSOCIAÇÃO ENTRE GIAC E VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS 
(INSE, NEST, QUAR, GNUT) 

Começa por analisar-se a co-ocorrência de categorias da variável informacional 

compósita GIAP e as variáveis demográficas para procurar eventuais associações 

entre estas. 

Conforme se pode ver pela Tabela 6.54, analisado, em primeiro lugar, na óptica dos 

tipos de inserção empresarial, os estabelecimentos respondentes inseridos na 

categoria INSE1, isto é, os estabelecimentos independentes, não pertencentes a 

cadeias hoteleiras, têm sobretudo GIC2 (40%) e GIC3 (34,3%). Mas, também, a 

categoria GIC1 só aparece em INSE1. Os estabelecimentos inseridos na categoria 

INSE3 (cadeias hoteleiras não-portuguesas) têm quase na totalidade (93,8%) GIC4. 

Os estabelecimentos inseridos na categoria INSE2 (cadeias hoteleiras portuguesas) 

têm predominantemente GIC4 (61,6%) mas também têm bem representadas as 

categorias GIC2 (16,9%) e GIC3 (21,5%). 

Analisando, em seguida, a mesma tabela na óptica das categorias de GIC, constata-se 

o seguinte: Como se referiu, a categoria GIC1 só surge associado a INSE1; a 
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categoria GIC2 aparece predominantemente associada a INSE1 (40,6%) e INSE2 

(58%); a categoria GIC3 surge predominantemente associada a INSE2 (67,1%), 

embora também esteja bem representada em INSE1 (31,6%), mas é praticamente 

inexistente em INSE3 (3,1%); a categoria GIC4 surge predominantemente associada a 

INSE2 (78,1%, representando, como se referiu, 61,6% dos casos de INSE2) e em 

INSE3 (16%, mas representando, como se referiu, 93,8% dos casos de INSE3, 

categoria menos representada na amostra e no universo do que INSE2). 

Tabela 6.54 – Tabulação cruzada entre GIAC e INSE 
 

 

 
GIAC 

Total GIC1 GIC2 GIC3 GIC4 

INSE INSE1 Count 7 28 24 11 70 

% within INSE 10,0% 40,0% 34,3% 15,7% 100,0% 

% within GIAC 100,0% 40,6% 31,6% 5,9% 20,6% 

% of Total 2,1% 8,3% 7,1% 3,2% 20,6% 

INSE2 Count 0 40 51 146 237 

% within INSE ,0% 16,9% 21,5% 61,6% 100,0% 

% within GIAC ,0% 58,0% 67,1% 78,1% 69,9% 

% of Total ,0% 11,8% 15,0% 43,1% 69,9% 

INSE3 Count 0 1 1 30 32 

% within INSE ,0% 3,1% 3,1% 93,8% 100,0% 

% within GIAC ,0% 1,4% 1,3% 16,0% 9,4% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 8,8% 9,4% 

Total Count 7 69 76 187 339 

% within INSE 2,1% 20,4% 22,4% 55,2% 100,0% 

% within GIAC 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,1% 20,4% 22,4% 55,2% 100,0% 

A co-ocorrência entre GIAC e INSE poderá também ser visualizada através da 

Ilustração 6.60 que apresenta os gráficos de barras nos dois sentidos. 

Analisa-se, em seguida a co-ocorrência da variável GIAP com a variável NEST, 

representada na tabela 6.55. 

Verifica-se que a categoria GIC1 só ocorre em NEST1 (14,3%), NEST2 (57,1%) e 

NEST3 (28,6%); GIC2 ocorre predominantemente em NEST2 (17,4%), NEST3 

(37,7%) e NEST4 (42%); GIC3 tem uma distribuição semelhante (15,8%, 30,3% e 

48,7%, respectivamente); GIC4 ocorre predominantemente em NEST4 (35,8%),  
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Ilustração 6.60 – Gráficos representativos da co-ocorrência entre GIAC e INSE 
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NEST5 (22,5%) e NESTP (22,5%), categorias onde é também predominante, mas a 
sua distribuição vem desde NEST2 (10,7%), NEST3 (8,6%). Contudo, tendo em conta 
que, pelas suas características, os estabelecimentos classificados como NESTP são  

 
 

Tabela 6.55 – Tabulação cruzada entre GIAC e NEST 
 

 

 
GIAC 

Total GIC1 GIC2 GIC3 GIC4 

NEST NEST1 Count 1 0 2 0 3 

% within NEST 33,3% ,0% 66,7% ,0% 100,0% 

% within GIAC 14,3% ,0% 2,6% ,0% ,9% 

% of Total ,3% ,0% ,6% ,0% ,9% 

NEST2 Count 4 12 12 20 48 

% within NEST 8,3% 25,0% 25,0% 41,7% 100,0% 

% within GIAC 57,1% 17,4% 15,8% 10,7% 14,2% 

% of Total 1,2% 3,5% 3,5% 5,9% 14,2% 

NEST3 Count 2 26 23 16 67 

% within NEST 3,0% 38,8% 34,3% 23,9% 100,0% 

% within GIAC 28,6% 37,7% 30,3% 8,6% 19,8% 

% of Total ,6% 7,7% 6,8% 4,7% 19,8% 

NEST4 Count 0 29 37 67 133 

% within NEST ,0% 21,8% 27,8% 50,4% 100,0% 

% within GIAC ,0% 42,0% 48,7% 35,8% 39,2% 

% of Total ,0% 8,6% 10,9% 19,8% 39,2% 

NEST5 Count 0 2 1 42 45 

% within NEST ,0% 4,4% 2,2% 93,3% 100,0% 

% within GIAC ,0% 2,9% 1,3% 22,5% 13,3% 

% of Total ,0% ,6% ,3% 12,4% 13,3% 

NESTP Count 0 0 1 42 43 

% within NEST ,0% ,0% 2,3% 97,7% 100,0% 

% within GIAC ,0% ,0% 1,3% 22,5% 12,7% 

% of Total ,0% ,0% ,3% 12,4% 12,7% 

Total Count 7 69 76 187 339 

% within NEST 2,1% 20,4% 22,4% 55,2% 100,0% 

% within GIAC 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,1% 20,4% 22,4% 55,2% 100,0% 
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semelhantes aos de NEST4 ou NEST5, pode dizer-se que esta categoria de GIAC se 

encontra predominantemente nos estabelecimentos classificados com 4 ou 5 estrelas 

e muito menos nos estabelecimentos de classificação inferior.  

Se se analisar a co-ocorrência entre as categorias de GIAC e de NEST do ponto de 

vista da classificação em estrelas, chega-se às seguintes conclusões: os 

estabelecimentos classificados como NEST1 têm predominantemente GIC1 (33,3%) e 

GIC3 (66,7), contudo dado o seu reduzido número, tanto na amostra como no 

universo, não se exclui que possam existir casos de GIC2 (pode esperar-se que não 

existam casos de NEST1 e GIC4, pois, como seria de esperar, os estabelecimento 

classificados como NEST1 tenderão a ter um grau de informacionalização menos 

sofisticado que os restantes); na categoria NEST2 aparecem sobretudo GIC2 (25%), 

GIC3 (25%) e GIC4 (41,7%); Na categoria NEST3 a distribuição é também sobretudo 

entre GIC2 (38,8%%), GIC3 (34,3%) e GIC4 (23,9%); na categoria NEST4 já 

predomina GIC4 (50,4%) mas ainda surge um número muito significativo de casos de 

GIC2 (21,8%) e GIC3 (27,8%) as já não surgiram casos de GIC1; na categoria NEST5 

é claramente predominante (93,3%) GIC4, embora surjam residualmente casos de 

GIC2 (4,4%) e GIC3 (2,2%). Os estabelecimentos classificados como NESTP têm 

praticamente na sua totalidade GIC4. 

Na Ilustração 6.61 pode visualizar-se, sob a forma de histograma, a associação entre 

estas duas variáveis.  

Nas Tabelas 6.56, 6.57 e 6.58 pode também analisar-se a tabulação cruzada entre as 

três variáveis GIC, INSE e NEST, podendo, assim, ver-se melhor a distribuição da 

informacionalização dos estabelecimentos hoteleiros de acordo com as variáveis 

demográficas que, apesar de não terem um grande poder discriminante, mesmo assim 

têm algum um grau de associação visível com o grau de informacionalização.   

É interessante a triangulação desta análise das três variáveis pela tabulação cruzada 

com a análise decorrente da Análise de Correspondências Múltiplas. 

No Apêndice F pode analisar-se um pouco mais de pormenor a associação entre o 

grau de informacionalização e as variáveis demográficas, através da associação entre 

a variável GIAP e estas (Tabelas F.6 a F.8). Dado o seu carácter mais pormenorizado 

e a dimensão das respectivas tabelas, optou-se por remeter esta análise para 

Apêndice. 
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Ilustração 6.61 – Gráficos representativos da co-ocorrência entre GIAC e NEST 
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Tabela 6.56 – Tabulação cruzada entre GIAC e INSE por níveis de NEST 
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Tabela 6.57 – Tabulação cruzada entre GIAC e NEST por níveis de INSE 
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Tabela 6.58 – Tabulação cruzada GIAC/INSE/NEST 
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A tabela 6.59 e as Ilustraçãos 6.62 mostram a pequena variabilidade de grau de 

informacionalização relacionada com a dimensão dos estabelecimentos. Apenas há a 

salientar um pequeno aumento nas percentagens de GIC3 e GIC4 (43,4% e 40,1%) 

relativamente à percentagem de QUAR no seu total (36,9%) e a ausência de GIC1 em 

QUA3 e QUA4. Pode detectar-se que os estabelecimentos de maior dimensão tendem 

a ter maior grau de informacionalização. Nota-se também um elevado grau de 

informacionalização em estabelecimentos de menor dimensão, devida, como já se 

referiu ao bom nível de informatização das Pousadas e à existência de 

estabelecimentos “low cost” e de qualidade com reduzida dimensão mas com grande 

qualidade de serviço e de gestão, geralmente pertencentes a cadeias hoteleiras de 

origem não-portuguesa, inicialmente, mas actualmente também de origem portuguesa. 

Esta análise é coerente com as análises decorrentes da Análise de Correspondências 

Múltiplas e dos coeficientes de correlação. 

 
Tabela 6.59 – Tabulação cruzada entre GIAC e QUAR 

 
GIAC 

Total GIC1 GIC2 GIC3 GIC4 

QUAR QUA1 Count 6 13 12 41 72 

% within QUAR 8,3% 18,1% 16,7% 56,9% 100,0% 

% within GIAC 85,7% 18,8% 15,8% 21,9% 21,2% 

% of Total 1,8% 3,8% 3,5% 12,1% 21,2% 

QUA2 Count 1 15 13 32 61 

% within QUAR 1,6% 24,6% 21,3% 52,5% 100,0% 

% within GIAC 14,3% 21,7% 17,1% 17,1% 18,0% 

% of Total ,3% 4,4% 3,8% 9,4% 18,0% 

QUA3 Count 0 24 18 39 81 

% within QUAR ,0% 29,6% 22,2% 48,1% 100,0% 

% within GIAC ,0% 34,8% 23,7% 20,9% 23,9% 

% of Total ,0% 7,1% 5,3% 11,5% 23,9% 

QUA4 Count 0 17 33 75 125 

% within QUAR ,0% 13,6% 26,4% 60,0% 100,0% 

% within GIAC ,0% 24,6% 43,4% 40,1% 36,9% 

% of Total ,0% 5,0% 9,7% 22,1% 36,9% 

Total Count 7 69 76 187 339 

% within QUAR 2,1% 20,4% 22,4% 55,2% 100,0% 

% within GIAC 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,1% 20,4% 22,4% 55,2% 100,0% 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                    383 
 

 

 

Ilustração 6.62 – Gráficos representativos da co-ocorrência entre GIAC e QUAR 

 

 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                   384 
 

 
Tabela 6.60 – Tabulação cruzada entre GIAC e GNUT 

 

 GIAC 

Total GIC1 GIC2 GIC3 GIC4 

GNUT NUT1 Count 1 12 10 28 51 

% within GNUT 2,0% 23,5% 19,6% 54,9% 100,0% 

% within GIAC 14,3% 17,4% 13,2% 15,0% 15,0% 

% of Total ,3% 3,5% 2,9% 8,3% 15,0% 

NUT2 Count 1 11 9 16 37 

% within GNUT 2,7% 29,7% 24,3% 43,2% 100,0% 

% within GIAC 14,3% 15,9% 11,8% 8,6% 10,9% 

% of Total ,3% 3,2% 2,7% 4,7% 10,9% 

NUT3 Count 5 20 31 63 119 

% within GNUT 4,2% 16,8% 26,1% 52,9% 100,0% 

% within GIAC 71,4% 29,0% 40,8% 33,7% 35,1% 

% of Total 1,5% 5,9% 9,1% 18,6% 35,1% 

NUT4 Count 0 1 4 19 24 

% within GNUT ,0% 4,2% 16,7% 79,2% 100,0% 

% within GIAC ,0% 1,4% 5,3% 10,2% 7,1% 

% of Total ,0% ,3% 1,2% 5,6% 7,1% 

NUT5 Count 0 20 5 41 66 

% within GNUT ,0% 30,3% 7,6% 62,1% 100,0% 

% within GIAC ,0% 29,0% 6,6% 21,9% 19,5% 

% of Total ,0% 5,9% 1,5% 12,1% 19,5% 

NUT6 Count 0 1 10 2 13 

% within GNUT ,0% 7,7% 76,9% 15,4% 100,0% 

% within GIAC ,0% 1,4% 13,2% 1,1% 3,8% 

% of Total ,0% ,3% 2,9% ,6% 3,8% 

NUT7 Count 0 4 7 18 29 

% within GNUT ,0% 13,8% 24,1% 62,1% 100,0% 

% within GIAC ,0% 5,8% 9,2% 9,6% 8,6% 

% of Total ,0% 1,2% 2,1% 5,3% 8,6% 

Total Count 7 69 76 187 339 

% within GNUT 2,1% 20,4% 22,4% 55,2% 100,0% 

% within GIAC 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,1% 20,4% 22,4% 55,2% 100,0% 
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Ilustração 6.62 – Gráficos representativos da co-ocorrência entre GIAC e GNUT 
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A tabela 6.60 e os gráficos da Ilustração 6.63 mostram também que não existe 

qualquer associação clara entre o grau de informacionalização e a localização 

geográfica, existindo em qualquer das regiões uma percentagem de nível de 

informacionalização que parece ter pouco a ver com a localização geográfica. Existem, 

contudo, algumas diferenças relativas à densidade e características da actividade 

turística em cada região e da distribuição nessa região dos diversos tipos de 

estabelecimentos, tanto em termos de dimensão, como de qualidade e de tipo de 

inserção empresarial. Nota-se, pela tabela 6.61, mais sintética, as NUT4 (Alentejo), 

NUT5 (Algarve) e NUT7 (Madeira) têm maior percentagem de estabelecimentos com 

GIC4, NUT3 (Lisboa e Vale do Tejo) é ligeiramente mais diversificada relativamente às 

outras regiões e que a NUT6 (Açores) tem uma baixa percentagem de 

estabelecimentos com GIC4, o que se reflecte numa maior percentagem de 

estabelecimentos com GIC3. 

Tabela 6.61 – Tabulação cruzada entre GIAC e GNUT 

 

 
GIAC 

Total GIC1 GIC2 GIC3 GIC4 

GNUT NUT1 Count 1 12 10 28 51 

% within GNUT 2,0% 23,5% 19,6% 54,9% 100,0% 

NUT2 Count 1 11 9 16 37 

% within GNUT 2,7% 29,7% 24,3% 43,2% 100,0% 

NUT3 Count 5 20 31 63 119 

% within GNUT 4,2% 16,8% 26,1% 52,9% 100,0% 

NUT4 Count 0 1 4 19 24 

% within GNUT ,0% 4,2% 16,7% 79,2% 100,0% 

NUT5 Count 0 20 5 41 66 

% within GNUT ,0% 30,3% 7,6% 62,1% 100,0% 

NUT6 Count 0 1 10 2 13 

% within GNUT ,0% 7,7% 76,9% 15,4% 100,0% 

NUT7 Count 0 4 7 18 29 

% within GNUT ,0% 13,8% 24,1% 62,1% 100,0% 

Total Count 7 69 76 187 339 

% within GNUT 2,1% 20,4% 22,4% 55,2% 100,0% 

 
A distribuição aparentemente anómala de estabelecimentos com GIC1 pode ter a ver 

com o reduzido número de respondentes com este nível de informacionalização. 
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6.6.4.2.2. ASSOCIAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS GIAC E TIPU 

Analisa-se, em seguida, o tipo de associação existente entre o tipo de utilização dos 

sistemas e tecnologias de informação e o grau de informacionalização em geral (de 

que TIPU é uma das componentes. Em seguida analisar-se-á a associação entre o 

tipo de uso e as variáveis demográficas que anteriormente vimos ser mais relevantes 

relativamente em termos de informacionalização. 

 

 

Ilustração 6.64 – Gráfico representativo do tipo de utilização dos sistemas e tecnologias de 
informação dentro de cada uma das categorias de GIAC. 

 

Analisando, em primeiro lugar, do ponto de vista das categorias do grau de 

informacionalização dadas pela variável GIAC (Ilustração 6.64), verifica-se que no 

grau GIC1 predomina o tipo de utilização TIP1 (74,3%), surgindo depois TIP0 e TIP3 

(com 14,3%) e não ocorrendo nenhum caso de TIP3. Na categoria GIC2 as 

ocorrências encontram-se fundamentalmente repartidas por TI2 e TIP3 (40,6% e 

52,2%, respectivamente. Na categoria GIC3 acontece o mesmo mas existe uma 
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predominância de TIP2 (63,8% com TIP2 contra 36,8% com TIP3), o que mostra que 

os estabelecimentos avançaram no grau de informacionalização (como veremos 

adiante, à custa principalmente das variáveis que representam o grau de 

informatização e comunicação) mas não tiraram disso partido em termos de utilização 

de gestão para uma gestão mais estratégica e não predominantemente operacional. 

Na categoria GIC4 encontramos quase exclusivamente TIP3 (95,2% dos casos) mas 

ainda surgem casos de TIP2, reforçando o afirmado anteriormente. 

 

 

Ilustração 6.65 – Gráfico representativo do grau de informacionalização, dado pela variável GIAC, dentro 
de cada uma das categorias do tipo de utilização dos sistemas e tecnologias de informação (TIPU) 

 

Se se olhar, em seguida, a partir do ponto de vista das categorias do tipo de utilização, 

vendo qual o grau de informacionalização correspondente (Ilustração 6.65), tiram-se 

as seguintes conclusões: no TIP1 encontramos fundamentalmente GIC1 (83,3% das 

ocorrências, contra 16,7% de GIC2 e nenhuma de GIC3 e GIC4); no TIP2 encontram-

se todos os tipos de GIC mas predominantemente GIC2 (35,6%) e GIC3 (53,3%), 

tendo 10% das ocorrências GIC4; no TIP3 encontram-se tanto GIC2 (14,9%) como 
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GIC3 (11,6%) e GIC4, predominando este último grau de informacionalização (com 

73,6% das ocorrências). Isto mostra, através de um número significativo de casos, que 

existem gestores que, mesmo com graus de informacionalização menores, recorrem 

aos sistemas e tecnologias de informação para fazer uma gestão equilibrada entre a 

operação e a estratégia. 

 

Tabela 6.61 – Tabulação cruzada entre as variáveis GIAC e TIPU, representativas do grau de informacionalização e do tipo de 
utilização 

 

 
TIPU 

Total TIP1 TIP2 TIP3 TIP0 

GIAC GIC1 Count 5 1 0 1 7 

% within GIAC 71,4% 14,3% ,0% 14,3% 100,0% 

% within TIPU 83,3% 1,1% ,0% 100,0% 2,1% 

% of Total 1,5% ,3% ,0% ,3% 2,1% 

GIC2 Count 1 32 36 0 69 

% within GIAC 1,4% 46,4% 52,2% ,0% 100,0% 

% within TIPU 16,7% 35,6% 14,9% ,0% 20,4% 

% of Total ,3% 9,4% 10,6% ,0% 20,4% 

GIC3 Count 0 48 28 0 76 

% within GIAC ,0% 63,2% 36,8% ,0% 100,0% 

% within TIPU ,0% 53,3% 11,6% ,0% 22,4% 

% of Total ,0% 14,2% 8,3% ,0% 22,4% 

GIC4 Count 0 9 178 0 187 

% within GIAC ,0% 4,8% 95,2% ,0% 100,0% 

% within TIPU ,0% 10,0% 73,6% ,0% 55,2% 

% of Total ,0% 2,7% 52,5% ,0% 55,2% 

Total Count 6 90 242 1 339 

% within GIAC 1,8% 26,5% 71,4% ,3% 100,0% 

% within TIPU 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,8% 26,5% 71,4% ,3% 100,0% 

 
Estas conclusões, através dos dois pontos de vista, mostram que, embora exista 

alguma associação entre as duas variáveis, está completamente excluída qualquer 

relação de causalidade em ambos os sentidos e existe uma grande diversidade de 

casos e a associação não é muito forte, como já o tinham mostrado o coeficiente de 

correlação e a Análise de Correspondências Múltiplas. Triangulando estas análises 
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com os pareceres dos especialistas do painel e com as entrevistas de exploração e 

aprofundamento aos decisores, aponta-se nesta questão para uma grande importância 

do tipo de gestor e da qualidade de gestão e organização do estabelecimento 

hoteleiro. 

6.6.4.2.3. ASSOCIAÇÃO ENTRE A VARIÁVEL TIPU E AS 
VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS 

Dentro das variáveis informacionais, tem um interesse especial analisar se se pode 

estabelecer algum tipo de associação entre o tipo de utilização dos sistemas 

tecnologias de informação e as variáveis demográficas mais relevantes e, pelo menos, 

verificar o padrão de co-ocorrências. 

Começa por analisar-se a associação entre TIPU e INSE. O cruzamento entre estas 

duas variáveis consta da tabela 6.62. A Ilustração 6.66 permite uma visualização 

rápida e fácil desse cruzamento. 

Tabela 6.62 – Co-ocorrências entre o tipo de utilização dos sistemas e tecnologias de informação e o tipo de inserção empresarial 

 

 
INSE 

Total INSE1 INSE2 INSE3 

TIPU TIP0 Count 1 0 0 1 

% within TIPU 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within INSE 1,4% ,0% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,0% ,3% 

TIP1 Count 6 0 0 6 

% within TIPU 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within INSE 8,6% ,0% ,0% 1,8% 

% of Total 1,8% ,0% ,0% 1,8% 

TIP2 Count 33 56 1 90 

% within TIPU 36,7% 62,2% 1,1% 100,0% 

% within INSE 47,1% 23,6% 3,1% 26,5% 

% of Total 9,7% 16,5% ,3% 26,5% 

TIP3 Count 30 181 31 242 

% within TIPU 12,4% 74,8% 12,8% 100,0% 

% within INSE 42,9% 76,4% 96,9% 71,4% 

% of Total 8,8% 53,4% 9,1% 71,4% 

Total Count 70 237 32 339 

% within TIPU 20,6% 69,9% 9,4% 100,0% 

% within INSE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,6% 69,9% 9,4% 100,0% 
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Iniciando a análise do ponto de vista do tipo de utilização (TIPU) e vendo as 

ocorrências dentro de cada uma das suas categorias constata-se o seguinte: o TIP0 e 

o TIP1 só ocorrem em estabelecimentos de INSE1; o TIP2 distribui-se entre os três 

tipos de inserção empresarial mas, com este tipo de utilização predominam os 

estabelecimentos de INSE2 (62,2% dos casos contra 36,7% de INSE1) e praticamente 

não surgem nos estabelecimentos inseridos em cadeias não-portuguesas presentes 

em Portugal (3,1%); o TIP3 distribui-se também pelos três tipos de inserção 

empresarial mas são predominantes os estabelecimentos com INSE2, o que é natural 

dado que estes são predominantes na amostra de respondentes. 

Analisando o cruzamento entre as duas variáveis do ponto de vista do tipo de inserção 

empresarial, verifica-se que: nos estabelecimentos com INSE1 predominam os TIP2 

(47,1% dos casos) e TIP3 (42,9% dos casos), embora ainda surjam 10% de casos 

com TIP0 ou TIP1; nos estabelecimentos com INSE2 não surgem casos de TIP0 e 

TIP1 e, embora apareça uma percentagem elevada de TIP2 (23,6%), é predominante 

o TIP3 (76,4%); nos estabelecimentos com INSE3 ocorre quase exclusivamente TIP3 

(96,9%). 

 É de referir que, conforme o resultante da triangulação com o painel de especialistas 

e com as entrevistas de exploração e de aprofundamento, o número de casos de TIP0 

e TIP1 pode ser mais significativo no universo do que na amostra, pois, naturalmente, 

sendo tipos de utilização associados a estabelecimentos com muito pouca 

sensibilidade às potencialidades do uso dos sistemas e das tecnologias de informação 

na gestão, haverá muito maior tendência neste tipo de estabelecimentos para não 

responder ao questionário e, portanto, surgirem sub-representados na amostra.  

Estes dados, embora mostrem algum grau de associação entre as variáveis, mostram 

que, nas suas categorias mais frequentadas, o grau de associação e discriminação 

destas é moderado, como já o mostravam a Análise de Correspondências múltiplas e 

o coeficiente de correlação. 
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Ilustração 6.66 – Cruzamento entre as variáveis que definem o tipo de utilização dos sistemas e 
tecnologias de informação (TIPU) e o tipo de inserção empresarial (INSE) 
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Analisa-se seguidamente o cruzamento entre as categorias da variável TIPU e as da 

variável NEST, definidora da classificação oficial em número de estrelas.  

 

 

A tabela 6.63 mostra o cruzamento entre as categorias destas variáveis e a Ilustração 

6.67 permite uma visualização desse cruzamento. Relembra-se que a classificação 

NESTP corresponde a um nível de qualidade e de organização semelhante a NEST4 

ou NEST5, conforme os casos. 

Tabela 6.63 – Tabulação cruzada entre TIPU e NEST 

 

 
TIPU 

Total TIP1 TIP2 TIP3 TIP0 

NEST NEST1 Count 0 2 1 0 3 

% within NEST ,0% 66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

% within TIPU ,0% 2,2% ,4% ,0% ,9% 

% of Total ,0% ,6% ,3% ,0% ,9% 

NEST2 Count 4 13 30 1 48 

% within NEST 8,3% 27,1% 62,5% 2,1% 100,0% 

% within TIPU 66,7% 14,4% 12,4% 100,0% 14,2% 

% of Total 1,2% 3,8% 8,8% ,3% 14,2% 

NEST3 Count 2 28 37 0 67 

% within NEST 3,0% 41,8% 55,2% ,0% 100,0% 

% within TIPU 33,3% 31,1% 15,3% ,0% 19,8% 

% of Total ,6% 8,3% 10,9% ,0% 19,8% 

NEST4 Count 0 40 93 0 133 

% within NEST ,0% 30,1% 69,9% ,0% 100,0% 

% within TIPU ,0% 44,4% 38,4% ,0% 39,2% 

% of Total ,0% 11,8% 27,4% ,0% 39,2% 

NEST5 Count 0 6 39 0 45 

% within NEST ,0% 13,3% 86,7% ,0% 100,0% 

% within TIPU ,0% 6,7% 16,1% ,0% 13,3% 

% of Total ,0% 1,8% 11,5% ,0% 13,3% 

NESTP Count 0 1 42 0 43 

% within NEST ,0% 2,3% 97,7% ,0% 100,0% 

% within TIPU ,0% 1,1% 17,4% ,0% 12,7% 

% of Total ,0% ,3% 12,4% ,0% 12,7% 

Total Count 6 90 242 1 339 

% within NEST 1,8% 26,5% 71,4% ,3% 100,0% 

% within TIPU 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,8% 26,5% 71,4% ,3% 100,0% 
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Ilustração 6.67 - Cruzamento entre as categorias do tipo de utilização dos sistemas e 
tecnologias de informação e da classificação dos estabelecimentos por número de estrelas 
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Pela tabela e pelos gráficos representativos do cruzamento entre as variáveis TIPU e 

NEST verifica-se que não existe uma associação clara entre categorias que provoque 

uma quase exclusividade ou relação biunívoca nesse cruzamento. Contudo verifica-se 

que; nos estabelecimentos de NEST2 predominam TIP2 (27,1%) e TIP3 (62,5%), 

embora o número ocorrido em TIP3 possa estar muito influenciado pela presença de 

estabelecimentos low cost inseridos em cadeias e pela sub-representação dos 

estabelecimentos independentes na amostra (de acordo com a triangulação com os 

métodos qualitativos); nos estabelecimentos de NEST3 são predominantes os TIP1 e 

TIP2 (33,1% e 31,1% respectivamente), embora surja já um número significativo de 

TIP3 (15,3%); nos estabelecimentos de NEST4 existe algum equilíbrio entre TIP2 e 

TIP3 (44,4% e 38,4% respectivamente) nos estabelecimentos de NEST5 predomina o 

TIP3 (86,7% contra 13,3% de TIP2); os estabelecimentos de NEST1 são muito poucos 

tanto na amostra como na população total, pelo que não é relevante procurar analisar 

a associação verificada nestes estabelecimentos, que tem pouco significado. 

Analisando do ponto de vista das categorias de TIPU para ver quais os 

estabelecimentos mais representados, análise com menos interesse, poderemos, 

contudo constatar que: os TIP0 e TIP1 aplicam-se sobretudo em estabelecimentos 

classificados com NEST1 e NEST2 (66,7% e 33,3%, respectivamente, no caso de 

TIP1), embora ainda tenha significado a sua aplicação em NEST3 (33,3% dos 

estabelecimentos com este tipo de utilização); o TIP2 apresenta sobretudo 

estabelecimentos de NEST4 (44,4%) e NEST3 (31,1%) mas tem representados 

estabelecimentos de todas as categorias de NEST; o TIP3 tem também representados 

estabelecimentos de todos os tipos de NEST, com predomínio dos de NEST4 (38,4%) 

sobre as outras categorias dessa variável. Embora, como se disse anteriormente, não 

exista uma associação clara entre as duas variáveis, pode constatar-se que, à medida 

que se sobe nas categorias de NEST, tende a subir-se, na escala de TIPU em termos 

de percentagem de estabelecimentos de cada uma das suas categorias, com a 

excepção já referida e justificada de NEST2; na realidade, se atentarmos às duas 

categorias mais relevantes de TIPU (TIP2 e TIP3), vemos que ao longo da subida em 

NEST3 a NEST5 temos percentagens relativas entre TIP2 e TIP3 cada vez mais 

favoráveis a TIP3 (41,8%-55,2%; 30,1%-69,9%; 13,3%-86,7%). 

Para uma visão mais detalhada das associações entre o tipo de utilização dos 

sistemas e tecnologias de informação e a inserção empresarial e classificação dos 

estabelecimentos pode recorrer-se à tabela 6.67. 
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Tabela 6.64 – Tabulação cruzada entre TIPU,INSE e NEST 
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Analisa-se, por fim, o cruzamento entre as variáveis TIPU e QUAR, que nos 

evidenciam a eventual relação entre o tipo de utilização dos sistemas e tecnologias e 

informação na gestão dos estabelecimentos e a sua dimensão. 

Este cruzamento está registado na tabela 6.65. 

Tabela 6.65 – Cruzamento entre o tipo de utilização dos sistemas e tecnologias de informação e a dimensão dos estabelecimentos 

 

 
QUAR 

Total QUA1 QUA2 QUA3 QUA4 

TIPU TIP0 Count 1 0 0 0 1 

% within TIPU 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within QUAR 1,4% ,0% ,0% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,0% ,0% ,3% 

TIP1 Count 5 1 0 0 6 

% within TIPU 83,3% 16,7% ,0% ,0% 100,0% 

% within QUAR 6,9% 1,6% ,0% ,0% 1,8% 

% of Total 1,5% ,3% ,0% ,0% 1,8% 

TIP2 Count 16 19 20 35 90 

% within TIPU 17,8% 21,1% 22,2% 38,9% 100,0% 

% within QUAR 22,2% 31,1% 24,7% 28,0% 26,5% 

% of Total 4,7% 5,6% 5,9% 10,3% 26,5% 

TIP3 Count 50 41 61 90 242 

% within TIPU 20,7% 16,9% 25,2% 37,2% 100,0% 

% within QUAR 69,4% 67,2% 75,3% 72,0% 71,4% 

% of Total 14,7% 12,1% 18,0% 26,5% 71,4% 

Total Count 72 61 81 125 339 

% within TIPU 21,2% 18,0% 23,9% 36,9% 100,0% 

% within QUAR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,2% 18,0% 23,9% 36,9% 100,0% 

 

Pela análise da tabela pode verificar-se, olhando pelo lado do tipo de utilização, que: 

os TIP0 e TIP1 se aplicam em estabelecimentos de menor dimensão; os TIP2 e TIP3 

se aplicam a todas as dimensões de uma forma em que as diferenças não são muito 

relevantes, tendo em conta a proporção das dimensões no universo. 

Analisando do ponto de vista da dimensão constata-se também que, com a excepção 

de não encontramos TIP0 e TIP1 nas categorias QUA3 e QUA4, a relação da 

representação de TIP2 e TIP3 em cada uma das categorias de QUAR não é  



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                   398 
 

 

 

Ilustração 6.68 - Cruzamento entre as categorias do tipo de utilização dos sistemas e 
tecnologias de informação e da classe de número de quartos dos estabelecimentos  
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significativamente diferente (22,2%-69,4% em QUA1; 31,1%-67,2% em QUA2; 24,7%-

75,3% em QUA3; e 28%-72% em QUA4). Isso mesmo é bem visível no gráfico inferior 

da Ilustração 6.68. 

Estas conclusões são coerentes com o baixo grau de discriminação da variável QUAR 

que se constatou através da Análise de Correspondências Múltiplas e com os valores 

do coeficiente de correlação de Spearman anteriormente determinado, bem com os 

pareceres e conclusões retirados do painel e das entrevistas exploratórias e de 

aprofundamento realizadas. 

6.6.4.2.4. ASSOCIAÇÃO ENTRE GIAC E AS VARIÁVEIS 
INFORMÁTICAS E DE COMUNICAÇÃO (GINF, GEXT, GINT, ICNL) 

Tem interesse compreender como é que se compõe a variável GIAC em termos das 

variáveis informáticas e de comunicação (GINF, GEXT, GINT e ICNL). Para um maior 

detalhe de como é que se desdobram e compõem os diversos graus de 

informacionalização deverão consultar-se as Tabelas F.1 a F.5, no Apêndice F, em 

que se registam os diversos graus de GIAP e da sua composição ocorridos na 

amostra, bem como a Tabela B.1, que selecciona os níveis de GIAP mais significativos 

em termos da sua composição e da sua ocorrência, e ainda as Ilustrações B.1 e B.2, 

bem como os diagramas em radar que se lhe seguem, que mostram graficamente a 

composição e evolução do GIAP em termos das suas variáveis componentes. 

Em primeiro lugar, analisa-se a associação entre a variável GIAC e a variável GINF, 

que representa a presença mais fraca ou mais forte em termos de componentes 

informáticas internas, sobretudo em termos de softwares presentes no 

estabelecimento hoteleiro. 

Em segundo lugar, analisa-se a associação entre a variável GIAC e a variável GEXT, 

que representa o grau de interligação com o exterior 

Em terceiro lugar, analisa-se a associação entre a variável GIAC e a variável GINT, 

que representa o grau de integração dos componentes internos do sistema de 

informação  

Em quarto lugar, analisa-se a associação entre a variável GIAC e a variável ICNL, que 

representa a existência ou não de ligação entre os componentes internos do sistema 
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de informação (em particular do PMS) e os sistemas de ligação aos canais de 

distribuição e comunicação. 

No que se refere à composição do GIAC em termos das categorias da variável GINF, 

que se encontram registadas na Tabela 6.66 verifica-se o seguinte: a categoria GIC1 

está concentrada em GIF1 e GIF2 (85,7% e 14,3%, respectivamente); a categoria 

GIC2 tem fundamentalmente estabelecimentos com GIF 2, GIF3 e GIF4 (23,2%, 

33,3% e 42% respectivamente); a categoria GIC3 é muito diversa em termos de 

categorias de GINF, de GIF2 a GIF8 (com a excepção de GIF5, que é uma categoria 

claramente de transição, como já se viu, e que não co-ocorre com GIC3 na amostra 

constituída pelos respondentes ao inquérito); na categoria GIC4 predominam 

estabelecimentos com GIF7 (64,2% dos casos), embora se encontrem 

estabelecimentos com informatização desde GIF3 a GIF8. 

 

Tabela 6.66 – tabulação cruzada entre GIAC e GINF 

 

É possível também constatar o carácter de transição de GIF5 e GIF6 entre uma 

informatização do tipo da representada pela categoria GIF4 e uma informatização mais 

avançada representada pelo tipo GIF7.  

Constata-se também como dentro de GIC4 a percentagem de GIF 8 é muito reduzida 

(8,3%). Esta análise mostra que, mesmo quando se está perante estabelecimentos 

com a categoria da informacionalização GIC4, o seu grau de informatização está longe 
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de corresponder à disponibilidade de sistemas e tecnologias de informação que o 

mercado e o avanço tecnológico apresentam. Como se viu, nenhum atinge o nível de 

G111, que se considerou o mínimo de valor da variável GIAC para que se possa dizer 

que não existe subaproveitamento das potencialidades existentes em termos de 

sistemas e tecnologias de informação. 

A Ilustração 6.69 permite uma visualização gráfica do número de casos de cada uma 

das categorias de GINF em cada uma das categorias de GIAC na amostra estudada. 

 

 

Ilustração 6.69 – Composição das categorias da variável GIAC (Grau de Informacionalização Aparente) 
em termos de categorias da variável GINF (Grau de Informatização) 

 

 

Relativamente ao cruzamento da variável GIAC com a variável GEXT, cujos valores se 

podem encontrar na Tabela 6.67, podem tirar-se as seguintes conclusões: na 

categoria GIC1 as ocorrências na amostra de GEX1 e de GEX2 estão quase 

equilibradas (57,1% de GEX1 e 42,9% de GEX2); na categoria GIC2 predominam os 

casos de GEX2 (63,8%) mas GEX1 está também significativamente representada 
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(36,2%); na categoria GIC3 a distribuição está também distribuída entre GEX1 e GEX2 

mas com muito maior representação de GEX2 (64,5% contra 35,5% de GEX1); na 

categoria GIC4 encontram-se quase exclusivamente estabelecimentos com GEX2 

(99,5%). As categorias GEX0, GEX3 e GEX4 não surgem representadas na amostra.  

 

 

Tabela 6.67 – tabulação cruzada entre GIAC e GEXT 

 

 
GEXT 

Total GEX1 GEX2 

GIAC GIC1 Count 4 3 7 

% within GIAC 57,1% 42,9% 100,0% 

% within GEXT 7,0% 1,1% 2,1% 

% of Total 1,2% ,9% 2,1% 

GIC2 Count 25 44 69 

% within GIAC 36,2% 63,8% 100,0% 

% within GEXT 43,9% 15,6% 20,4% 

% of Total 7,4% 13,0% 20,4% 

GIC3 Count 27 49 76 

% within GIAC 35,5% 64,5% 100,0% 

% within GEXT 47,4% 17,4% 22,4% 

% of Total 8,0% 14,5% 22,4% 

GIC4 Count 1 186 187 

% within GIAC ,5% 99,5% 100,0% 

% within GEXT 1,8% 66,0% 55,2% 

% of Total ,3% 54,9% 55,2% 

Total Count 57 282 339 

% within GIAC 16,8% 83,2% 100,0% 

% within GEXT 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 16,8% 83,2% 100,0% 

 

 

 

A Ilustração 6.70 permite uma visualização gráfica do número de casos de cada uma 

das categorias de GEX em cada uma das categorias de GIAC na amostra estudada. 
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Ilustração 6.70 – Composição das categorias da variável GIAC (Grau de Informacionalização Aparente) 
em termos de categorias da variável GEXT (Grau de Interligação Externa) 

 

 

Relativamente ao cruzamento da variável GIAC com a variável GINT, cujos valores se 

podem encontrar na Tabela 6.69, podem tirar-se as seguintes conclusões: na 

categoria GIC1 apenas surgem estabelecimentos com GIN0; na categoria GIC2 

surgem predominantemente estabelecimentos com GIN1 (88,4% dos casos), embora 

apareçam casos de GIN0 (8,3%) e GIN2 (2,9%); na categoria GIC3 surgem 

predominantemente estabelecimentos com GIN2 (85,5% dos casos) e já não ocorrem 

estabelecimentos com GIC0; na categoria GIC4 ocorrem exclusivamente 

estabelecimentos com GIN2. 

Pode ver-se, deste modo, que, no caso desta variável a sua evolução está muito 

associada à evolução das categorias da variável GIAC, existindo quase uma 

correspondência biunívoca entre as categorias das duas variáveis (com a excepção 

pouco marcada, de apenas 11,32% dos estabelecimentos de GIC2). 
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Tabela 6.68 – Tabulação cruzada entre GIAC e GINT 

 

 
GINT 

Total GIN1 GIN2 GIN0 

GIAC GIC1 Count 0 0 7 7 

% within GIAC ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% within GINT ,0% ,0% 53,8% 2,1% 

% of Total ,0% ,0% 2,1% 2,1% 

GIC2 Count 61 2 6 69 

% within GIAC 88,4% 2,9% 8,7% 100,0% 

% within GINT 84,7% ,8% 46,2% 20,4% 

% of Total 18,0% ,6% 1,8% 20,4% 

GIC3 Count 11 65 0 76 

% within GIAC 14,5% 85,5% ,0% 100,0% 

% within GINT 15,3% 25,6% ,0% 22,4% 

% of Total 3,2% 19,2% ,0% 22,4% 

GIC4 Count 0 187 0 187 

% within GIAC ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within GINT ,0% 73,6% ,0% 55,2% 

% of Total ,0% 55,2% ,0% 55,2% 

Total Count 72 254 13 339 

% within GIAC 21,2% 74,9% 3,8% 100,0% 

% within GINT 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,2% 74,9% 3,8% 100,0% 

 
 

 

A Ilustração 6.71 permite uma visualização gráfica do número de casos de cada uma 

das categorias de GINT em cada uma das categorias de GIAC na amostra estudada. 
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Ilustração 6.71 – Composição das categorias da variável GIAC (Grau de Informacionalização Aparente) 
em termos de categorias da variável GINT (Grau de Integração Interna) 

 

Relativamente ao cruzamento da variável GIAC com a variável ICNL, cujos valores se 

podem encontrar na Tabela 6.69, podem tirar-se as seguintes conclusões: na 

categoria GIC1 apenas ocorrem casos de ICN0; na categoria GIC2 ocorrem quase 

exclusivamente casos de ICN0 (98,6%); na categoria GIC3 existe uma ocorrência 

repartida de casos de ICN0 e de ICN1 (59,2% de ICN0 e 40,8% de ICN1); na categoria 

GIC4 ocorrem quase exclusivamente casos de ICN1. 

Pode, assim, constatar-se uma forte associação entre o grau de informacionalização e 

o grau de integração com os canais. Esta associação pode ver-se ainda mais 

claramente através da evolução comparada da variável GIAP e da variável ICNL. Para 

visualizar essa evolução através dos casos mais representativos da variável GIAP 

podem consultar-se as Ilustrações B.1 e B.2. 
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Tabela 6.69– Tabulação cruzada entre GIAC e ICNL 

 

 
ICNL 

Total ICN0 ICN1 

GIAC GIC1 Count 7 0 7 

% within GIAC 100,0% ,0% 100,0% 

% within ICNL 5,8% ,0% 2,1% 

% of Total 2,1% ,0% 2,1% 

GIC2 Count 68 1 69 

% within GIAC 98,6% 1,4% 100,0% 

% within ICNL 56,2% ,5% 20,4% 

% of Total 20,1% ,3% 20,4% 

GIC3 Count 45 31 76 

% within GIAC 59,2% 40,8% 100,0% 

% within ICNL 37,2% 14,2% 22,4% 

% of Total 13,3% 9,1% 22,4% 

GIC4 Count 1 186 187 

% within GIAC ,5% 99,5% 100,0% 

% within ICNL ,8% 85,3% 55,2% 

% of Total ,3% 54,9% 55,2% 

Total Count 121 218 339 

% within GIAC 35,7% 64,3% 100,0% 

% within ICNL 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 35,7% 64,3% 100,0% 

 
 

 

 

 

A Ilustração 6.72 permite uma visualização do número de casos ocorridos de cada 

categoria da variável ICNL em cada uma das categorias da variável GIAC.  
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Ilustração 6.72 – Composição das categorias da variável GIAC (Grau de Informacionalização Aparente) 

em termos de categorias da variável ICNL (Grau de Integração com os Canais) 

6.6.4.2.5. ASSOCIAÇÃO ENTRE O TIPO DE UTILIZAÇÃO DOS 
SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NA GESTÃO (TIPU) E AS VARIÁVEIS 
INFORMÁTICAS E DE COMUNICAÇÃO (GINF, GEXT, GINT, ICNL) 

Para os objectivos deste projecto de investigação, que procura analisar se existe ou 

não subaproveitamento dos sistemas e tecnologias de informação na gestão dos 

estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal, de uma forma quantificada, para o 

que estabeleceu como objectivo instrumental a criação de um sistema de medida 

inédito do grau de informacionalização desses estabelecimentos, tem interesse 

analisar até que ponto a existência de mais meios informáticos e de comunicação 

electrónica está associado a um grau mais avançado de utilização desses meios na 

gestão. Para isso, vai-se analisar o cruzamento entre a variável TIPU e as variáveis 

informáticas e de comunicação (GINF, GEXT, GINT e ICNL), estudando a co-

ocorrência das suas categorias na amostra em estudo, constituída pelos 

estabelecimentos respondentes ao inquérito. 

Começa por analisar-se o cruzamento entre TIPU e GINF, bastante significativo, 
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Tabela 6.70 – Tabulação cruzada entre as variáveis TIPU e GINF 

 

 
TIPU 

Total TIP1 TIP2 TIP3 TIP0 

GINF GIF1 Count 4 1 1 1 7 

% within GINF 57,1% 14,3% 14,3% 14,3% 100,0% 

% within TIPU 66,7% 1,1% ,4% 100,0% 2,1% 

% of Total 1,2% ,3% ,3% ,3% 2,1% 

GIF2 Count 2 14 5 0 21 

% within GINF 9,5% 66,7% 23,8% ,0% 100,0% 

% within TIPU 33,3% 15,6% 2,1% ,0% 6,2% 

% of Total ,6% 4,1% 1,5% ,0% 6,2% 

GIF3 Count 0 36 14 0 50 

% within GINF ,0% 72,0% 28,0% ,0% 100,0% 

% within TIPU ,0% 40,0% 5,8% ,0% 14,7% 

% of Total ,0% 10,6% 4,1% ,0% 14,7% 

GIF4 Count 0 5 53 0 58 

% within GINF ,0% 8,6% 91,4% ,0% 100,0% 

% within TIPU ,0% 5,6% 21,9% ,0% 17,1% 

% of Total ,0% 1,5% 15,6% ,0% 17,1% 

GIF5 Count 0 0 5 0 5 

% within GINF ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within TIPU ,0% ,0% 2,1% ,0% 1,5% 

% of Total ,0% ,0% 1,5% ,0% 1,5% 

GIF6 Count 0 18 11 0 29 

% within GINF ,0% 62,1% 37,9% ,0% 100,0% 

% within TIPU ,0% 20,0% 4,5% ,0% 8,6% 

% of Total ,0% 5,3% 3,2% ,0% 8,6% 

GIF7 Count 0 16 125 0 141 

% within GINF ,0% 11,3% 88,7% ,0% 100,0% 

% within TIPU ,0% 17,8% 51,7% ,0% 41,6% 

% of Total ,0% 4,7% 36,9% ,0% 41,6% 

GIF8 Count 0 0 28 0 28 

% within GINF ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within TIPU ,0% ,0% 11,6% ,0% 8,3% 

% of Total ,0% ,0% 8,3% ,0% 8,3% 

Total Count 6 90 242 1 339 

% within GINF 1,8% 26,5% 71,4% ,3% 100,0% 

% within TIPU 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,8% 26,5% 71,4% ,3% 100,0% 
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Ilustração 6.73 - Cruzamento entre as variáveis que definem o tipo de utilização dos sistemas e 
tecnologias de informação (TIPU) e o grau de informatização (GINF) 
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dado que GINF representa sobretudo o investimento feito em termos de softwares 

dedicados à gestão, nos seus diversos aspectos, e interessa ver até que ponto esse 

investimento corresponde a uma utilização adequada ou existem indícios de 

subutilização dos meios existentes, para além do subaproveitamento das 

potencialidades dos sistemas e tecnologias de informação disponíveis no mercado. 

Pode constatar-se pela tabela 6.70, analisando do ponto de vista do tipo de utilização, 

o seguinte: o único caso que ocorre de TIP0 tem GIF1; a categoria TIP1 está 

tipicamente pouco informatizada (66,7% tem GIF1 e 33,3% tem GIF2); a categoria 

TIP2 tem predominantemente GIF3 (40,0%), GIF6 (20,0%) e GIF7 (17,8%), embora 

15,6% dos estabelecimentos inseridos nesta categoria tenham GIF2; GIF4 e GIF5 está 

pouco representado (5,6%) em TIP2 e GIF 5 nem sequer ocorre nesta amostra; o valor 

de GIF6 mostra um avanço nos aspectos de gestão mais técnica, em termos de 

segurança e de gestão das instalações em termos de energia e climatização, 

nomeadamente) mas ainda sem avançar para um CRM integral e para sistemas de 

apoio à decisão; a categoria TIP3 dispõe fundamentalmente de GIF7 (51,7% dos 

casos) e de GIF4 (21,9%), existindo apenas uma minoria (11,6%) com GIF8, o que 

mostra o pouco recurso a sistemas de informação mais avançados e a ferramentas de 

simulação e apoio à decisão. 

Analisando do ponto de vista do grau de informatização, a partir da co-ocorrência das 

suas categorias com as do tipo de utilização, constata-se o seguinte: GIF1 tem 

sobretudo estabelecimentos com TIP1 (57,1%) mas tem depois igualmente 

distribuídos estabelecimentos de TIP0, TIP2 e TIP3 (14,3% em cada), sendo, contudo, 

de assinalar que, dado o pequeno número de casos desta categoria registados na 

amostra constituída pelos respondentes, é difícil tirar mais conclusões desta 

distribuição por esses níveis; GIF2 tem sobretudo estabelecimentos do nível TIP2 

(66,7%), tendo depois estabelecimentos de TIP1 e TIP3 (33,3% e 23,8% 

respectivamente; GIF3 tem sobretudo estabelecimentos com TIP2 (72%), sendo os 

restantes de TIP3 (28%), o que mostra que existem gestores que, apesar de um baixo 

grau de informatização procuram utilizar já os seus meios também numa perspectiva 

de gestão estratégica); GIF4 tem quase totalmente estabelecimentos de TIP3 (91,4%), 

aparecendo apenas também estabelecimentos com TIP2 (8,6% apenas dos casos); 

GIF5 aparece muito pouco representado na amostra (trata-se, como se disse, de uma 

categoria de transição) e apenas ocorrem estabelecimentos de TIP3 nesta categoria; 

GIF6 tem sobretudo estabelecimentos de TIP2 (62,1%) e só depois de TIP3 (37,9%), o 

que é natural dado tratar-se também de uma categoria de transição que representa, tal 
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como GIF5, relativamente a GIF4 apenas um reforço de meios ao dispor da gestão 

técnico-operacional; com GIF7 aparecem quase exclusivamente estabelecimentos de 

TIP3 (com 88,7% dos casos), categoria onde, como vimos, é predominante (com 

51,7% dos casos dessa categoria de TIPU), aparecendo contudo ainda 

estabelecimentos de TIP2 (11,3% dos casos), o que, mais uma vez mostra 

subaproveitamento de meios; com GIF8 apenas ocorrem estabelecimentos de TIP3, 

como é natural, dado que representa sobretudo um avanço em meios ao dispor da 

gestão estratégica. 

A Ilustração 6.73 permite visualizar a co-ocorrência, em números de casos, das 

categorias das duas variáveis e ter uma visão mais clara das conclusões retiradas da 

tabela. 

Da tabulação cruzada entre o tipo de utilização (TIPU) e o grau de interligação externa 

(GEXT), salienta-se, em primeiro lugar, a não ocorrência das categorias GEX0, GEX3 

e GEX4, na amostra estudada. 

Analisando o cruzamento entre as duas variáveis do ponto de vista das categorias do 

tipo de utilização, constata-se o seguinte: Os estabelecimentos de TIP0 têm GEX1 

(apenas site); os estabelecimentos de TIP1 têm predominantemente GEX2 (66,7%) e 

o restante GEX1 (33,3%), o que mostra o avanço da indústria hoteleira no que se 

refere ao esforço comercial apoiado em sistemas e tecnologias de informação 

relativamente aos graus de informatização e de integração interna, facto referido na 

literatura e confirmado na triangulação com o painel e as entrevistas exploratórias e de 

aprofundamento realizadas; os estabelecimentos de TIP2 e TIP3, que constituem a 

maioria, têm predominantemente GEX2 (76,7% e 86,4% dos casos, respectivamente), 

o que reforça a afirmação anterior. 
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Tabela 6.71 – Tabulação cruzada entre as variáveis TIPU e GEXT 

 

 
TIPU 

Total TIP1 TIP2 TIP3 TIP0 

GEXT GEX1 Count 2 21 33 1 57 

% within GEXT 3,5% 36,8% 57,9% 1,8% 100,0% 

% within TIPU 33,3% 23,3% 13,6% 100,0% 16,8% 

% of Total ,6% 6,2% 9,7% ,3% 16,8% 

GEX2 Count 4 69 209 0 282 

% within GEXT 1,4% 24,5% 74,1% ,0% 100,0% 

% within TIPU 66,7% 76,7% 86,4% ,0% 83,2% 

% of Total 1,2% 20,4% 61,7% ,0% 83,2% 

Total Count 6 90 242 1 339 

% within GEXT 1,8% 26,5% 71,4% ,3% 100,0% 

% within TIPU 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,8% 26,5% 71,4% ,3% 100,0% 

 

 

 

 

Analisando o cruzamento das variáveis do ponto de vista das categorias da variável 

GEXT, verifica-se que GEX1 ocorre predominantemente em estabelecimentos com 

TIP2 (57,9% dos casos desta forma de interligação externa) 
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Ilustração 6.74 - Cruzamento entre as variáveis que definem o tipo de utilização dos sistemas 

e tecnologias de informação (TIPU) e o grau interligação externa (GEXT) 
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e GEX2 ocorre predominantemente em estabelecimentos com TIP3 (74,1% dos 

estabelecimentos com TIP3, mais a mais que, como se viu, 86,4% destes 

estabelecimentos têm GEX2). 

Não deixa, contudo, de ser significativa, relativamente à problemática em estudo, a 

inexistência absoluta dos graus que representam uma ligação estruturada significativa 

com os fornecedores no que respeita aos fornecimentos essenciais (GEX3) e ligação 

estruturada a entidades com actividades complementares sinérgicas, de forma a 

constituir uma rede ou constelação de valor estruturada com recurso a tecnologias de 

informação e comunicação (GEX4), bem como a existência ainda de 16,8% do total 

dos estabelecimentos com GEX1, isto é, sem ligação a CRS ou GDS/IDS, o que 

poderá ainda ser mais significativo na população total, dada a sub-representação dos 

estabelecimentos independentes na amostra.  

A Ilustração 6.74 permite visualizar a co-ocorrência, em números de casos, das 

categorias das duas variáveis e ter uma visão mais clara das conclusões retiradas da 

tabela. 

Analisando, em seguida, a tabulação cruzada entre o tipo de utilização dos sistemas e 

tecnologias de informação e comunicação (TIPU) e o grau de integração interna dos 

sistemas e tecnologias (GINT), e começando pelo ponto de vista do tipo de utilização, 

poderemos constatar o seguinte: os estabelecimentos com TIP0 só têm GIN0; os 

estabelecimentos com TIP1 têm predominantemente GIN0 (83,6%); os 

estabelecimentos com TIP2 têm predominantemente GIN2 (56,7%) mas 37,8% ainda 

têm GIN1; os estabelecimentos com TIP3 têm também predominantemente GIN2 

(83,9%); mas há que referir casos de TIP3 com GIN0 (só 0,8% de TIP3 mas 15,4% 

dos casos de GIN0 praticam TIP3). 

Do ponto de vista das categorias da variável GINT, pode constatar-se que nos 

estabelecimentos com GIN0 estão representadas todas as categorias de TIPU, 

embora GIN0 seja uma categoria pouco representada na amostra (porque representa 

que o estabelecimento só tem módulos isolados e nem sequer um PMS mínimo e 

integrado possui); os estabelecimentos com GIN1 têm as categorias de TIPU quase 

equitativamente distribuídas entre TIP2 e TIP3 (47,2% e 51,4% respectivamente); os 

estabelecimentos com GIN2 têm predominantemente TIP3 (79,9% dos casos) 
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Tabela 6.72 – Tabulação cruzada entre as variáveis TIPU e GINT 

 

 
TIPU 

Total TIP1 TIP2 TIP3 TIP0 

GINT GIN1 Count   1 34 37 0 72 

% within GINT 1,4% 47,2% 51,4% ,0% 100,0% 

% within TIPU 16,7% 37,8% 15,3% ,0% 21,2% 

% of Total ,3% 10,0% 10,9% ,0% 21,2% 

GIN2 Count 0 51 203 0 254 

% within GINT ,0% 20,1% 79,9% ,0% 100,0% 

% within TIPU ,0% 56,7% 83,9% ,0% 74,9% 

% of Total ,0% 15,0% 59,9% ,0% 74,9% 

GIN0 Count 5 5 2 1 13 

% within GINT 38,5% 38,5% 15,4% 7,7% 100,0% 

% within TIPU 83,3% 5,6% ,8% 100,0% 3,8% 

% of Total 1,5% 1,5% ,6% ,3% 3,8% 

Total Count 6 90 242 1 339 

% within GINT 1,8% 26,5% 71,4% ,3% 100,0% 

% within TIPU 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,8% 26,5% 71,4% ,3% 100,0% 

 

 

 

 

 

A Ilustração 6.75 permite visualizar a co-ocorrência, em números de casos, das 

categorias das duas variáveis e ter uma visão mais clara das conclusões retiradas da 

tabela. 
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Ilustração 6.75 - Cruzamento entre as variáveis que definem o tipo de utilização dos sistemas e 
tecnologias de informação (TIPU) e o grau de integração interna (GINT) 
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A terminar a análise do cruzamento entre a variável que mede o tipo de utilização dos 

sistemas e tecnologias de informação na gestão dos estabelecimentos hoteleiros 

(TIPU) e as variáveis relacionadas com o grau de utilização de meios informáticos e de 

comunicação, analisamos o cruzamento daquela com a variável ICNL, que indica se 

existe ou não integração entre o sistema interno e os canais de distribuição e clientes. 

 

Tabela 6.73 – Tabulação cruzada entre as variáveis TIPU e ICNL 

 

 
TIPU 

Total TIP1 TIP2 TIP3 TIP0 

ICNL ICN0 Count 6 53 61 1 121 

% within ICNL 5,0% 43,8% 50,4% ,8% 100,0% 

% within TIPU 100,0% 58,9% 25,2% 100,0% 35,7% 

% of Total 1,8% 15,6% 18,0% ,3% 35,7% 

ICN1 Count 0 37 181 0 218 

% within ICNL ,0% 17,0% 83,0% ,0% 100,0% 

% within TIPU ,0% 41,1% 74,8% ,0% 64,3% 

% of Total ,0% 10,9% 53,4% ,0% 64,3% 

Total Count 6 90 242 1 339 

% within ICNL 1,8% 26,5% 71,4% ,3% 100,0% 

% within TIPU 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,8% 26,5% 71,4% ,3% 100,0% 

 

Analisando o cruzamento entre as duas variáveis, do ponto de vista das categorias do 

tipo de utilização, constata-se que: os estabelecimentos com TIP0 e TIP1 têm ICN0; 

dos estabelecimentos com TIP2, 58,9% tem ICN0 e 41,8%; dos estabelecimentos com 

TIP3, a maioria (74,8%) tem ICN1. Verificou-se nas entrevistas e nos contributos do 

painel de especialistas que certos gestores, por razões de controlo e gestão das 

reservas, particularmente no que se refere à gestão de overbooking e de tarifas, 

preferem não ter esta ligação activa, gerindo com intervenção humana a ligação entre 

a informação com o exterior (canais e clientes) e o sistema interno. 

Analisando o cruzamento do ponto de vista da variável ICNL, verifica-se que a 

categoria ICN1 co-ocorre maioritariamente com estabelecimentos com TIP3 (83,0% 

dos casos de ICN1)  

A Ilustração 6.76 permite visualizar a co-ocorrência, em números de casos, das 

categorias das duas variáveis e ter uma visão mais clara das conclusões retiradas da 

tabela. 
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Ilustração 6.76 - Cruzamento entre as variáveis que definem o tipo de utilização dos sistemas e 
tecnologias de informação (TIPU) e o grau de integração com os canais de distribuição e os 
clientes (ICNL) 
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6.6.4.2.6. ASSOCIAÇÃO ENTRE O TIPO DE INSERÇÃO 
EMPRESARIAL DOS ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS (INSE) E AS VARIÁVEIS 
INFORMÁTICAS E DE COMUNICAÇÃO (GINF, GEXT, GINT, ICNL) 

Dado o grau de associação médio-moderado detectado entre o grau de 

informacionalização e o tipo de inserção empresarial, por um lado, e a sub-

representação na amostra dos estabelecimentos independentes (INSE1), por outro 

lado, considerou-se conveniente estudar a associação mais pormenorizada entre o 

tipo de inserção empresarial e as variáveis informáticas e de comunicação através do 

método das tabulações cruzadas.  

Começa por analisar-se o cruzamento entre o tipo de inserção e essas variáveis nos 

estabelecimentos pertencentes a cadeias hoteleiras (INSE1 e INSE2). Em seguida, 

focar-se-á sinteticamente o comportamento das variáveis informáticas e de 

comunicação no caso dos estabelecimentos independentes que responderam ao 

inquérito, de modo a poder pensar, triangulando esse comportamento com a 

comparação entre a composição da amostra e a da população e a informação 

qualitativa recolhida através do painel de especialistas e das entrevistas exploratórias 

e de aprofundamento. 

No que se refere à variável GINF (grau de informacionalização), como se pode ver na 

Tabela 6.74, na amostra estudada, verifica-se o seguinte:  

• nos estabelecimentos hoteleiros pertencentes a cadeias portuguesas (INSE2) 

mais de metade (59,1%) têm GIF7, distribuindo-se os restantes fundamentalmente 

entre GIF4 (17,7%), GIF3 (11,8%) e GIF6 (10,5%); os casos de GIF1 e GIF 2 são 

praticamente inexistentes (0,0% e 0,8% respectivamente); de notar que não surge 

qualquer estabelecimento com GIF8, embora possam vir a surgir num curto 

espaço de tempo, dado existirem estabelecimentos independentes portugueses 

com GIF8 que poderão evoluir para grupos hoteleiros; 

• nos estabelecimentos hoteleiros pertencentes a cadeias de origem não-

portuguesa é predominante o GIF8 (84,4% dos casos) surgindo apenas 9,4% com 

GIF5 e dois casos de GIF3 e GIF4 (representando 3,1% cada); apesar de os 

estabelecimentos de cadeias não-portuguesas estejam muito menos 

representados, proporcionalmente, na amostra do que os de cadeias portuguesas, 

todas as informações recolhidas por métodos qualitativos coincidem em apontar 

para um grau de informatização elevado. 
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Tabela 6.74 – Tabulação cruzada entre as variáveis INSE e GINF 

 

 
INSE 

Total INSE1 INSE2 INSE3 

GINF GIF1 Count 7 0 0 7 

% within GINF 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within INSE 10,0% ,0% ,0% 2,1% 

% of Total 2,1% ,0% ,0% 2,1% 

GIF2 Count 19 2 0 21 

% within GINF 90,5% 9,5% ,0% 100,0% 

% within INSE 27,1% ,8% ,0% 6,2% 

% of Total 5,6% ,6% ,0% 6,2% 

GIF3 Count 21 28 1 50 

% within GINF 42,0% 56,0% 2,0% 100,0% 

% within INSE 30,0% 11,8% 3,1% 14,7% 

% of Total 6,2% 8,3% ,3% 14,7% 

GIF4 Count 15 42 1 58 

% within GINF 25,9% 72,4% 1,7% 100,0% 

% within INSE 21,4% 17,7% 3,1% 17,1% 

% of Total 4,4% 12,4% ,3% 17,1% 

GIF5 Count 2 0 3 5 

% within GINF 40,0% ,0% 60,0% 100,0% 

% within INSE 2,9% ,0% 9,4% 1,5% 

% of Total ,6% ,0% ,9% 1,5% 

GIF6 Count 4 25 0 29 

% within GINF 13,8% 86,2% ,0% 100,0% 

% within INSE 5,7% 10,5% ,0% 8,6% 

% of Total 1,2% 7,4% ,0% 8,6% 

GIF7 Count 1 140 0 141 

% within GINF ,7% 99,3% ,0% 100,0% 

% within INSE 1,4% 59,1% ,0% 41,6% 

% of Total ,3% 41,3% ,0% 41,6% 

GIF8 Count 1 0 27 28 

% within GINF 3,6% ,0% 96,4% 100,0% 

% within INSE 1,4% ,0% 84,4% 8,3% 

% of Total ,3% ,0% 8,0% 8,3% 

Total Count 70 237 32 339 

% within GINF 20,6% 69,9% 9,4% 100,0% 

% within INSE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,6% 69,9% 9,4% 100,0% 
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A Ilustração 6.77 permite visualizar a co-ocorrência, em números de casos, das 

categorias das duas variáveis e ter uma visão mais clara das conclusões retiradas da 

tabela. 

 

 

Ilustração 6.77 – Composição das categorias da variável INSE (Tipo de inserção empresarial) em 
termos de categorias da variável GINT (Grau de Integração Interna) 

 

No que se refere à variável GEXT (grau de interligação externa), como se pode ver na 

Tabela 6.75, na amostra estudada, verifica-se o seguinte: 

• como já se referiu, não ocorreram na amostra casos de GEX3 nem de GEX4; 

• nos estabelecimentos hoteleiros pertencentes a cadeias portuguesas (INSE2) 

predomina GEX2 (84,4% dos casos);  

• nos estabelecimentos hoteleiros pertencentes a cadeias de origem não-

portuguesa a totalidade tem GEX2. 
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Tabela 6.75 – tabulação cruzada entre as variáveis INSE e GEXT 

 

 
GEXT 

Total GEX1 GEX2 

INSE INSE1 Count 20 50 70 

% within INSE 28,6% 71,4% 100,0% 

% within GEXT 35,1% 17,7% 20,6% 

% of Total 5,9% 14,7% 20,6% 

INSE2 Count 37 200 237 

% within INSE 15,6% 84,4% 100,0% 

% within GEXT 64,9% 70,9% 69,9% 

% of Total 10,9% 59,0% 69,9% 

INSE3 Count 0 32 32 

% within INSE ,0% 100,0% 100,0% 

% within GEXT ,0% 11,3% 9,4% 

% of Total ,0% 9,4% 9,4% 

Total Count 57 282 339 

% within INSE 16,8% 83,2% 100,0% 

% within GEXT 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 16,8% 83,2% 100,0% 

 

 

A Ilustração 6.78 permite visualizar a co-ocorrência, em números de casos, das 

categorias das duas variáveis e ter uma visão mais clara das conclusões retiradas da 

tabela. 

No que se refere à variável GINT (grau de integração interna), como se pode ver na 

Tabela 6.76, na amostra estudada, verifica-se o seguinte: 

• nos estabelecimentos hoteleiros pertencentes a cadeias portuguesas (INSE2) 

predomina GIN2 (82,7% dos casos), embora ainda surjam 16,9% dos casos com 

GIN1, o que, apesar de tudo, constitui uma percentagem elevada de não-

integração, sobretudo quando se está perante estabelecimentos pertencentes a 

grupos empresariais; 

• nos estabelecimentos hoteleiros pertencentes a cadeias de origem não-

portuguesa a quase totalidade (96,9%) tem GIN2. 

A Ilustração 6.78 permite visualizar a co-ocorrência, em números de casos, das 

categorias das duas variáveis e ter uma visão mais clara das conclusões retiradas da 

tabela. 
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Ilustração 6.78 – Composição das categorias da variável INSE (Tipo de inserção empresarial) 
em termos de categorias da variável GEXT (Grau de interligação externa) e da variável GINT 
(Grau de Integração Interna)  
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Tabela 6.76 – Tabulação cruzada entre as variáveis INSE e GINT 

 

 
GINT 

Total GIN1 GIN2 GIN0 

INSE INSE1 Count 31 27 12 70 

% within INSE 44,3% 38,6% 17,1% 100,0% 

% within GINT 43,1% 10,6% 92,3% 20,6% 

% of Total 9,1% 8,0% 3,5% 20,6% 

INSE2 Count 40 196 1 237 

% within INSE 16,9% 82,7% ,4% 100,0% 

% within GINT 55,6% 77,2% 7,7% 69,9% 

% of Total 11,8% 57,8% ,3% 69,9% 

INSE3 Count 1 31 0 32 

% within INSE 3,1% 96,9% ,0% 100,0% 

% within GINT 1,4% 12,2% ,0% 9,4% 

% of Total ,3% 9,1% ,0% 9,4% 

Total Count 72 254 13 339 

% within INSE 21,2% 74,9% 3,8% 100,0% 

% within GINT 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,2% 74,9% 3,8% 100,0% 

 

 

No que se refere à variável ICNL (grau de interligação com os canais e os clientes), 

como se pode ver na Tabela 6.77, na amostra estudada, verifica-se o seguinte: 

• nos estabelecimentos hoteleiros pertencentes a cadeias portuguesas (INSE2) 

predomina ICN1 (68,8% dos casos), embora ainda surjam quase um terço 

(31,2%) dos casos com ICN0;  

• nos estabelecimentos hoteleiros pertencentes a cadeias de origem não-

portuguesa a quase totalidade (93,8%) tem ICN1, sendo a inexistência de 

interlgação entre os sistemas internos e os de ligação ao exterior praticamente 

residual (6,3% dos casos). 

 A Ilustração 6.79 permite visualizar a co-ocorrência, em números de casos, das 

categorias das duas variáveis e ter uma visão mais clara das conclusões retiradas da 

tabela. 
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Tabela 6.77 – tabulação cruzada entre as variáveis INSE e ICNL 

 

 

ICNL 

Total ICN0 ICN1 

INSE INSE1 Count 45 25 70 

% within INSE 64,3% 35,7% 100,0% 

% within ICNL 37,2% 11,5% 20,6% 

% of Total 13,3% 7,4% 20,6% 

INSE2 Count 74 163 237 

% within INSE 31,2% 68,8% 100,0% 

% within ICNL 61,2% 74,8% 69,9% 

% of Total 21,8% 48,1% 69,9% 

INSE3 Count 2 30 32 

% within INSE 6,3% 93,8% 100,0% 

% within ICNL 1,7% 13,8% 9,4% 

% of Total ,6% 8,8% 9,4% 

Total Count 121 218 339 

% within INSE 35,7% 64,3% 100,0% 

% within ICNL 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 35,7% 64,3% 100,0% 

 

 

Ilustração 6.79 – Composição das categorias da variável INSE (Tipo de inserção 
empresarial) em termos de categorias da variável ICNL (Grau de Integração com os 
canais e os clientes) 
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O caso dos Estabelecimentos Independentes 

Vai-se analisar em seguida o que se passa nos estabelecimentos independentes 

(INSE1) respondentes ao inquérito relativamente às variáveis informáticas e de 

comunicação: 

• relativamente à variável GINF, constata-se que: os estabelecimentos se 

distribuem fundamentalmente por graus de informatização de GIF 1 (10%), GIF2 

(27,1%), GIF3 (30%) e GIF4 (21,4%); ocorrem apenas um caso de GIF7 e um 

caso de GIF8; 

• relativamente à variável GEXT, constata-se que 71,4% dos estabelecimentos têm 

GEX2, o que vem mais uma vez confirmar o avanço da indústria hoteleira, em 

geral, no que respeita ao recurso a meios electrónicos para a comunicação e a 

comercialização; 

• relativamente à variável GINT, este tipo de estabelecimentos distribui-se pelas 

categorias GIN1 (44,3%), GIN2 (38,6%) e GIN0 (17,1%), o que demonstra a 

existência em geral, de um baixo grau de integração de sistemas, coerente, aliás, 

com o que a literatura refere acontecer a nível mundial; 

• relativamente à variável ICNL, verifica-se que a maioria dos estabelecimentos 

respondentes (64,3) não tem integração entre os sistemas internos e os canais de 

distribuição e clientes. 

Nas tabelas 6.74 a 6.77 e nas Ilustrações 6.77 a 6.79 podem ver-se a totalidade dos 

valores e visualizar-se a co-ocorrência das categorias das diversas variáveis com a 

categoria INSE1. 

Como já se referiu, todas as informações recolhidas através dos métodos qualitativos 

e fornecidas por indivíduos conhecedores do sector e por responsáveis de um grande 

número de estabelecimentos de estabelecimentos hoteleiros, conduzem a que existirá 

uma tendência significativa, sobretudo nos estabelecimentos independentes, devido 

às suas características de dimensão, de organização, de grau de informacionalização 

médio e, também, de qualidade média de gestão, para que respondam a qualquer 

inquérito sobre esta matéria  maioritariamente aqueles que mais se preocupam com a 

problemática em estudo e/ou que melhor compreendem a sua importância . Todos os 

pareceres levam também a pensar que esses são os que têm um maior grau de 

informacionalização, de entre a totalidade dos estabelecimentos independentes. 

Tudo isto pode conduzir a pensar que, apesar do número de respostas não ser, em si, 

pequeno (70 estabelecimentos, mais do que 11% dos estabelecimentos 
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independentes existentes), os valores na população sejam, em todas as variáveis, 

inferiores aos que surgem na amostra, com excepção talvez da variável GEXT, o que 

conduzirá a que o valor das variáveis GIAP e GIAC sejam também inferiores no 

conjunto dos estabelecimentos independentes da população relativamente aos valores 

ocorridos na amostra constituída pelos respondentes ao inquérito.  

 

 

Tabela 6.78 – Tabulação cruzada entre as variáveis INSE e GIAC 

 

 
GIAC 

Total GIC1 GIC2 GIC3 GIC4 

INSE INSE1 Count 7 28 24 11 70 

% within INSE 10,0% 40,0% 34,3% 15,7% 100,0% 

INSE2 Count 0 40 51 146 237 

% within INSE ,0% 16,9% 21,5% 61,6% 100,0% 

INSE3 Count 0 1 1 30 32 

% within INSE ,0% 3,1% 3,1% 93,8% 100,0% 

Total Count 7 69 76 187 339 

% within INSE 2,1% 20,4% 22,4% 55,2% 100,0% 

 

 

A tabela 6.78 recorda sinteticamente os valores de co-ocorrência entre as categorias 

da variável INSE e da variável GIAC na amostra estudada.  
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6.7. VALIDAÇÃO DA VARIÁVEL GIAP ATRAVÉS DOS MÉTODOS 
CONJUGADOS DE ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIAS MÚLTIPLAS E DE 
REGRESSÃO LINEAR MULTIVARIADA 

6.7.1. INTRODUÇÃO 

Pretende-se nesta secção realizar uma validação da variável GIAP através da Análise 

de Correspondências Múltiplas e da Regressão Linear multivariada. 

Esta validação, constitui também, de certo modo e reciprocamente, uma validação dos 

Modelos 1 produzidos pelos softwares ade4 (em R), SPSS e ANDAD. 

Parte-se dos eixos factoriais construídos por cada um dos softwares a partir das 5 

variáveis informacionais básicas do modelo de medida proposto. Estes eixos são 

ortogonais entre si e representam, de facto, novas variáveis independentes entre si 

constituídas a partir das contribuições dos indivíduos (estabelecimentos) e das 

categorias das variáveis a eles associadas. 

A partir dos valores das coordenadas (scores/quantificações) dos indivíduos nesses 

eixos, constrói-se, através do método de Regressão Linear multivariada, uma variável 

compósita que, por ser construída a partir dos eixos, onde estão representadas de 

forma distribuída e ortogonal as variáveis informacionais que são a base do modelo de 

medida, representa também, tal como o GIAP, o grau de informacionalização dos 

estabelecimentos hoteleiros representados pela nuvem de pontos produzida pela AMC 

no espaço multidimensional. A esta variável chamaremos GIAP ajustado ou variável 

ajustada. 

Em seguida, com recurso à regressão comparam-se os valores da variável ajustada 

com os valores do GIAP produzidos directamente pelo modelo de medida a partir dos 

valores das 5 variáveis de base medidas através do questionário, através do R2.   

Como se verá, os modelos produzem valores diferentes entre si e, como é natural, 

produzem valores diferentes da variável ajustada associados a cada estabelecimento 

conforme o conjunto de estabelecimentos que se seleccionar para a produzir. E isso 

depende da sensibilidade dos algoritmos utilizados pelos métodos quantitativos 

utilizados às frequências baixas de ocorrência das categorias das variáveis (neste 

caso os valores da variável GIAP) e aos outliers. Depende, também, no caso dos 

ajustamentos produzidos a partir de dois eixos, de existirem categorias mais 

representadas noutros eixos que não os dois primeiros. 
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A qualidade do ajustamento da variável produzida é também diferente conforme se 

utilizam mais ou menos eixos. Ensaiou-se a produção da variável ajustada a partir das 

quantificações nos dois primeiros eixos factoriais, utilizados na análise dos dados 

através da AMC na secção respectiva e também a produção da variável ajustada a 

partir do número máximo de eixos factoriais produzidos pelos algoritmos de ACM de 

cada um dos softwares utilizados (e também, pode dizer-se, testados). 

Dada a sensibilidade de alguns algoritmos aos outliers e às baixas frequências, 

ensaiou-se também a produção da variável ajustada a partir de um conjunto de 

indivíduos que não incluísse nem baixas frequências nem outliers (para isso 

excluíram-se da amostra geral constituída pelos respondentes do questionário todos 

os indivíduos que correspondessem a valores de GIAP com frequência de ocorrência 

menores que 6. 

Este método veio a confirmar uma elevada associação entre a variável ajustada 

produzida a partir dos eixos factoriais (ortogonais) e, por isso, indirectamente, a partir 

das variáveis básicas do modelo de medida proposto neste projecto de investigação e 

a variável compósita GIAP, integrante do modelo e síntese representativa do grau de 

informacionalização dos estabelecimentos hoteleiros. 

Este elevado grau de associação entre as duas variáveis, o GIAP – produzido 

directamente a partir de uma função polinomial com estandardização de variáveis – e 

a variável ajustada, a que também se poderá chamar GIAP ajustado, produzida 

independentemente do GIAP a partir dos eixos factoriais da ACM vem validar de outra 

forma a variável GIAP como instrumento de medida do grau de informacionalização 

dos estabelecimentos hoteleiros, já que constitui uma outra forma de a testar numa 

amostra onde estão representados mais de um terço dos estabelecimentos hoteleiros 

existentes em Portugal.  

6.7.2. TESTE DE VALIDAÇÃO COM RECURSO AO MODELO DE ANÁLISE DE 

CORRESPONDÊNCIAS MÚLTIPLAS PRODUZIDO PELO SOFTWARE ADE4 

(EM R) 

Começam por apresentar-se os valores resultantes do modelo produzido pelo software 

ade4 (em R).  

A Ilustração 6.80 compara os valores entre as variáveis ajustadas e GIAP, através da 

regressão linear e a Tabela 6.79 compara os valores entre essas variáveis em 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 
 

430                                                                                                                                    Carlos Patrício Fernandes Braga 
 

 

 

 

 

Ilustração 6.80 - Comparação entre o valor do GIAP e o valor da variável ajustada calculada a partir dos 2 

eixos do Modelo 1 (com 5 variáveis activas) construído pelo ade4 (em R), com os estabelecimentos 

identificados pelo seu número de ordem na amostra (em cima) e pelo valor da variável GIAP (em baixo) 
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Tabela 6.79 – Comparação entre os valores do GIA e dos pontos do GIA ajustado, calculado a partir das quantificações 
dos indivíduos nos 2 eixos seleccionados, nos 342 casos estudados, determinados pelo ade4 (em R) 

  

Hotel GIAP Ajust   

 

340 120 114.44 

341 111 112.07 

111 108 106.35 

22 105 104.81 

12 102 97.44 

8 99 106.20 

62 97 95.27 

11 96 85.22 

24 96 95.23 

1 94 87.90 

10 93 91.05 

28 90 83.01 

133 90 86.82 

70 88 85.69 

31 85 81.51 

163 84 81.91 

185 82 77.28 

274 81 77.74 

143 76 72.37 

9 75 77.84 

132 73 68.20 

4 72 80.47 

26 70 73.14 

71 70 60.16 

100 70 63.96 

339 70 73.14 

34 69 76.30 
 

Hotel GIAP ajust 

 

204 66 68.26 

25 64 60.93 

30 63 64.08 

27 61 66.76 

2 60 67.16 

272 58 58.72 

187 57 62.98 

29 54 54.94 

110 54 58.75 

181 52 50.31 

153 51 50.77 

54 49 53.44 

84 48 46.53 

3 46 49.21 

244 43 41.23 

329 42 48.11 

57 40 36.99 

258 38 31.63 

61 34 34.76 

33 33 23.52 

205 31 30.59 

98 26 20.99 

85 25 13.98 

91 23 8.62 

88 17 -3.59 

89 9 3.22 

342 0 16.19 
 

 

 

todos os casos em que ou o valor de GIAP ou da variável ajustada são diferentes dos 

de outros estabelecimentos hoteleiros, identificando, a título de exemplo, um hotel de 

todos esses casos. 

O valor da equação representante do plano de regressão produzido neste modelo a 

partir dos dois eixos factoriais seleccionados foi a seguinte: 

ajust = 84,9357 + 26,8470 x eixo1 + 16,6918 x eixo2 

(R = 0,986571  e   R2 = 0,9733) 
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O valor de o coeficiente de correlação múltipla de Spearman, R, entre a variável 

produzida a partir dos dois eixos e a variável GIAP é de 0,986571 e R2  é, igual a 

0,973322, o que mostra um muito bom ajustamento também entre as duas variáveis, 

ou seja, uma boa aproximação entre a variável compósita produzida por regressão a 

partir dos dois primeiros eixos factoriais (designada por variável ajustada) e a variável 

compósita GIAP produzida directamente pelo sistema de medida proposto.  

Testaremos mais em detalhe o recurso à totalidade dos eixos produzidos pelos 

algoritmos dos softwares SPSS (que apresenta pior representação de alguns 

indivíduos e valores de GIAP) e ANDAD (que apresenta um maior grau de explicação 

da variância dos indivíduos nos dois primeiros eixos). Testaremos também nesses 

softwares o recurso na regressão a amostras sem ocorrências de GIAP inferiores a 6 

casos, embora mantendo, naturalmente, a totalidade da amostra na construção do 

modelo ACM. 

6.7.3. TESTE DE VALIDAÇÃO COM RECURSO AO MODELO DE ANÁLISE DE 

CORRESPONDÊNCIAS MÚLTIPLAS PRODUZIDO PELO SOFTWARE SPSS 

A variável ajustada produzida pelo SPSS a partir dos dois primeiros eixos factoriais é, 

como se pode ver pelas tabelas 6.80 e 6.81, definida pela equação 

ajust = 84,868 + 20,788 x eixo1 - 12,352 x eixo2 

(R = 0,974  e   R2 = 0,974) 

Tabela 6.80 – Dados da regressão produzida pelo SPSS para construir a variável ajustadas a partir dos 2 primeiros eixos factoriais 

Coefficientsa
 

Model 

Unstandardi 

zed Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

Toleranc

e VIF 

1(Constant) 84.868 .304  279.562 .000 84.271 85.466      

Object 

scores 

dimension 1 

20.788 .304 .838 68.476 .000 20.191 21.385 .838 .966 .838 1.000 1.000 

Object 

scores 

dimension 2 

-12.352 .304 -.498 -40.688 .000 -12.949 -11.755 -.498 -.911 -.498 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: GIAP 
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Tabela 6.81 – Dados da regressão linear entre a variável ajustada produzida pelo SPSS a partir dos 2 primeiros eixos e 
a variável GIAP 

 

 

A Ilustração 6.81 mostra graficamente a regressão entre as variáveis ajustada 

(construída a partir dos dois primeiros eixos factoriais) e GIAP. 

 

 

Ilustração 6.81 – Gráfico produzido pelo SPSS relativo à regressão linear entre as variáveis ajustada produzida a partir dos dois 
primeiros eixos factoriais do Modelo 1 

 

 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .974
a
 .949 .949 5.614 .949 3172.27 2 339 .000 

a. Predictors: (Constant). Object scores dimension 2. Object scores dimension 1 

b. Dependent Variable: GIAP 
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A variável ajustada produzida pelo SPSS a partir dos dezassete eixos factoriais é 

definida pela equação  

ajust = 84,868 - 20,790 x eixo1 - 12,368 x eixo2 + 3,479 x eixo3 - 0,699 

x eixo4 - 1,083 x eixo5 + 1,498 x eixo6 - 1,101 x eixo7 - 0,825 x eixo8 + 

0,100 x eixo9 - 0,022 x eixo10 + 0,575 x eixo11 - 0,357 x eixo 12 + 

0,137 x eixo13 - 1,016 x eixo14 + 0,308 x eixo15 + 2,171 x eixo16 + 

0,684 x eixo17  

(R = 0,995  e   R2 = 0,990) 

Tabela 6.82 -Dados da regressão produzida pelo SPSS para construir a variável ajustada a partir 
dos 17 eixos factoriais do Modelo 1 

Coeficients 
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) 84,868 ,137 

Object scores dimension 1 -20,790 ,137 

Object scores dimension 2 -12,368 ,137 

Object scores dimension 3 3,479 ,137 

Object scores dimension 4 -,699 ,137 

Object scores dimension 5 -1,083 ,137 

Object scores dimension 6 1,498 ,137 

Object scores dimension 7 -1,101 ,137 

Object scores dimension 8 -,825 ,137 

Object scores dimension 9 ,100 ,137 

Object scores dimension 10 -,022 ,137 

Object scores dimension 11 ,575 ,137 

Object scores dimension 12 -,357 ,137 

Object scores dimension 13 ,137 ,137 

Object scores dimension 14 -1,016 ,137 

Object scores dimension 15 ,308 ,137 

Object scores dimension 16 2,171 ,137 

Object scores dimension 17 ,684 ,137 
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A tabela 6.83 mostra o valor produzido de R e R2 na regressão efectuada pelo SPSS 

entre a variável ajustada produzida com recurso aos 17 eixos e a variável GIAP. 

Tabela 6.83 – Dados da regressão linear entre a variável ajustada produzida pelo 
SPSS a partir dos 17 eixos e a variável GIAP 

 

 

A Ilustração 6.82 mostra graficamente os dados dessa regressão: 

 

Ilustração 6.82 – Gráfico produzido pelo SPSS relativo à regressão linear entre a variável ajustada produzida a partir dos 
dezassete eixos factoriais do Modelo 1 e a variável GIAP 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,995
a
 ,990 ,990 2,526 

a. Predictors: (Constant), Object scores dimension 17, Object scores dimension 16, Object 
scores dimension 15, Object scores dimension 14, Object scores dimension 13, Object 
scores dimension 12, Object scores dimension 11, Object scores dimension 10, Object 
scores dimension 9, Object scores dimension 8, Object scores dimension 7, Object scores 
dimension 6, Object scores dimension 5, Object scores dimension 4, Object scores 
dimension 3, Object scores dimension 2, Object scores dimension 1 
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Como se pode ver pelos valores (R = 0,995 e R2 = 0,990) e pelo gráfico existe uma 

quase coincidência entre as duas variáveis, o que mostra, por um lado, a qualidade 

explicativa da variável GIAP em termos do grau de informacionalização de um 

estabelecimento hoteleiro, se tomarmos como base as variáveis informacionais 

definida para o modelo proposto, e, por outro lado a qualidade do modelo produzido 

pela AMC, sobretudo quando tomado na sua globalidade. A comparação entre 

resultados entre a consideração de diferente número de eixos mostra o cuidado que 

há que ter na selecção de eixos, de acordo com o objectivo definido em cada fase do 

trabalho de investigação. 

6.7.4. TESTE DE VALIDAÇÃO COM RECURSO AO MODELO DE ANÁLISE DE 

CORRESPONDÊNCIAS MÚLTIPLAS PRODUZIDO PELO SOFTWARE 

ANDAD 

Analisam-se, em seguida, os resultados produzidos pelo software ANDAD. Este 

software, como se viu na secção respectiva, foi o que produziu melhores resultados 

em termos de explicação da variância através dos dois primeiros eixos. Como 

veremos em seguida, não acontece o mesmo relativamente à geração da variável 

compósita ajustada e à sua relação com a variável GIAP. Mais uma vez, isto mostra 

a sensibilidade dos resultados de qualquer estudo aos instrumentos utilizados (em 

particular de carácter estatístico e mesmo dos algoritmos utilizados por cada 

software para a produção de resultados de cada ferramenta estatística) 

Começamos por analisar os resultados produzidos com recurso aos dois primeiros 

eixos. 

Realizada a regressão, obteve-se, como se pode ver na tabela 6.84, a equação de 

regressão  

 

ajust = 87,214 + 0,282 x eixo1 + 0,699 x eixo2 

(R = 0,490  e   R2 = 0,240) 
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Tabela 6.84 – Dados da regressão linear entre a variável ajustada 
produzida pelo ANDAD a partir dos 2 primeiros eixos factoriais e a 

variável GIAP 

Coefficientsa
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) 87,214 1,197 

Eixo1 ,282 ,029 

Eixo2 ,699 ,072 

 

Como se pode ver pela tabela 6.85 o coeficiente de correlação de Pearson, R (0,490) 

e o R2 (0,240) são muito baixos e muito mais baixos que os produzidos pelos 

softwares ade4 e SPSS, o que mostra a geração por este software de uma variável 

ajustada muito diferente da variável GIAP. 

 

Tabela 6.85 – Dados da regressão linear entre a variável ajustada produzida pelo 
ANDAD a partir dos 2 primeiros eixos factoriais e a variável GIAP 

 

Model Summaryb
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,490
a
 ,240 ,236 21,735 

 

 

Esta diferença e falta de ajustamento verifica-se sobretudo nos indivíduos (e 

correspondentes valores de GIAP) com baixa frequência de ocorrência na amostra 

(que, em grande parte coincidem com os valores mais baixos de GIAP e com os 

valores de referência dos três estabelecimentos fictícios extremos), como se pode ver 

pela Ilustração 6.83. 

Analisa-se, seguidamente, o que se passa com os resultados produzidos a partir de 

uma regressão com base nos dezoito eixos do modelo. 
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Ilustração 6.83 – Gráfico produzido pelo ANDAD relativo à regressão linear entre a variável ajustada produzida a partir dos 2 
primeiros eixos factoriais do Modelo 1 e a variável GIAP 

 

Recorrendo aos dezoito eixos produzidos pelo algoritmo do ANDAD obtiveram-se 

valores melhores de R (0,691) e de R2 (0,478), como se pode ver pela tabela 6.86, 

mas ainda relativamente baixos. 

 

Tabela 6.86 – Dados da regressão linear entre a variável ajustada produzida pelo ANDAD a partir dos 18 eixos e a 
variável GIAP 

Model Summaryb
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,691
a
 ,478 ,449 18,460 

 
a. Predictors: (Constant), Eixo18, Eixo7, Eixo2, Eixo4, Eixo6, Eixo14, Eixo9, Eixo3, Eixo15, Eixo5, Eixo16, Eixo13, Eixo8, Eixo12, 
Eixo11, Eixo1, Eixo17, Eixo10 
b. Dependent Variable: GIAP 
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A tabela 6.87 regista a constante e os coeficientes a utilizar para a equação de 

regressão representativa da variável ajustada produzida com os 18 eixos do modelo. 

 

Tabela 6.87 – Dados da regressão linear entre a variável ajustada 
produzida pelo ANDAD a partir dos 18 eixos factoriais e a variável 

GIAP 

 
Coefficientsa

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) 90,544 1,084 

Eixo1 ,259 ,037 

Eixo2 ,724 ,083 

Eixo3 -,064 ,050 

Eixo4 ,215 ,039 

Eixo5 ,159 ,039 

Eixo6 -,880 1,322 

Eixo7 -,010 ,169 

Eixo8 ,282 ,040 

Eixo9 ,152 ,159 

Eixo10 1,365 1,957 

Eixo11 -,294 ,193 

Eixo12 ,180 ,130 

Eixo13 ,227 ,646 

Eixo14 -,084 ,104 

Eixo15 ,224 ,233 

Eixo16 -4,328 5,547 

Eixo17 ,524 ,843 

Eixo18 ,712 ,770 

 

 

A Ilustração 6.84 mostra o gráfico com a regressão entre a variável ajustada produzida 

com recurso aos 18 eixos factoriais do modelo e a variável GIAP.  

Pode, mais uma vez, constatar-se que os maiores desvios se encontram nos valores 

baixos de GIAP e nos valores extremos dos estabelecimentos fictícios de referência do 

modelo de medida. 
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Devido a este facto, testou-se uma regressão em que fossem excluídos da amostra 

todos os estabelecimentos que apresentassem uma frequência de ocorrência inferior a 

6.  

 

 

Ilustração 6.84 – Gráfico produzido pelo ANDAD relativo à regressão linear entre a variável ajustada produzida a partir dos 18 eixos 
factoriais do Modelo 1 e a variável GIAP 

 

A exclusão destes estabelecimentos levou, como se pode ver a um ajustamento muito 

maior entre os valores da variável ajustada produzida pela regressão e a variável 

GIAP, com valores de R (0,998) e de R2 (0,995), o que se pode visualizar na Ilustração 

6.85. Este ajustamento mostra uma quase absoluta coincidência entre as duas 

variáveis. 

Testou-se, ainda em seguida, os resultados da regressão com recurso apenas aos 

dois primeiros eixos com o objectivo de verificar até que ponto é que, nesta situação, 

se ganhava na correlação entre as duas variáveis, devido à redução da amostra para 

indivíduos com maior frequência de ocorrência. 

Os resultados deste teste constam da Tabela 6.88 e da Ilustração 6.86. 
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Como se pode constatar, o ajustamento, mesmo apenas com recurso aos dois 

primeiros eixos factoriais para a construção da variável ajustada é bastante elevado. 

Neste caso, os valores de R (0,991) e de R2 (0,982) mantêm-se bastante elevados. 

 

 

Ilustração 6.85 – Gráfico produzido pelo ANDAD relativo à regressão linear entre a variável ajustada produzida a partir dos 18 
eixos factoriais do Modelo 1 e a variável GIAP, numa amostra em que foram excluídos os indivíduos com frequências de ocorrência 
inferiores a 6 

 

Tabela 6.88 – Dados da regressão linear entre a variável ajustada produzida pelo 
ANDAD a partir dos 2 primeiros eixos factoriais e a variável GIAP numa amostra em que 

foram excluídos os indivíduos com frequências de ocorrência inferiores a 6 

 

Model Summaryb
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,991
a
 ,982 ,982 2,855 
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Ilustração 6.86 – Gráfico produzido pelo ANDAD relativo à regressão linear entre a variável ajustada produzida a partir dos 2 
primeiros eixos factoriais do Modelo 1 e a variável GIAP, numa amostra em que foram excluídos os indivíduos com frequências 
de ocorrência inferiores a 6 
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6.8. ANÁLISE DAS POSIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS PELOS 
ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS 

6.8.1. INTRODUÇÃO 

Analisam-se seguidamente as opiniões e intenções dos responsáveis dos 

estabelecimentos hoteleiros que responderam ao questionário relativamente ao 

processo de informacionalização desses estabelecimentos. 

Analisam-se, em primeiro lugar, dois conjuntos de variáveis – que serão denominadas 

de subjectivas – compósitas e um conjunto de variáveis correspondentes a respostas 

a perguntas individualizadas:  

1. um conjunto em que as variáveis são resultantes das médias exactas dos 

valores atribuídos pelos respondentes nas escalas de Lickert do 

questionário; estas variáveis são consideradas como contínuas, dado serem 

resultantes de escalas de Lickert numa amostra com elevado número de 

indivíduos.  

2. um conjunto de variáveis derivadas das primeiras mas que foram 

categorizadas como novas escalas de Lickert sendo as categorias o 

arredondamento do valor das médias calculadas para os valores inteiros 

correspondentes. 

3. seguidamente analisam-se, com o objectivo de obter maior detalhe, as 

respostas dadas a algumas das perguntas constantes do questionário que 

assumem especial relevância para o conhecimento das opiniões, atitudes e 

intenções futuras dos responsáveis pelos estabelecimentos hoteleiros 

relativamente aos sistemas e tecnologias de informação. 

6.8.2. VARIÁVEIS SUBJECTIVAS COMPÓSITAS 

As variáveis subjectivas compósitas criadas para contribuir para o conhecimento das 

opiniões, atitudes e intenções futuras dos responsáveis dos estabelecimentos 

hoteleiros derivaram (por aplicação da simples média dos valores das respostas) das 

perguntas do questionário que se indicam em cada secção correspondente às 

variáveis. Exceptua-se a primeira que corresponde a uma única pergunta. No cálculo 

da média optou-se por, quando havia respostas a algumas das perguntas 

componentes da variável e alguma ou algumas não-respostas, considerar a não-

resposta igual a zero. Isto por se considerar que assume especial significado 
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(desinteresse ou pouca importância atribuída) a não-resposta a uma pergunta por 

parte de quem responde à maioria das restantes perguntas do questionário.  

6.8.2.1. SATISFAÇÃO COM A ADEQUAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 
INFORMÁTICOS DE QUE DISPÕEM NO ESTABELECIMENTO 
HOTELEIRO FACE ÀS NECESSIDADES DA SUA GESTÃO (ZADQ)  

Esta variável é medida pela resposta à pergunta 1 do questionário, a seguir 

reproduzida: 

1. Considera que tem todos os instrumentos informáticos adequados às 

necessidades da sua gestão (Escala de 1 a 5) 

Os valores obtidos constam da tabela seguinte: 

Tabela 6.89 – Distribuição da variável ZDAQ – Satisfação com a adequação dos instrumentos informáticos de que dispõe 

ZADQ 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ADQ1 51 14,9 16,8 16,8 

ADQ2 3 ,9 1,0 17,8 

ADQ3 55 16,1 18,2 36,0 

ADQ4 172 50,3 56,8 92,7 

ADQ5 22 6,4 7,3 100,0 

Total 303 88,6 100,0  

Missing System 39 11,4   

Total 342 100,0   

A distribuição dos valores é representada nos gráficos seguintes: 

 
Ilustração 6.87 – Distribuição da variável ZDAQ – Satisfação com a adequação dos instrumentos informáticos de que dispõe 
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Como se pode ver, apenas 16,8% se encontra muito pouco satisfeito; 56,8% 

encontram-se muito satisfeitos; com uma situação de insatisfação (graus 1 e 2) 

encontram-se apenas 17,8%; muito satisfeitos apenas 7,3%. 

De qualquer forma, se comparamos com o facto de nenhum estabelecimento atingir o 

considerado mínimo para um aproveitamento das potencialidades dos sistemas e 

tecnologias de informação para a gestão de um estabelecimento hoteleiro (medido 

pela variável GIAP), este facto reforça esse défice de aproveitamento e uma certa falta 

de consciência dele. 

6.8.2.2. INTENÇÃO DE AUMENTAR O GRAU DE INFORMACIONALIZAÇÃO 
(UAUM E UAUMC) 

Esta variável é medida pela resposta às perguntas 13 e 35 do questionário, a seguir 

reproduzidas: 

13. Que intenções tem de utilização de SI/TIC no futuro próximo (S/N para cada) 

13.1. aumentar funcionalidades 

13.2. intensificar o uso das funcionalidades existentes 

13.3. promover maior integração de softwares 

13.4. melhorar a fiabilidade da informação introduzida no sistema 

35. Tenciona intensificar a utilização de Sistemas e Tecnologias de Informação 

no seu hotel/cadeia hoteleira? 

35.1. para fins operacionais (S/N) 

35.2. para fins comerciais (S/N) 

35.3. para controlo da gestão(S/N) 

35.4. para apoio à tomada de decisões com consequências a médio e 

longo prazo (S/N) 

6.8.2.2.1. UAUM 

A consistência ou reliabilidade da variável foi medida através do α de Cronbach que, 

como se verifica, é elevado (0,796), como se pode ver pela Tabela 6.90 
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Tabela 6.90 – Consistência da variável UAUM – Intenção de aumentar o grau de informacionalização 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,796 8 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=FUNMAIS USOMAIS INTGMAIS FIABMAIS INTOPR INTCRML INTCGEST INTDCSLP 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

A distribuição dos valores obtidos tem as seguintes características: 

Tabela 6.91 – Características da variável UAUM – Intenção de aumentar o grau de informacionalização 

Statistics 
UAUM 

N Valid 327 

Missing 23 

Mean 1,0409 

Median 1,0000 

Mode 1,00 

Std. Deviation ,21158 

Variance ,045 

Skewness -,714 

Std. Error of Skewness ,135 

Kurtosis 3,307 

Std. Error of Kurtosis ,269 

Minimum ,13 

Maximum 1,75 

Percentiles 25 1,0000 

50 1,0000 

75 1,1250 

De destacar que a média, a moda e a mediana são iguais a 1 (intenção de intensificar 

a utilização dos sistemas e tecnologias de informação); o desvio padrão é muito baixo. 

E, dado que, na realidade só existem dois níveis, está-se muito longe de uma 

distribuição normal ou equilibrada entre os dois níveis. 
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Os valores obtidos constam da tabela seguinte: 

Tabela 6.92 – Distribuição da variável UAUM – Intenção de aumentar o grau de informacionalização 

UAUM 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,13 1 ,3 ,3 ,3 

AUM0,25 1 ,3 ,3 ,6 

,38 2 ,6 ,6 1,2 

AUM0,50 15 4,3 4,6 5,8 

,63 4 1,1 1,2 7,0 

AUM0,75 3 ,9 ,9 8,0 

,88 7 2,0 2,1 10,1 

AUM1,00 184 52,6 56,3 66,4 

1,13 39 11,1 11,9 78,3 

AUM1,25 53 15,1 16,2 94,5 

1,38 8 2,3 2,4 96,9 

AUM1,50 5 1,4 1,5 98,5 

1,63 4 1,1 1,2 99,7 

AUM1,75 1 ,3 ,3 100,0 

Total 327 93,4 100,0  

Missing System 23 6,6   

Total 350 100,0   

A distribuição dos valores é representada nos gráficos seguintes: 

 

 

Ilustração 6.88 – Distribuição da variável UAUM – Intenção de aumentar o grau de informacionalização 
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6.8.2.2.2. UAUMC 

Os valores obtidos constam da tabela seguinte: 

Tabela 6.93 – Distribuição da variável UAUMC – Intenção de aumentar o grau de informacionalização, categorizada 

UAUMC 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 4 1,2 1,2 1,2 

1 313 92,3 95,7 96,9 

2 10 2,9 3,1 100,0 

Total 327 96,5 100,0  

Missing System 12 3,5   

Total 339 100,0   

 

 

A distribuição dos valores é representada nos gráficos seguintes: 

 

 

 

Ilustração 6.89 – Distribuição da variável UAUMC – Intenção de aumentar o grau de informacionalização categorizada 

 

Por estes dados, podemos concluir que, apesar dos dados respeitantes à satisfação 

com a adequação dos meios disponíveis às necessidades de gestão, a quase 

totalidade (95,7%) declara intenção de aumentar o uso dos sistemas e tecnologias de 

informação. 
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6.8.2.3. OPINIÃO SOBRE O GRAU DE USO ACTUAL E PASSADO DOS 
SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NO 
ESTABELECIMENTO HOTELEIRO CONCRETO (DGUA E DGUAC) 

Esta variável é medida pela resposta às perguntas 23.1 a 23.10 do questionário, a 

seguir reproduzidas: 

23. Diga qual o grau em que usa os Sistemas e Tecnologias de Informação para 

cada um dos seguintes objectivos: (numa escala de importância de 1 a 5 para 

cada factor) 

23.1. redução de custos operacionais 

23.2. redução de custos de gestão 

23.3. melhoria dos serviços  

23.4. aumento das receitas 

23.5. melhoria da gestão operacional quotidiana 

23.6. captação de mais clientes 

23.7. maior satisfação dos clientes  

23.8. maior fidelização dos clientes 

23.9. diferenciação do seu hotel face à concorrência 

23.10. personalização dos serviços prestados a cada cliente 

6.8.2.3.1. DGUA 

A consistência ou reliabilidade da variável foi medida através do α de Cronbach que, 

como se verifica, é elevado (0,960): 

Tabela 6.94 – Consistência da variável DGUA - opinião sobre o uso actual e passado das tecnologias de informação no 
estabelecimento hoteleiro concreto 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,960 10 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=RCUSTOPR RCUSTGES MLHSVÇ AUMRECT MGQUOT CAPTCLNT MSATCLNT MFIDCLNT DIFCONCO PRSVÇCLT 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
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A distribuição dos valores obtidos tem as seguintes características: 

Tabela 6.95 – Características da variável DGUA - opinião sobre o uso actual e passado das tecnologias de informação no 
estabelecimento hoteleiro concreto 

Statistics 

DGUA 

N Valid 319 

Missing 23 

Mean 3,8354 

Median 3,8000 

Mode 3,70 

Std. Deviation ,53385 

Variance ,285 

Skewness -1,402 

Std. Error of Skewness ,137 

Kurtosis 6,040 

Std. Error of Kurtosis ,272 

Minimum ,50 

Maximum 5,00 

Percentiles 25 3,7000 

50 3,8000 

75 4,2000 

A média, mediana e moda situam-se acima do grau 3, portanto um pouco acima do 

grau médio e próximo do grau 4. Como se pode ver pela tabela seguinte, embora 

exista uma certa dispersão de valores, existem concentrações em torno dos valores 

3,7 e 4,2. Existe uma grande densificação de frequência entre os valores 3,6 e 4,2, isto 

é, em torno de o que é considerado um uso superior à média mas não atingindo 

valores máximos, o que é coerente com as intenções declaradas através da variável 

UAUM. 

Estes dados, triangulados com os valores do grau de informacionalização aparente 

medidos pela variável GIAP e detalhados pelas variáveis informacionais básicas, 

apontam para uma dupla debilidade: apesar de existirem graus de informatização 

elevados (acima de valores médios), não só não existe um grau de 

informacionalização que atinja o valor mínimo necessário para se considerar um 

aproveitamento das potencialidades existentes no mercado como a percepção dos 

próprios responsáveis aponta para um aproveitamento longe do máximo possível dos 

meios que têm à sua disposição nos estabelecimentos hoteleiros (apenas 38,8% 

apresentam valores iguais ou superiores a 4 e apenas 10% iguais ou superiores a 4,5. 
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Os valores obtidos constam da tabela seguinte: 

Tabela 6.96 – Distribuição da variável DGUA - opinião sobre o uso actual e passado das tecnologias de 
informação no estabelecimento hoteleiro concreto 

DGUA 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid GUA0,50 1 ,3 ,3 ,3 

GUA1,80 1 ,3 ,3 ,6 

GUA2,00 1 ,3 ,3 ,9 

GUA2,10 2 ,6 ,6 1,6 

GUA2,30 1 ,3 ,3 1,9 

GUA2,50 2 ,6 ,6 2,5 

GUA2,60 1 ,3 ,3 2,8 

GUA2,70 10 2,9 3,1 6,0 

GUA2,90 1 ,3 ,3 6,3 

GUA3,00 2 ,6 ,6 6,9 

GUA3,10 7 2,0 2,2 9,1 

GUA3,20 2 ,6 ,6 9,7 

GUA3,30 4 1,2 1,3 11,0 

GUA3,40 3 ,9 ,9 11,9 

GUA3,50 1 ,3 ,3 12,2 

GUA3,60 15 4,4 4,7 16,9 

GUA3,70 103 30,1 32,3 49,2 

GUA3,80 11 3,2 3,4 52,7 

GUA3,90 27 7,9 8,5 61,1 

GUA4,00 13 3,8 4,1 65,2 

GUA4,10 20 5,8 6,3 71,5 

GUA4,20 55 16,1 17,2 88,7 

GUA4,30 2 ,6 ,6 89,3 

GUA4,40 2 ,6 ,6 90,0 

GUA4,50 17 5,0 5,3 95,3 

GUA4,70 5 1,5 1,6 96,9 

GUA4,80 2 ,6 ,6 97,5 

GUA5,00 8 2,3 2,5 100,0 

Total 319 93,3 100,0  

Missing System 23 6,7   

Total 342 100,0   
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A distribuição dos valores é representada nos gráficos seguintes: 

 

 

Ilustração 6.90 – Distribuição da DGUA - opinião sobre o uso actual e passado das tecnologias de informação no 
estabelecimento hoteleiro concreto 

6.8.2.3.2. DGUAC 

Na variável categorizada, os valores obtidos constam da tabela seguinte: 

Tabela 6.97 – Distribuição da variável DGUA - opinião sobre o isso actual e passado das tecnologias de informação no estabelecimento 
hoteleiro concreto, categorizada 

DGUAC 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 ,3 ,3 ,3 

2 5 1,5 1,6 1,9 

3 32 9,4 10,0 11,9 

4 249 73,5 78,1 90,0 

5 32 9,4 10,0 100,0 

Total 319 94,1 100,0  

Missing System 20 5,9   

Total 339 100,0   

 

 

Como se pode ver existe uma concentração no grau 4 (78,1%), existindo 10% em 

cada um dos graus 3 e 5 e apenas 1,9% no conjunto dos graus 1 e 2 (que 

demonstram uma percepção de uso abaixo da média) 
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A distribuição dos valores é representada nos gráficos seguintes: 

 

 

Ilustração 6.91 – Distribuição da variável DGUA - opinião sobre o uso actual e passado das tecnologias de informação no 
estabelecimento hoteleiro concreto 

6.8.2.4. OPINIÃO SOBRE O IMPACTO ACTUAL E PASSADO DOS SISTEMAS 
E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NO ESTABELECIMENTO 
HOTELEIRO CONCRETO (TIST E TISTC) 

Esta variável é medida pela resposta às perguntas 36.1 a 36.8, 37 e 41.1 a 41.5 do 

questionário, a seguir reproduzidas: 

36. Diga (numa escala de 1 a 5) até que ponto é que, nos últimos anos (no 

máximo 10), as Tecnologias e os Sistemas de Informação transformaram:  

36.1. o modo de funcionamento do hotel 

36.2. a forma de gestão do hotel 

36.3. o processo de captação de clientes 

36.4. o processo de fidelização de clientes 

36.5. o relacionamento com os fornecedores 

36.6. o relacionamento com empresas de actividades complementares à sua 

(na óptica dos seus clientes) e com os serviços oficiais de apoio ao 

Turismo 

36.7. a forma de tomada de decisões operacionais  

36.8. a forma de tomada de decisões estratégicas (de consequências a médio 

e longo prazo) 
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37. Em que medida é que aumentou as suas vantagens competitivas em 

relação à concorrência através do uso de Tecnologias e Sistemas de 

Informação (numa escala de 1 a 5) 

41. Em que medida é que utiliza os Sistemas de Informação no seu Hotel para 

os seguintes fins (escala de 1 a 5 para cada): 

41.1. Customização/Personalização do atendimento 

41.2. Diferenciação do(s) estabelecimento(s) relativamente à concorrência 

41.3. Aumento da Eficiência/Redução ou Contenção de Custos 

41.4. Gestão do tempo e eficácia/Aceleração e Flexibilização de Lançamento 

de Produtos 

41.5. Gestão do tempo e eficácia/Aceleração de Processos 

6.8.2.4.1. TIST 

A consistência ou reliabilidade da variável foi medida através do α de Cronbach que, 

como se verifica, é elevado (0,950): 

Tabela 6.98 – Consistência da variável TIST – impacto actual e passado dos sistemas e tecnologias de informação no estabelecimento 
hoteleiro concreto 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,950 14 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=TRFFUNC TRFGEST TRFCAPCL TRFFIDCL TRFRLCL TRFEAC TRFDCSOP TRFDCSLP AVTGCMPT PERSAT DIFCONC REDCUST ACLPR 

ACPROC 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
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A distribuição dos valores obtidos tem as seguintes características: 

Tabela 6.99 – Características da variável TIST – impacto actual e passado 
dos sistemas e tecnologias de informação no estabelecimento hoteleiro 

concreto 

Statistics 

TIST 

N Valid 327 

Missing 15 

Mean 3,8084 

Median 3,9286 

Mode 4,00 

Std. Deviation ,63303 

Variance ,401 

Skewness -1,670 

Std. Error of Skewness ,135 

Kurtosis 5,028 

Std. Error of Kurtosis ,269 

Minimum ,29 

Maximum 5,00 

Percentiles 25 3,6429 

50 3,9286 

75 4,0000 

 

A moda desta variável é 4, a média 3,8 e a mediana 3,9. Logo no percentil 25 se 

atinge o valor 3,6. 

Estes valores mostram que existe uma percepção muito positiva acerca do impacto 

que os sistemas e tecnologias de informação têm e têm tido na gestão dos 

estabelecimentos hoteleiros concretos onde os respondentes exercem a sua 

responsabilidade. 

Apenas 19% dos respondentes situam as suas respostas abaixo do valor 3,5 e existe 

uma grande concentração entre 3,5 e 4,5 (73,7%); 7,4% situam-se entre os valores 4,5 

(inclusive) e 5. Só 7,3% dos respondentes apontam para um impacto inferior ao valor 

3. 

Verifica-se, pois, que embora exista uma certa dispersão da variável ela apresenta 

claramente uma distribuição (centrada em 3,8) que denota a referida percepção muito 

positiva partilhada pela grande maioria dos responsáveis pelos estabelecimentos. 
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Os valores obtidos constam da tabela seguinte: 

Tabela 6.100 – Distribuição da variável TIST – impacto actual e passado dos sistemas e tecnologias de 
informação no estabelecimento hoteleiro concreto 

TIST 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,29 1 ,3 ,3 ,3 

1,64 6 1,8 1,8 2,1 

1,86 1 ,3 ,3 2,4 

1,93 2 ,6 ,6 3,1 

IMP2,00 1 ,3 ,3 3,4 

2,07 1 ,3 ,3 3,7 

2,29 2 ,6 ,6 4,3 

2,43 4 1,2 1,2 5,5 

IMP2,50 1 ,3 ,3 5,8 

2,57 1 ,3 ,3 6,1 

2,86 3 ,9 ,9 7,0 

2,93 1 ,3 ,3 7,3 

IMP3,00 4 1,2 1,2 8,6 

3,07 2 ,6 ,6 9,2 

3,21 14 4,1 4,3 13,5 

3,29 5 1,5 1,5 15,0 

3,36 8 2,3 2,4 17,4 

3,43 5 1,5 1,5 19,0 

3,57 18 5,3 5,5 24,5 

3,64 8 2,3 2,4 26,9 

3,71 22 6,4 6,7 33,6 

3,79 10 2,9 3,1 36,7 

3,86 15 4,4 4,6 41,3 

3,93 30 8,8 9,2 50,5 

IMP4,00 85 24,9 26,0 76,5 

4,14 13 3,8 4,0 80,4 

4,29 12 3,5 3,7 84,1 

4,36 28 8,2 8,6 92,7 

IMP4,50 1 ,3 ,3 93,0 

4,64 11 3,2 3,4 96,3 

4,71 1 ,3 ,3 96,6 

4,79 1 ,3 ,3 96,9 

4,93 1 ,3 ,3 97,2 

IMP5,00 9 2,6 2,8 100,0 

Total 327 95,6 100,0  

Missing System 15 4,4   

Total 342 100,0   
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A distribuição dos valores é representada nos gráficos seguintes: 

 

 

Ilustração 6.92 – Distribuição da variável TIST – impacto actual e passado dos sistemas e tecnologias de informação no 
estabelecimento hoteleiro concreto 
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6.8.2.4.2. TISTC 

Na variável categorizada, os valores obtidos constam da tabela seguinte: 

Tabela 6.101 – Distribuição da variável TISTC – impacto actual e passado dos sistemas e tecnologias de 
informação no estabelecimento hoteleiro concreto, categorizada 

TISTC 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,3 ,3 ,3 

2 17 5,0 5,2 5,5 

3 44 13,0 13,5 19,0 

4 241 71,1 73,7 92,7 

5 24 7,1 7,3 100,0 

Total 327 96,5 100,0  

Missing System 12 3,5   

Total 339 100,0   

A distribuição dos valores é representada nos gráficos seguintes: 

 

Ilustração 6.93– Distribuição da variável TIST – impacto actual e passado dos sistemas e tecnologias de informação no 
estabelecimento hoteleiro concreto, categorizada 

 

Esta tabela e respectivos gráficos mostram, de uma forma simplificada, o que já foi 

referido relativamente à variável considerada como contínua e não categorizada. 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                    459 
 

6.8.2.5. GRAU DE APROVEITAMENTO PERCEBIDO DAS POTENCIALIDADES 
DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NO 
ESTABELECIMENTO HOTELEIRO CONCRETO (QGAP E QGAPC) 

Esta variável é medida pela resposta às perguntas 14 e 15 do questionário, a seguir 

reproduzidas: 

14. Acha que tira actualmente todas as vantagens possíveis dos sistemas 

informáticos que possui para a gestão operacional? (Escala de 1 a 5) 

15. Acha que tira actualmente tudo o que é possível dos sistemas informáticos 

que possui para a tomada de decisões a médio e longo prazo (decisões 

estratégicas)? (Escala de 1 a 5) 

6.8.2.5.1. QGAP 

A consistência ou reliabilidade da variável foi medida através do α de Cronbach que, 

como se verifica, é elevado (0,856):  

Tabela 6.102 – Consistência da variável QGAP – grau de 
aproveitamento percebido das potencialidades dos sistemas 

e tecnologias de informação no estabelecimento hoteleiro 
concreto 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,856 2 
RELIABILITY 

/VARIABLES=TDVNTOPR TDVNTEST 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA. 

Esta variável pretende mostrar, de um ângulo diferente, a percepção existente entre os 

responsáveis pelos estabelecimentos hoteleiros da forma como aproveitam os meios à 

sua disposição já abordada através da variável DGUA. 

Como se pode ver, os valores não são muito diferentes dos obtidos nessa variável, 

mas nesta, mais sintética, são um pouco inferiores: a mediana e a moda são iguais a 3 

e a média é igual a 3,3. Existe uma grande concentração (84,6%) nos valores entre 3 

e 4 (ambos inclusive). E apenas 3,6% apresentam 4,5 ou 5. 
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A distribuição dos valores obtidos tem as seguintes características: 

Tabela 6.103 – Características da variável QGAP – grau de aproveitamento 
percebido das potencialidades dos sistemas e tecnologias de informação no 

estabelecimento hoteleiro concreto 

Statistics 

QGAP 

N Valid 325 

Missing 17 

Mean 3,3138 

Median 3,0000 

Mode 3,00 

Std. Deviation ,67240 

Variance ,452 

Skewness -,339 

Std. Error of Skewness ,135 

Minimum 1,00 

Maximum 5,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 3,0000 

75 4,0000 

 

Os valores obtidos constam da tabela seguinte: 

Tabela 6.104 – Distribuição da variável QGAP – grau de aproveitamento percebido das potencialidades dos 
sistemas e tecnologias de informação no estabelecimento hoteleiro concreto 

QGAP 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid GAP1,00 2 ,6 ,6 ,6 

GAP1,50 8 2,3 2,5 3,1 

GAP2,00 6 1,8 1,8 4,9 

GAP2,50 22 6,4 6,8 11,7 

GAP3,00 140 40,9 43,1 54,8 

GAP3,50 42 12,3 12,9 67,7 

GAP4,00 93 27,2 28,6 96,3 

GAP4,50 6 1,8 1,8 98,2 

GAP5,00 6 1,8 1,8 100,0 

Total 325 95,0 100,0  

Missing System 17 5,0   

Total 342 100,0   
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A distribuição dos valores é representada nos gráficos seguintes: 

 

 

Ilustração 6.94 – Distribuição da variável QGAP – grau de aproveitamento percebido das potencialidades dos sistemas e tecnologias 
de informação no estabelecimento hoteleiro concreto 

6.8.2.5.2. QGAPC 

Na variável categorizada, os valores obtidos constam da tabela seguinte: 

Tabela 6.105 – Distribuição da variável QGAP – grau de aproveitamento percebido das potencialidades dos 
sistemas e tecnologias de informação no estabelecimento hoteleiro concreto 

QGAPC 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 ,6 ,6 ,6 

2 14 4,1 4,3 4,9 

3 163 48,1 50,2 55,1 

4 135 39,8 41,5 96,6 

5 11 3,2 3,4 100,0 

Total 325 95,9 100,0  

Missing System 14 4,1   

Total 339 100,0   

 

 

Esta tabela mostra a grande concentração nos valores 3 e 4, com predominância do 

valor 3. 
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A distribuição dos valores é representada nos gráficos seguintes: 

 

 

Ilustração 6.95 – Distribuição da variável QGAP – grau de aproveitamento percebido das potencialidades dos sistemas e tecnologias de 
informação no estabelecimento hoteleiro concreto 

6.8.2.6. POSSIBILIDADE PERCEBIDA DE FAZER UM MELHOR 
APROVEITAMENTO FUTURO DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO NO ESTABELECIMENTO HOTELEIRO CONCRETO 
(CMAF E CAMAFC) 

Esta variável é medida pela resposta às perguntas 34.1 e 34.10 do questionário, a 

seguir reproduzidas: 

34. Considera que pode usar ainda melhor as Tecnologias de Informação e 

Comunicação e os Sistemas de Informação para a gestão operacional para 

obter os resultados seguintes? (escalas de 1 a 5 para cada) 

34.1. redução de custos operacionais 

34.2. redução de custos de gestão 

34.3. melhoria dos serviços  

34.4. aumento das receitas 

34.5. melhoria da gestão operacional quotidiana 

34.6. captação de mais clientes 

34.7. maior satisfação dos clientes  

34.8. maior fidelização dos clientes 

34.9. diferenciação do seu hotel face à concorrência 
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34.10. personalização dos serviços prestados a cada cliente 

6.8.2.6.1. CMAF 

A consistência ou reliabilidade da variável foi medida através do α de Cronbach que, 

como se verifica, é elevado (0,973):  

Tabela 6.106 – Consistência da variável CMAF - possibilidade percebida de fazer um melhor 
aproveitamento futuro dos sistemas e tecnologias de informação no estabelecimento hoteleiro concreto 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,973 10 
RELIABILITY 

/VARIABLES=RCSTOPR RCSGEST MLHSRVÇ ARECT MLHGQUOT CPTCLNT MSAFCLNT FIDCLNT DIFCONC2 PRSSVCLT 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA. 

A distribuição dos valores obtidos tem as seguintes características: 

Tabela 6.107 – Características da variável CMAF - possibilidade 
percebida de fazer um melhor aproveitamento futuro dos sistemas e 

tecnologias de informação no estabelecimento hoteleiro concreto 

Statistics 

CMAF 

N Valid 318 

Missing 24 

Mean 3,3516 

Median 3,4000 

Mode 4,20 

Std. Deviation ,88102 

Variance ,776 

Skewness -,818 

Std. Error of Skewness ,137 

Minimum ,90 

Maximum 5,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 3,4000 

75 4,2000 

A moda é de 4,2 (23,9% dos casos) mas a média e a mediana são de 3,4. Isto mostra 

que, embora o valor de 3,4 seja o mais frequente, existe uma forte percentagem de 

respondentes (70,1% dos casos) com valores inferiores. 
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Os valores obtidos constam da tabela seguinte: 

Tabela 6.108 – Distribuição da variável CMAF - possibilidade percebida de fazer um melhor aproveitamento 
futuro dos sistemas e tecnologias de informação no estabelecimento hoteleiro concreto 

CMAF 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid F0,90 1 ,3 ,3 ,3 

MAF1,00 10 2,9 3,1 3,5 

MAF1,20 1 ,3 ,3 3,8 

MAF1,50, 2 ,6 ,6 4,4 

MAF1,60 1 ,3 ,3 4,7 

MAF1,80 5 1,5 1,6 6,3 

MAF1,90 6 1,8 1,9 8,2 

MAF2,00 18 5,3 5,7 13,8 

MAF2,20 1 ,3 ,3 14,2 

MAF2,40 3 ,9 ,9 15,1 

MAF2,50 5 1,5 1,6 16,7 

MAF2,60 6 1,8 1,9 18,6 

MAF2,70 8 2,3 2,5 21,1 

MAF2,90 4 1,2 1,3 22,3 

MAF3,00 17 5,0 5,3 27,7 

MAF3,10 20 5,8 6,3 34,0 

MAF3,20 8 2,3 2,5 36,5 

MAF3,30 25 7,3 7,9 44,3 

MAF3,40 32 9,4 10,1 54,4 

MAF3,50 4 1,2 1,3 55,7 

MAF3,60 28 8,2 8,8 64,5 

MAF3,70 6 1,8 1,9 66,4 

MAF3,90 2 ,6 ,6 67,0 

MAF4,00 9 2,6 2,8 69,8 

MAF4,10 1 ,3 ,3 70,1 

MAF4,20 76 22,2 23,9 94,0 

MAF4,40 1 ,3 ,3 94,3 

MAF4,60 16 4,7 5,0 99,4 

MAF5,00 2 ,6 ,6 100,0 

Total 318 93,0 100,0  

Missing System 24 7,0   

Total 342 100,0   
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A distribuição dos valores é representada nos gráficos seguintes: 

 

 

 

Ilustração 6.96 – Distribuição da variável CMAF - possibilidade percebida de fazer um melhor 
aproveitamento futuro dos sistemas e tecnologias de informação no estabelecimento hoteleiro concreto 
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Como é visível, os responsáveis pela gestão dos estabelecimentos hoteleiros 

consideram que pode existir um melhor aproveitamento futuro dos sistemas e 

tecnologias de informação no estabelecimento hoteleiro concreto em que exercem a 

sua actividade, o que vem reforçar a conclusão do subaproveitamento das 

potencialidades existentes. 

6.8.2.6.2. CMAFC 

Na variável categorizada, os valores obtidos constam da tabela seguinte: 

Tabela 6.109 – Distribuição da variável CMAFC - possibilidade percebida de fazer um melhor aproveitamento futuro 
dos sistemas e tecnologias de informação no estabelecimento hoteleiro concreto, categorizada 

CMAFC 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 3,5 3,8 3,8 

2 35 10,3 11,0 14,8 

3 125 36,9 39,3 54,1 

4 127 37,5 39,9 94,0 

5 19 5,6 6,0 100,0 

Total 318 93,8 100,0  

Missing System 21 6,2   

Total 339 100,0   

Os resultados desta variável são coerentes com os da variável QGUAPC, embora 

mostrem algum pessimismo (54,1% apontam para valores 3 ou menores). 

A distribuição dos valores é representada nos gráficos seguintes: 

 

Ilustração 6.97 – Distribuição da variável CMAFC - possibilidade percebida de fazer um melhor aproveitamento futuro dos 
sistemas e tecnologias de informação no estabelecimento hoteleiro concreto, categorizada 
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6.8.2.7. PERCEPÇÃO DO IMPACTO POTENCIAL DOS SISTEMAS E 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NA GESTÃO DOS 
ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS EM GERAL (SIPS E SIPSC) 

Esta variável é medida pela resposta às perguntas 38 e 39 do questionário, a seguir 

reproduzidas: 

38. Até que ponto (numa escala de 1 a 5) é que os Sistemas de Informação e as 

Tecnologias de Informação e Comunicação podem contribuir para aumentar 

a eficiência operacional através da redução de custos e do aumento da 

potencialidade operacional num estabelecimento de hotelaria ou numa 

cadeia de estabelecimentos hoteleiros?  

39. Até que ponto (numa escala de 1 a 5) é que os Sistemas de Informação e as 

Tecnologias de Informação e Comunicação podem potenciar uma estratégia 

de diferenciação num estabelecimento de hotelaria ou numa 

empresa/cadeia de hotelaria? 

6.8.2.7.1. SIPS 

A consistência ou reliabilidade da variável foi medida através do α de Cronbach que, 

como se verifica, é elevado (0,776): 

 

Tabela 6.110 – Consistência da variável SIPS - 
percepção do impacto potencial dos sistemas e 

tecnologias de informação na gestão dos 
estabelecimentos hoteleiros em geral 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,776 2 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=AEFCOPR ADIFR 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 
 

A distribuição dos valores desta variável mostra uma média de 4,1 e uma mediana e 

uma moda iguais a 4, o que mostra uma percepção da importância e impacto potencial 

dos sistemas e tecnologias de informação na gestão hoteleira. 
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A distribuição dos valores obtidos tem as seguintes características: 

Tabela 6.191 – Características da variável SIPS - percepção do impacto 
potencial dos sistemas e tecnologias de informação na gestão dos 

estabelecimentos hoteleiros em geral 

Statistics 
SIPS 

N Valid 322 

Missing 20 

Mean 4,1196 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Std. Deviation ,58711 

Variance ,345 

Skewness -1,764 

Std. Error of Skewness ,136 

Minimum 1,00 

Maximum 5,00 

Percentiles 25 4,0000 

50 4,0000 

75 4,5000 

 

Os valores obtidos constam da tabela seguinte: 

Tabela 6.192 – Distribuição da variável SIPS - percepção do impacto potencial dos sistemas e tecnologias de 
informação na gestão dos estabelecimentos hoteleiros em geral 

SIPS 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IPS1,00 3 ,9 ,9 ,9 

IPS2,00 1 ,3 ,3 1,2 

IPS2,50 1 ,3 ,3 1,6 

IPS3,00 18 5,3 5,6 7,1 

IPS3,50 33 9,6 10,2 17,4 

IPS4,00 121 35,4 37,6 55,0 

IPS4,50 119 34,8 37,0 91,9 

IPS5,00 26 7,6 8,1 100,0 

Total 322 94,2 100,0  

Missing System 20 5,8   

Total 342 100,0   
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Verifica-se uma grande concentração (74,6% no seu conjunto nos valores 4 e 4,5. 
A distribuição dos valores é representada nos gráficos seguintes: 

 

Ilustração 6.98 – Distribuição da variável Consistência da variável SIPS - Percepção do impacto potencial dos sistemas e tecnologias 
de informação na gestão dos estabelecimentos hoteleiros em geral 

6.8.2.7.2. SIPSC 

Na variável categorizada, os valores obtidos constam da tabela seguinte: 

Tabela 6.113 – Distribuição da variável SIPS - Percepção do impacto potencial dos sistemas e tecnologias de 
informação na gestão dos estabelecimentos hoteleiros em geral, categorizada 

SIPSC 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 ,9 ,9 ,9 

2 1 ,3 ,3 1,2 

3 19 5,6 5,9 7,1 

4 154 45,4 47,8 55,0 

5 145 42,8 45,0 100,0 

Total 322 95,0 100,0  

Missing System 17 5,0   

Total 339 100,0   
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Verifica-se que a quase totalidade dos gestores (92,8%) considera que os sistemas e 

tecnologias de informação podem ter um impacto muito positivo (4 ou 5) na gestão dos 

estabelecimentos hoteleiros. 

A distribuição dos valores é representada nos gráficos seguintes: 

 

 

Ilustração 6.99 – Distribuição da variável Consistência da variável SIPS - Percepção do impacto potencial dos sistemas e 
tecnologias de informação na gestão dos estabelecimentos hoteleiros em geral, categorizada 

6.8.2.8. SÍNTESE 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos valores obtidos para as variáveis 

subjectivas consideradas como contínuas: 

Tabela 6.114 – Características das variáveis subjectivas, consideradas como contínuas  
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No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos valores obtidos para as variáveis 

subjectivas categorizadas: 

Tabela 6.115 – Características das variáveis subjectivas, categorizadas 

 

6.8.3. ANÁLISES DE CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS SUBJECTIVAS 

COMPÓSITAS E O GRAU DE INFORMACIONALIZAÇÃO 

O objectivo deste projecto de investigação não abrange o estudo das opiniões, 

atitudes e intenções dos responsáveis pelos estabelecimentos hoteleiros acerca dos 

sistemas e tecnologia de informação. O objectivo centra-se na criação de um sistema 

de medida do grau de informacionalização e no estudo da situação em Portugal 

através da aplicação desse sistema de medida, de forma a verificar se existe ou não 

aproveitamento das potencialidades dos sistemas e tecnologias disponíveis. 

Contudo, dado o papel determinante dos responsáveis pelos estabelecimentos 

hoteleiros no que se refere à situação presente e futura da informacionalização desses 

estabelecimentos, considerou-se ser de interesse um breve levantamento dessas 

opiniões, atitudes e intenções para o futuro. 

Este levantamento pode abrir perspectivas a futuros estudos relacionados com esta 

problemática. 

Por isso, considerou-se também de interesse mostrar as correlações detectadas na 

amostra estudada entre essas opiniões, atitudes e intenções e os valores do grau de 
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informacionalização aparente medido através da variável GIAP, que no sistema 

proposto sintetiza esse grau de informacionalização. 

Na tabela seguinte podem ver-se essas correlações medidas através do coeficiente de 

correlação de Pearson (dado que as variáveis foram tratadas como contínuas). 

Tabela 6.116 – Correlações entre as variáveis subjectivas e a variável Grau de Informacionalização Aparente (GIAP)  

 

Como se constata, a correlação entre estas variáveis e o grau de informacionalização 

aparente (GIAP) é muito baixa, o que, como se verá adiante é reforçado pela análise 

das medidas de discriminação. O maior coeficiente de correlação (0,515) verifica-se 

com a variável SIPS que mede a percepção das potencialidades dos sistemas e 

tecnologias de informação na gestão dos estabelecimentos hoteleiros em geral, 

seguidas das variáveis TIST (0, 474) e QGAP (0,444), que medem respectivamente o 

impacto actual e passado no estabelecimento hoteleiro de que o respondente é 

responsável e o grau de aproveitamento percebido das potencialidades dos sistemas e 

tecnologias de informação no seu caso concreto. 
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Na tabela seguinte podem ser analisadas as correlações entre as variáveis subjectivas 

e as variáveis básicas do sistema de medida proposto. 

Tabela 6.117 – Correlações entre as variáveis subjectivas e as variáveis básicas do modelo de medida proposto 

                        Correlations Original Variables 

 GINF GEXT GINT ICNL TIPU 

ZADQ
a
 ,405 ,149 -,059 ,397 ,044 

UAUM
a
 ,076 -,021 -,116 -,009 ,095 

DGUA
a 

TIST
a 

QGAP
a 

CMAF
a 

SIPS
a 

,217 

,445 

,362 

,192 

,394 

,155 

,146 

,088 

,092 

,139 

-,112 

,020 

-,007 

,092 

,053 

,250 

,429 

,411 

,066 

-,053 

,290 

,345 

,109 

,088 

-,053 

Dimension 1 2 3 4 5 

Eigenvalue
b
 2,137 1,164 ,774 ,613 ,311 

 

Missing values were imputed with variable mode. 
 
a. Supplementary variable. 
b. Eigenvalues of correlation matrix excluding supplementary variables. 
 

Também aqui se verificam coeficientes de correlação baixos ou, quando muito 

moderados. Os maiores coeficientes de correlação verificam-se entre as variáveis 

ZADQ e GINF (0,405), TST e GINF (0,445), TIST e ICNL (0,429) e QGAP e ICNL 

(0,411), únicas superiores a 0,4. 

6.8.4. ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIAS MÚLTIPLAS DAS VARIÁVEIS 

SUBJECTIVAS COMPÓSITAS – MEDIDAS DE DISCRIMINAÇÃO 

Com o objectivo de verificar até que ponto é que as variáveis subjectivas são 

discriminantes dos estabelecimentos hoteleiros no espaço definido pelas variáveis 

informacionais básicas, no modelo de Análise de Correspondências Múltiplas (com 

recurso ao software SPSS), apresenta-se o valor das medidas de discriminação 

dessas variáveis. Os gráficos seguintes permitem visualizar o seu baixo poder 

discriminante (apresentam-se três gráficos devido a limitações do SPSS) 
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Ilustração 6.100 – Medidas de discriminação das variáveis subjectivas plano definido pelos dois primeiro eixos factoriais 
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Os valores constam da seguinte tabela: 

Tabela 6.118 – Medidas de discriminação das variáveis subjectivas no plano definido pelos dois primeiro eixos factoriais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  Supplementary variable 

Estes valores confirmam as conclusões da secção anterior em que se analisam os 

coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis subjectivas e as variáveis 

informacionais. De facto, os valores discriminantes das variáveis subjectivas no 

espaço das variáveis informacionais são muito baixos, o que é confirmado pela 

proximidade dos seus centróides relativamente à origem (centro de gravidade da 

nuvem de estabelecimentos). 

Recorde-se que, em comparação, a medida de discriminação da variável GIAP é de 

0,998 no eixo factorial 1 e 0,997 no eixo factorial 2. 

Em seguida, para compreensão mais detalhada da posição dos responsáveis pela 

gestão dos estabelecimentos hoteleiros, apresenta-se uma estatística sumária das 

respostas a algumas perguntas concretas apresentadas no Questionário.  

 

 

Discrimination Measures 

 
Dimension 

Mean 1 2 

GINF ,873 ,855 ,864 

GEXT ,515 ,607 ,561 

GINT ,672 ,305 ,488 

ICNL ,324 ,401 ,362 

TIPU ,676 ,498 ,587 

ZADQ
a
 ,201 ,131 ,166 

UAUM
a
 ,109 ,086 ,097 

DGUA
a 

TIST
a 

QGAP
a 

CMAF
a 

SIPS
a 

,135 

,164 

,085 

,038 

,154 

,141 

,213 

,104 

,047 

,153 

,138 

,188 

,094 

,043 

,154 

 Active Total           3,060 2,665 2,863 
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6.8.5. RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS DOS ESTABELECIMENTOS 

HOTELEIROS A PERGUNTAS CONCRETAS ISOLADAS 

1) Intenções futuras dos gestores 

a) Intenção de aumentar funcionalidades 

A esta pergunta não responderam 11,5% dos respondentes ao questionário. 

80,8% responderam que tencionavam aumentar funcionalidades no futuro e 

apenas 7,7% declaram não ter intenções de o fazer. 

b) Intenção de intensificar o uso das funcionalidades existentes 

A esta pergunta não responderam 11,8% dos respondentes ao questionário. 

81,7% responderam que tencionavam intensificar no futuro o uso das 

funcionalidades e apenas 6,5% declaram não ter intenções de o fazer. 

c) Intenção de promover maior integração de softwares 

A esta pergunta não responderam 13,6% dos respondentes ao questionário. 

67,0% responderam que tencionavam no futuro promover maior integração 

entre os softwares de que dispõem e apenas 19,5% declaram não ter intenções 

de o fazer. 

d) Intenção de melhorar a fiabilidade da informação introduzida no sistema 

Embora externa à pesquisa do “grau de informacionalização aparente”, tal como 

foi definido, apesar de ser praticamente impossível avaliar com fiabilidade/de 

uma forma válida através de questionário o grau de fiabilidade da informação 

introduzida nos sistemas de informação das empresas, pareceu interessante 

inquirir das intenções de melhorar no futuro a fiabilidade dessa informação, o 

que indirectamente pode dar uma medida aproximada dessa fiabilidade. 

A esta pergunta não responderam 13,0% dos respondentes ao questionário. 

77,0% responderam que tencionavam intensificar no futuro o uso das 

funcionalidades e apenas 10,0% declararam não ter intenções de o fazer. Isto 

mostra que também neste aspecto há um caminho significativo a percorrer 

pelas empresas de hotelaria em Portugal. 

 

2) Opinião sobre o grau de aproveitamento dos sistemas utilizados 

a) para a gestão operacional 

A esta pergunta não responderam 4,4% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-quase nenhumas, 2- bastante menos do que as 

possíveis, 3-um aproveitamento médio relativamente ao possível, 4-quase 
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todas, 5-todas as vantagens possíveis), responderam: 1- 0,3%; 2- 1,8%; 3- 

52,8%; 4-36,9% e 5-3,8%. 

b) para a gestão estratégica (tomada de decisões a médio e longo prazo) 

A esta pergunta não responderam 5,0% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-quase nenhumas, 2- bastante menos do que as 

possíveis, 3-um aproveitamento médio relativamente ao possível, 4-quase 

todas, 5-todas as vantagens possíveis), responderam: 1- 1,5%; 2- 8,0%; 3- 

51,6%; 4- 31,9% e 5- 2,1%. 

3) Opinião dos gestores sobre o grau de uso dos SI utilizados para: 

a) Redução de custos operacionais 

A esta pergunta não responderam 6,2% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 0,9%; 2- 2,1%; 3- 17,1%; 4- 66,1% e 5- 

7,7%. 

b) Redução de custos de gestão  

A esta pergunta não responderam 6,2% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 1,2%; 2- 4,7%; 3- 24,5%; 4-52,2% e 5-

11,2%. 

c) Melhoria dos serviços 

A esta pergunta não responderam 6,2% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 0,3%; 2- 0,6%; 3- 32,2%; 4- 38,9% e 5- 

21,8%. 

d) Aumento de receitas 

A esta pergunta não responderam 8,3% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 0,3%; 2- 1,2%; 3- 14,2%; 4- 51,6% e 5- 

24,5%. 

e) Melhoria da gestão operacional quotidiana 

A esta pergunta não responderam 5,6% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 0%; 2- 0,9%; 3- 14,5%; 4- 50,1% e 5- 

28,9%. 
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f) Captação de mais clientes 

A esta pergunta não responderam 5,3% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 0%; 2- 2,4%; 3- 11,2%; 4-57,5% e 5-

23,6%. 

g) Maior satisfação dos clientes 

A esta pergunta não responderam 7,1% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 0%; 2- 2,4%; 3- 26,5%; 4- 55,8% e 5- 

8,3%. 

h) Maior fidelização dos clientes 

A esta pergunta não responderam 5,9% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 0%; 2- 2,9%; 3- 11,5%; 4- 60,2% e 5- 

19,5%. 

i) Diferenciação do hotel face à concorrência 

A esta pergunta não responderam 5,6% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 0,3%; 2- 5,3%; 3- 30,4%; 4- 51,6% e 5- 

6,8%. 

j) Personalização dos serviços prestados a cada cliente 

A esta pergunta não responderam 6,2% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 1,8%; 2- 3,8%; 3- 36,9%; 4- 35,7% e 5- 

15,6%. 

4) Opinião sobre a possibilidade de uso ainda melhor do que têm feito dos SI, 

na área da gestão operacional para: 

a) Redução de custos operacionais 

A esta pergunta não responderam 6,2% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 8,0%; 2- 11,8%; 3- 35,7%; 4- 31,6% e 5- 

6,8%. 

b) Redução de custos de gestão  

A esta pergunta não responderam 6,2% dos respondentes ao questionário. 
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Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 5,6%; 2- 18,6%; 3- 38,9%; 4- 22,7% e 5- 

8,0%. 

c) Melhoria dos serviços 

A esta pergunta não responderam 6,2% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 

4-muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 3,8%; 2- 13,6%; 3- 27,4%; 4- 43,4% e 

5- 5,6%. 

d) Aumento de receitas 

A esta pergunta não responderam 5,9% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 7,1%; 2- 10,9%; 3- 36,6%; 4- 36,6% e 5- 

2,9%. 

e) Melhoria da gestão operacional quotidiana 

A esta pergunta não responderam 6,2% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 5,6%; 2- 19,5%; 3- 21,5%; 4- 42,8% e 5- 

4,4%. 

f) Captação de mais clientes 

A esta pergunta não responderam 5,6% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 3,5%; 2- 6,5%; 3- 25,7%; 4- 33,0% e 5- 

25,7%. 

g) Maior satisfação dos clientes 

A esta pergunta não responderam 5,6% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 3,8%; 2- 11,8%; 3- 33,3%; 4- 20,9% e 5- 

24,5%. 

h) Maior fidelização dos clientes 

A esta pergunta não responderam 5,6% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 4,1%; 2- 11,5%; 3- 34,5%; 4- 15,9% e 5- 

28,3%. 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                   480 
 

i) Diferenciação do hotel face à concorrência 

A esta pergunta não responderam 5,6% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 5,6%; 2- 13,90%; 3- 44,8%; 4- 26,5% e 

5- 3,5%. 

j) Personalização dos serviços prestados a cada cliente 

A esta pergunta não responderam 5,9% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 4,7%; 2- 12,4%; 3- 22,4%; 4- 26,8% e 5- 

27,7%. 

5) Intenção dos gestores de intensificar o uso de TIC’s para: 

a) Fins operacionais 

A esta pergunta não responderam 4,4% dos respondentes ao questionário. 

87,6% responderam que tencionavam intensificar o uso de TIC’s para este fim 

e apenas 8,0% dizem não ter essa intenção. 

b) Fins comerciais 

A esta pergunta não responderam 4,7% dos respondentes ao questionário. 

90,6% responderam que tencionavam intensificar o uso de TIC’s para este fim 

e apenas 4,7% dizem não ter essa intenção. 

c) Controlo de gestão 

A esta pergunta não responderam 4,7% dos respondentes ao questionário. 

84,4% responderam que tencionavam intensificar o uso de TIC’s para este fim 

e apenas 10,9% dizem não ter essa intenção. 

d) Apoio à tomada de decisões estratégicas (decisões a médio e longo prazo) 

A esta pergunta não responderam 5,0% dos respondentes ao questionário. 

85,5% responderam que tencionavam intensificar o uso de TIC’s para este fim 

e apenas 9,4% dizem não ter essa intenção. 

6) Opinião sobre o grau em que, nos últimos anos, as TIC transformaram: 

a) O modo de funcionamento do hotel  

A esta pergunta não responderam 5,0% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 0,6%; 2- 0,6%; 3- 11,5%; 4- 38,6% e 5- 

43,7%. 

b) A forma de gestão do hotel 

A esta pergunta não responderam 5,0% dos respondentes ao questionário. 
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Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 0,6%; 2- 0,6%; 3- 12,7%; 4- 53,1% e 5- 

28,0%. 

c) O processo de captação de clientes 

A esta pergunta não responderam 5,0% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 0,6%; 2- 1,5%; 3- 6,2%; 4- 51,3% e 5-

35,4%. 

d) O processo de fidelização dos clientes 

A esta pergunta não responderam 5,0% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 1,8%; 2- 1,8%; 3- 10,0%; 4- 62,2% e 5- 

19,2%. 

e) O relacionamento com os fornecedores 

A esta pergunta não responderam 5,0% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 2,4%; 2- 5,9%; 3- 43,1%; 4- 29,8% e 5- 

13,9%. 

f) O relacionamento com serviços oficiais de turismo e com empresas de 

actividades complementares sinérgicas 

A esta pergunta não responderam 5,0% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 5,9%; 2- 19,8%; 3- 42,5%; 4- 16,8% e 5- 

10,0%. 

g) A forma de tomada de decisões operacionais 

A esta pergunta não responderam 5,0% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 1,5%; 2- 3,2%; 3- 4,4%; 4- 73,2% e 5- 

12,7%. 

h) A forma de tomada de decisões estratégicas (de longo prazo) 

A esta pergunta não responderam 5,0% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 0,6%; 2- 2,1%; 3- 8,6%; 4- 56,6% e 5- 

27,1%. 
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7) Opinião sobre o grau em que, nos últimos anos, as TIC contribuíram em geral 

para o aumento das vantagens competitivas do hotel relativamente à 

concorrência 

A esta pergunta não responderam 4,7% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 1,2%; 2- 4,4%; 3- 24,3%; 4- 48,7% e 5- 

14,7%. 

8) Opinião sobre se, nos últimos anos, as TIC contribuíram para o 

estabelecimento de relações directas e mais eficazes com: 

a) Clientes 

A esta pergunta não responderam 5,3% dos respondentes ao questionário. 

89,4% afirmaram que sim; 5,3% afirmaram que não. 

b) Fornecedores 

A esta pergunta não responderam 5,3% dos respondentes ao questionário. 

70,5% afirmaram que sim; 24,2% afirmaram que não. 

c) Entidades captadoras de clientes 

A esta pergunta não responderam 6,2% dos respondentes ao questionário. 

88,5% afirmaram que sim; 5,3% afirmaram que não. 

d) Entidades promotoras de actividades e serviços complementares 

A esta pergunta não responderam 5,3% dos respondentes ao questionário. 

57,8% afirmaram que sim; 36,9% afirmaram que não. 

e) Entidades oficiais 

A esta pergunta não responderam 5,3% dos respondentes ao questionário. 

84,1% afirmaram que sim; 10,6% afirmaram que não. 

9) Opinião sobre o grau em que utiliza os SI para: 

a) Customização/personalização do atendimento 

A esta pergunta não responderam 3,8% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 6,5%; 2- 2,9%; 3- 25,7%; 4- 49,0% e 5- 

12,1%. 

b) Diferenciação face à concorrência  

A esta pergunta não responderam 4,1% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 6,2%; 2- 4,4%; 3- 33,6%; 4- 44,0% e 5- 

7,7%. 
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c) Aumento da eficiência  

A esta pergunta não responderam 3,8% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 0,9%; 2- 3,2%; 3- 18,9%; 4- 33,6% e 5- 

39,5%. 

d) Aceleração e flexibilização de lançamento de produtos 

A esta pergunta não responderam 3,8% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 1,8%; 2- 3,8%; 3- 24,5%; 4- 53,4% e 5- 

12,7%. 

e) Aceleração dos processos internos 

A esta pergunta não responderam 3,8% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 1,5%; 2- 4,7%; 3- 9,4%; 4- 39,5% e 5- 

41,0%. 

10) Opinião sobre o grau em que, nos últimos anos, as TIC podem contribuir 

para:  

a) A eficiência operacional 

A esta pergunta não responderam 4,4% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 0,39%; 2- 0,0%; 3- 8,8%; 4- 66,4% e 5- 

19,5%. 

b) A diferenciação face à concorrência 

A esta pergunta não responderam 4,7% dos respondentes ao questionário. 

Numa escala de 1 a 5 (1-muito pouco ou nada, 2- pouco, 3-medianamente, 4-

muito, 5-muitíssimo), responderam: 1- 0,9%; 2- 2,4%; 3- 17,1%; 4- 35,1% e 5-

39,8%. 
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7. SÍNTESE DO PROJECTO – DA REVISÃO DA LITERATURA AOS 

RESULTADOS DO TRABALHO TEÓRICO E DO TRABALHO EMPÍRICO  

7.1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem o objectivo de sintetizar o confronto entre os resultados da revisão 

da literatura e os resultados do projecto, no que se refere aos aspectos que, no final, 

se revelaram mais importantes e como objectivos principais do projecto – (1) a 

resposta à questão de haver ou não subaproveitamento das potencialidades dos 

sistemas e tecnologias de informação para a gestão dos estabelecimentos hoteleiros 

em Portugal e (2) a criação de um sistema de medida do grau de informacionalização 

dos estabelecimentos hoteleiros – e no que se refere a um terceiro objectivo – 

emergente e secundário mas relevante para potenciar o segundo objectivo referido –, 

dentro do âmbito do projecto – a adaptação dos modelos da Cadeia de Valor de Porter 

e da Cadeia de Valor Virtual de Rayport e Sviokla ao caso dos estabelecimentos 

hoteleiros. 

De facto, terminado o projecto de investigação, são estes os principais contributos 

para o avanço do conhecimento nesta área de investigação. 

7.2. SUBAPROVEITAMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS SISTEMAS E 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO DOS 
ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS EM PORTUGAL 

 
Como se viu no capítulo respectivo, a literatura revista apontava para as seguintes 

conclusões relativamente a esta questão: 

• existe, em geral, um subaproveitamento das potencialidades dos sistemas e 

tecnologias  de informação na gestão dos estabelecimentos hoteleiros, a 

nível mundial; 

• existe, em geral,  uma assimetria na aplicação dos sistemas e tecnologias de 

informação: os estabelecimentos hoteleiros e as empresas do sector estão 

avançados relativamente aos outros sectores no que se refere à sua 

aplicação no marketing e vendas e atrasados no que se refere á sua 

aplicação nas operações e na gestão interna, bem como na ligação a 

fornecedores de bens e serviços não relacionado com marketing e vendas;  

• existe uma clara predominância da aplicação dos SI e das TIC para efeitos 

de gestão operacional em detrimento da sua aplicação para fins 
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estratégicos, embora haja tendência para que esta situação se venha a 

atenuar; 

• existe, relativamente aos outros sectores de actividade, um atraso no que se 

refere à integração de sistemas. 

Da análise da literatura, pôde também concluir-se que: 

• na maioria da literatura revista a análise desta questão era redutora e 

limitada sobretudo às questões de informatização e de alguns aspectos do 

tipo de uso – operacional e estratégico ou predominantemente operacional, 

normalmente  – ou ao seu relacionamento com o avanço tecnológico e, mais 

raramente, com transformações do mercado externas a razões sectoriais e 

não era inserida no processo de desenvolvimento informacional em curso na 

sociedade e na economia; 

• a análise do alegado subaproveitamento de potencialidades dos SI e das 

TIC era realizada sem a introdução e utilização de quaisquer métricas, 

aplicando-se, quando muito, técnicas rudimentares de estatística descritiva 

que se limitavam a medir ocorrências da aplicação de determinados 

sistemas e/ou tecnologias numa determinada população;  

• nos raros casos em que os modelos da Cadeia de Valor de Porter ou da 

Cadeia de Valor Virtual de Rayport e Sviokla eram aplicados, eram-no de 

uma forma não adequada e correctamente adaptada ao caso dos 

estabelecimentos hoteleiros – prestadores de serviços e com características 

específicas no processo de criação de valor –, o que constitui um 

subaproveitamento do conhecimento existente e, no caso da sua aplicação 

inadequada, comprometia a qualidade dos seus resultados; e, como não era 

articulada com qualquer métrica, as potencialidades destes modelos na 

análise da questão do subaproveitamento dos SI e TIC na gestão também 

não eram completamente utilizadas ou provocavam enviezamento na 

análise; 

Relativamente à questão principal, o trabalho empírico realizado veio confirmar que, 

em Portugal: 

• existe também um subaproveitamento do aproveitamento das 

potencialidades dos SI e das TIC na gestão dos estabelecimentos hoteleiros 

(nenhum dos estabelecimentos da amostra atinge o valor mínimo da variável 

GIAP para que se diga que não existe subaproveitamneto); 
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• se verifica também a alegada assimetria entre o avanço no recurso a estes 

para objectivos de marketing e vendas e para objectivos de gestão interna e 

sobretudo de relacionamento com os fornecedores;  

• se verifica um número muito significativo (28,6% na amostra estudada) de 

estabelecimentos que afirmam usar os SI para fins predominantemente 

operacionais, ou então que a sua aplicação é elementar ou inexistente; 

• se verifica, de uma forma muito significativa, uma não integração dos 

sistemas (na amostra estudada apenas existe integração total em 64,3% dos 

estabelecimentos, com integração entre os sistemas internos e os canais de 

distribuição e 74,9% com integração dos sistemas internos; para além disso, 

não ocorrem estabelecimentos com uma integração significativa e 

estruturada com os fornecedores nem com qualquer constelação de valor). 

Embora a amostra estudada permita, como se viu, concluir sobre o subaproveitamento 

dos SI e TIC para a gestão, ela não permite inferir, para o universo, o valor das 

variáveis do modelo criado, de uma forma que o autor deste projecto considere fiável e 

pertinente. Mas, todas as informações recolhidas junto de informadores qualificados 

levam a concluir que os tipos de estabelecimentos mais sub-representados na amostra 

(eles são sobretudo os estabelecimentos independentes) têm, na sua maioria, 

relativamente à média nacional e aos estabelecimentos respondentes, menores graus 

de informatização e de informacionalização, menor integração entre sistemas, uso dos 

SI e das TIC mais predominantemente operacional. Assim, estas informações levam a 

pensar que, se tivesse podido ser obtido o censo (ou seja, se se tivessem alcançado 

100% de respostas), os valores de todas as variáveis seriam menores que os valores 

obtidos através da amostra. Claro que só com outro tipo de amostragem (finamente 

segmentada), que implicava um número de respostas muito superior e, portanto, 

meios impossíveis de reunir neste tipo de projecto, seria possível obter conclusões 

com elevado grau de certeza. Como se viu, esse tipo de conclusões transcenderia, 

também, o âmbito deste projecto. 

Estas conclusões podem ser analisadas em maior detalhe (e de uma forma mais 

fundamentada) no capítulo respeitante ao trabalho de carácter empírico. 
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7.3. MODELO DE MEDIDA DO GRAU DE INFORMACIONALIZAÇÃO DOS 
ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS 

Não foi encontrado na literatura revista, nem referenciado nessa literatura nem através 

dos informadores qualificados que contribuíram para o projecto, nem mesmo em 

qualquer das fontes bibliográficas a que se recorreu qualquer modelo de medida do 

grau de informacionalização dos estabelecimentos hoteleiros. Não foi encontrado 

sequer qualquer modelo de medida do grau de informatização ou do tipo de utilização 

dos SI para a gestão. 

Foi por isso que se tornou essencial a criação de um modelo de medida para que as 

conclusões sobre o eventual (e alegado na literatura) subaproveitamento dos SI e das 

TIC na gestão dos estabelecimentos hoteleiros pudessem derivar da utilização de uma 

métrica e, assim, ganhar em objectividade e em potencial de comparabilidade entre 

estabelecimentos e populações de estabelecimentos. 

O modelo de medida, como se sugere nas recomendações finais, poderá ser 

aperfeiçoado, bem como as respectivas ferramentas de medida.  

Mas provou-se, através da sua aplicação a 32,6% da população dos estabelecimentos 

hoteleiros existentes em Portugal e da sua validação pelo painel de especialistas, que 

ele era dotado de robustez e que constituía um avanço para o conhecimento. 

7.4. CADEIA DE VALOR E CADEIA DE VALOR VIRTUAL 

A aplicação da Cadeia de Valor de Porter e da Cadeia de Valor Virtual de Rayport e 

Sviokla, bem com a teorização destes sobre a problemática da utilização dos SI e das 

TIC nas organizações tem grandes potencialidades na análise da problemática do 

aproveitamento dos sistemas e tecnologias de informação na gestão de 

estabelecimentos e empresas hoteleiras e da inserção destas no grau de 

informacionalização em curso na sociedade e na economia. 

A conjugação da aplicação do modelo de medida do grau de informacionalização dos 

estabelecimentos hoteleiros proposto neste projecto pode ser muito potenciado pela 

sua conjugação com estes modelos e com essa teorização. E esse aumento de 

potencialidades pode verificar-se sobretudo na análise de estabelecimentos individuais 

ou no estudo de redes de valor. 
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Também o eventual aperfeiçoamento do modelo de medida proposto pode ganhar 

bastante se recorrer, entre outras ferramentas e contributos, a estas ferramentas e a 

essa teorização. 

Verificou-se contudo, que nas poucas aplicações existentes na literatura, se mantinha 

a matriz inicial destes modelos, fortemente marcada pelas empresas de produção de 

bens e mercadorias e, por isso, pouco adequada a organizações prestadoras de 

serviços e, muito menos de serviços cujo consumo era simultâneo com as operações. 

Isto mesmo já tinha sido referido por muitos autores, como se viu nos capítulos 

dedicados à revisão da literatura e ao trabalho de carácter teórico. 

A única adaptação encontrada do modelo da Cadeia de Valor de Porter a um 

estabelecimento hoteleiro foi, como se viu, considerada inadequada, 

fundamentalmente por não respeitar os princípios básicos do modelo. Desta forma, 

corre o risco de enviesamento das análises em que seja aplicada e diminui as suas 

potencialidades de aceitação mais vasta e de comparabilidade com outras análises. 

Por isso, foi apresentada e validada pelo painel de especialistas, uma adaptação 

desses modelos ao caso dos estabelecimentos hoteleiros, com algum grau de detalhe, 

que procura respeitar os princípios básicos e a estrutura básica dos modelos originais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 
 

490                                                                                                                                    Carlos Patrício Fernandes Braga 
 

 

 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                    491 
 

8. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1. SÍNTESE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES DO PROJECTO 

O projecto de investigação conduziu aos seguintes resultados e conclusões: 

1. Verifica-se um subaproveitamento das potencialidades dos sistemas e 

tecnologias de informação para gestão nos estabelecimentos hoteleiros 

existentes em Portugal. 

2. É possível quantificar o ‘grau de informacionalização’ dos estabelecimentos 

hoteleiros, nomeadamente através do criado e proposto sistema de medida 

do ‘grau de informacionalização aparente’ e de um conjunto de variáveis de 

base desse sistema (‘grau de informatização’, ‘grau de interligação externa’, 

‘grau de integração interna’, ‘grau de integração com os canais de 

distribuição e com os clientes’, ‘tipo de utilização’ do sistema de informação). 

3. Existe um elevado ‘grau de informatização’ dos estabelecimentos estudados 

(com média de 6 e moda de 7, numa escala de 0 a 8), contrastante com o 

grau de integração entre os sistemas e o grau de aproveitamento das 

potencialidades dos sistemas disponíveis e do tipo de utilização dos 

existentes nos estabelecimentos. 

4. Na amostra estudada, existe um desequilíbrio entre o ‘grau de 

informatização’, o ‘grau de interligação externa’ e o ‘tipo de uso’ dos 

sistemas de informação, verificando-se um maior recurso aos sistemas e 

tecnologias de informação para fins comerciais e operacionais, em 

detrimento do uso para fins estratégicos.  

5. Na amostra estudada, a relação entre o ‘grau de informacionalização 

aparente’ dos estabelecimentos hoteleiros, bem como das variáveis base 

que para ele contribuem, tem apenas uma associação moderada ou 

moderada baixa com as variáveis demográficas ‘tipo de inserção 

empresarial’, ‘classificação do estabelecimento (em número de estrelas)’ e 

dimensão do estabelecimento; existe uma associação quase nula entre o 

grau de informacionalização aparente (bem como das suas variáveis 

componentes) e a localização geográfica desses estabelecimentos. 

6. Na amostra estudada, existe um reconhecimento generalizado por parte dos 

responsáveis hoteleiros do impacto real e potencial dos sistemas e 

tecnologias de informação na gestão e na competitividade dos 
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estabelecimentos hoteleiros (média de 3,8; mediana de 3,9 e moda de 4,00 

– com 71,1% dos estabelecimentos respondentes nesta categoria – numa 

escala de 1 a 5). 

7. Na amostra estudada, existe, por parte dos responsáveis, um grau médio-

alto de satisfação (56,8% indicam o grau 4 e 82,3% situam-se nos graus 3 a 

5, numa escala de 1 a 5) com os meios informáticos à sua disposição para a 

gestão dos estabelecimentos hoteleiros a seu cargo. 

8. Na amostra estudada, existem intenções de intensificar e aperfeiçoar o uso 

dos sistemas e tecnologias de informação nos próximos três anos (95,7% 

dos estabelecimentos respondentes). 

9. O modelo da Cadeia de Valor de Porter é inadequado na sua forma clássica 

– construída sobretudo com base em organizações de produção de bens 

materiais – para a análise das actividades de um estabelecimento hoteleiro e 

do seu potencial competitivo, podendo ser adaptada a esse fim (no estrito 

respeito pelos seus princípios); no decurso do projecto de investigação 

procedeu-se a essa adaptação, até agora nunca realizada nestes termos, 

adaptação essa que foi validada por um painel de especialistas académicos 

e da indústria. O mesmo foi realizado relativamente ao desenho da Cadeia 

de Valor Virtual de um estabelecimento hoteleiro, estreitamente ligada à 

anterior e seu complemento essencial na análise do grau de 

informacionalização de um estabelecimento. 

8.2. REFLEXÕES FINAIS 

Esta tese pode encarar-se como ponto de passagem (marco na estrada do 

conhecimento): um ponto de chegada (e síntese) e um ponto de partida para um novo 

estádio de conhecimento no que se refere a esta problemática. 

Pretende constituir-se num primeiro passo para a evolução, nesta problemática, de um 

tipo de análise não normalizada e pouco estruturada para análises assentes na 

introdução de modelos de análise padronizados e com recurso a métricas, modelos 

esses que permitam aumentar a comparabilidade, as funcionalidades e o rigor dos 

estudos nesta área. 

O projecto assentou na conjugação/convergência de abordagens diversas como a 

abordagem baseada em recursos, a abordagem baseada em actividades/processos e 

o recurso a modelos de medição e a técnicas de estatística multivariadas. 
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O próprio projecto foi evoluindo e daí podem retirar-se diversas lições para 

investigações futuras. 

Assumiu-se que o trabalho científico, a procura do conhecimento, se desenvolve numa 

permanente dialéctica e procura de equilíbrio adequado na tensão entre qualitativo e 

quantitativo, contínuo e discreto, analógico e digital, ordem e caos, simplicidade e 

complexidade, certeza e incerteza, conhecimento e ignorância sempre provisórios. 

Partindo de uma concepção tradicional de estudo da aplicação dos sistemas e 

tecnologias de informação aos estabelecimentos hoteleiros à procura da existência ou 

não de um eventual subaproveitamento das suas potencialidades, através de estudos 

de caso, questionários, métodos estatísticos tradicionais e entrevistas semi-

estruturadas, foi-se sentindo a necessidade de focalizar tanto na problemática como 

na metodologia, por um lado, como de alterar a abordagem metodológica de forma a 

atingir instrumentos de quantificação (modelos de medida), passíveis de combinar com 

ferramentas de carácter qualitativo aperfeiçoadas (cadeia e matriz de valor) e 

metodologias estatísticas mais recentes e mais adequados à actual compreensão 

científica da realidade (técnicas de análise multivariada assentes em factores e eixos 

não previamente definidos). 

 Logo de início, procurou-se estabelecer o confronto do conhecimento acumulado e 

acedido através do processo de revisão da literatura com a percepção da realidade 

existente em Portugal por parte de informadores qualificados (provenientes das 

empresas fornecedoras de sistemas de informação suportados por softwares e outras 

tecnologias de informação, da indústria hoteleira e da comunidade académica). 

Na sua componente predominantemente empírica, o projecto procura rejeitar 

radicalmente a existência de a prioris ideológicos ou teóricos, optando por uma 

metodologia de tratamento estatístico (a Análise de Correspondências Múltiplas) que 

conjuga uma raiz de natureza fundamentalmente teórica – de raiz estruturalista – com 

o reconhecimento da complexidade dos sistemas que se nos deparam como objecto 

de estudo e a opção pela pesquisa de padrões nessa complexidade, respeitando a 

integridade dos dados e confiando na sua capacidade de se revelarem e de nos 

revelarem perfis e associações não esperados, procurando, deste modo, levar a 

conclusões não contaminadas nem enviesadas por critérios (nomeadamente na 

definição de variáveis e categorias dessas variáveis) completamente definidas à 

partida e, por isso mesmo, redutores, podendo levar a conclusões formatadas pela 

ignorância ou pela sobrevalorização de alguns factores presentes no sistema. 
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A partir daí, partiu-se para desenvolver um trabalho teórico e um trabalho empírico 

paralelos mas com momentos de interpenetração e interacção. 

Em termos de espaço e tempo científicos, este projecto, na sua fase final, situa-se 

num ponto e num momento de síntese dialéctica entre duas abordagens de sistemas 

empresariais – a abordagem baseada nos recursos e a abordagem baseada nas 

actividades e processos – e entre duas abordagens de investigação, uma 

predominantemente teórica – com a criação de novos constructos – e outra 

predominantemente empírica – com o estudo de uma população a partir dos dados 

recolhidos em questionário. 

O momento e o ponto finais deste projecto representam, por isso, não uma conclusão 

nem um ponto de chegada mas, sobretudo, um ponto de partida para novas 

investigações. Novas investigações que partam de um ponto de vista mais alargado 

que o habitual através da compreensão da necessidade e vantagens da inserção da 

análise da utilização dos sistemas e tecnologias de informação numa perspectiva do 

processo de informacionalização da sociedade, em todos os seus aspectos relevantes, 

e da possibilidade de utilização de ferramentas formais adequadas (como a cadeia de 

valor adaptada aos estabelecimentos hoteleiros e de métricas apropriadas (como o 

modelo de medida do grau de informacionalização proposto). 

Ponto e momento de partida porque, a partir das conclusões e da estrutura do próprio 

estudo, há muitas vias a percorrer no sentido de aprofundar e aperfeiçoar a 

abordagem realizada e o conhecimento do objecto de estudo. 

8.3. RECOMENDAÇÕES E PISTAS DE INVESTIGAÇÃO FUTURA 

Após a conclusão do projecto, afiguram-se pertinentes as seguintes recomendações e 

pistas de investigação futura: 

1. É conveniente que as investigações a realizar sobre a problemática da 

aplicação dos sistemas e tecnologias de informação à gestão das 

organizações se enquadre no contexto do processo de desenvolvimento 

informacional da sociedade e da economia e da sua permanente relação 

dialéctica com ele. 

2. É conveniente que se generalize ao maior número de estudos sobre esta 

problemática possível o esforço de introdução de métricas, de forma a 

assegurar a sua maior objectividade, comparabilidade e estudo de inter-
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relações com outras variáveis, como, por exemplo, a competitividade das 

organizações, em particular das empresas. 

3. Será desejável o aperfeiçoamento do modelo de medida, com a introdução 

de novas variáveis, conduzindo possivelmente à possibilidade de 

determinação de um indicador ainda mais rico e poderoso que o ‘Grau de 

Informacionalização Aparente’, com a introdução de um maior número de 

variáveis, indicador esse que poderia ser designado por ‘Grau de Maturidade 

Informacional’, na linha de investigação de outros Graus de Maturidade das 

organizações, de que é exemplo o Grau de Maturidade em Gestão de 

Projectos; 

4. Será desejável o aperfeiçoamento das ferramentas de medida das variáveis 

utilizadas e o desenvolvimento de ferramentas de medida para as novas 

variáveis; 

5. A aplicação do sistema de medida do grau de informacionalização dos 

estabelecimentos hoteleiros em estudos de caso realizados em 

estabelecimentos diversificados, com a aplicação do modelo da cadeia de 

valor adaptado, tendo em conta simultaneamente a cadeia de valor virtual, a 

matriz de valor e as constelações, poderá contribuir em muito para o 

aperfeiçoamento do próprio sistema de medida e das suas aplicações a 

estabelecimentos individuais e a populações, bem como poderá contribuir 

para enriquecer e introduzir um maior grau de objectividade a este tipo de 

estudos. 

6. Poderá ser interessante a procura de um conjunto fixo de variáveis, 

nomeadamente através de novas aplicações do método da Análise de 

Correspondências Múltiplas, que possam servir de base à caracterização do 

universo e à determinação de amostras aleatórias representativas (através 

de modelos de segmentação testados e não redutores ou simplistas como 

os que seriam constituídos pelas variáveis ‘demográficas’ clássicas com 

valores mais fáceis de obter); 

7. A criação de um observatório permanente que tenha subjacente o 

desenvolvimento de todos estes instrumentos de análise e o 

aprofundamento desta abordagem sistémica, não redutora, respeitadora da 

complexidade, de natureza qualimétrica, poderá, em muito, contribuir para o 

aprofundamento desta problemática e das problemáticas com ele 
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relacionadas; poderá ainda contribuir para um melhor conhecimento, 

regularmente actualizado da situação do sector hoteleiro em Portugal. 

8. A opção pela AMC levou ainda à constituição de uma rica matriz de dados, a 

partir das perguntas efectuadas no questionário, dados esses que poderão 

permitir, futuramente, desenvolver projectos complementares que se 

centrem nas opiniões, sobre a adequação dos meios aos objectivos de 

gestão, a intenção de aumentar o grau de informacionalização, o grau de 

utilização actual dos SI e TIC para diferentes objectivos, o impacto actual e 

passado dos SI e das TIC no estabelecimento hoteleiro, o grau de 

aproveitamento percebido das potencialidades dos SI e das TIC, a 

possibilidade percebida de fazer um melhor aproveitamento futuro dos SI e 

das TIC e a percepção do impacto potencial dos SI e das TIC nos 

estabelecimentos hoteleiros em geral; a AMC permitirá, a partir das 

conclusões do actual projecto de investigação, inserir todos os dados do 

questionário num mesmo espaço de objectos, categorias e variáveis e 

explorá-lo de forma a: 

• por um lado, como já se referiu, procurar enriquecer o conceito de 

GIAP com novas variáveis consideradas pertinentes e procurar novas 

variáveis latentes, a caminho de uma variável mais abrangente que 

poderá ser designada por Grau de Maturidade Informacional (GMI) 

• por outro lado, investigar a existência de associações entre as 

variáveis subjectivas (isolada ou agrupadamente) presentes no 

questionário, as variáveis objectivas caracterizadoras do grau de 

informacionalização (entre as quais o GIAP), variáveis de carácter 

‘socio-demográfico’, sem perder a multidimensionalidade dos espaços 

por eles definidos em conjunto ou em subconjuntos e as inter-

relações nele existentes. 

No presente projecto, limitámo-nos a apresentar uma primeira abordagem 

descritiva básica, que permita dar alguma luz sobre o que poderá vir a ser a 

informacionalização futura, pela actuação dos actuais decisores, abordagem 

limitada às frequências ocorridas de sete eventuais variáveis compósitas, 

construídas com a mesma metodologia do GIAP; isto porque avançar mais 

desfocalizaria o projecto do seu objectivo essencial: a determinação de um 

eventual subaproveitamento dos SI e das TIC nos estabelecimentos 
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hoteleiros existentes em Portugal e a criação de métricas relativas à 

informacionalização dos estabelecimentos hoteleiros.  

8.4. LIMITAÇÕES DO PRESENTE PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO 

Como acontece com qualquer projecto de investigação, este projecto teve também um 

conjunto de limitações, de que se destacam as seguintes:  

1. a realização do projecto de uma forma individual, sem o enquadramento em 

qualquer equipa multidisciplinar e com as respectivas consequências em 

termos de recursos humanos e materiais; 

2. a ausência de qualquer apoio financeiro ou material, que se revelou 

impossível de obter nas circunstâncias e na conjuntura económica em que o 

projecto foi desenvolvido; 

3. a natural limitação temporal do projecto, que determinou o seu âmbito e as 

metodologias utilizadas. 

As limitações referidas foram atenuadas pelo elevado grau de colaboração encontrado 

num grande número de responsáveis por estabelecimentos hoteleiros e empresas do 

sector, dirigentes ou consultores de associações profissionais, de entidades oficiais e 

de empresas da área dos sistemas e tecnologias de informação, bem como na 

preciosa colaboração informal de muitos académicos e dos elementos do painel de 

especialistas. 
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APÊNDICE A−−−− LISTA DE MEMBROS DO PAINEL DE ESPECIALISTAS QUE 

PARTICIPARAM NA CRÍTICA E VALIDAÇÃO DO TRABALHO DE CARÁCTER 

TEÓRICO 

MEMBROS DA COMUNIDADE ACADÉMICA 

Álvaro Lopes Dias - Professor e Sub-Director do Departamento de Ciências 

Económicas e Empresariais e Presidente do Centro de Estudos em Estratégias e 

Finanças Empresariais da Universidade Autónoma de Lisboa. 

José Dias de Figueiredo – Professor do Departamento de Engenharia e Gestão 

Instituto Superior Técnico e Investigador no Centro de Estudos de Gestão do 

Instituto Superior Técnico (CEG-IST). 

Luís Tadeu Almeida – Professor Catedrático do Departamento de Engenharia e 

Gestão do Instituto Superior Técnico e Presidente da empresa Fordesi, que 

desenvolve consultoria em gestão e software de gestão. 

Vítor José Sequeira Roldão - Professor Catedrático do ISCTE – Instituto Universitário 

de Lisboa. 

MEMBROS DA INDÚSTRIA HOTELEIRA 

Carlos Leitão − Responsável pelos Sistemas de Informação do Grupo Accor. 

Celso Assunção − Director do Hotel Internacional.  

Gonçalo Rebelo de Almeida – Administrador e responsável pelos Sistemas de 

Informação, Marketing e Recursos Humanos do Grupo Vila Galé; responsável 

pela concepção e acompanhamento do software desenvolvido especificamente 

para o grupo, para além da sua comercialização no mercado global, pela empresa 

Softconcept.  

João Machado − Responsável pelos Sistemas de Informação do Grupo Pestana. 

Jorge Teixeira – Secretário-geral da ADHP - Associação dos Directores de Hotéis de 

Portugal e ex-director de diversos hotéis. 

Ricardo Prates − Responsável pelos Sistemas de Informação do Grupo Real. 

Vítor Silva – Responsável pelos Sistemas de Informação Director de Recursos 

Humanos do Hotel Tiara (ex-Meridien). 
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Todos os membros do painel provenientes da indústria hoteleira têm uma vasta 

experiência profissional desenvolvida em diversos estabelecimentos hoteleiros. 

MEMBROS ESPECIALISTAS DE SOFTWARE PARA GESTÃO HOTELEIRA 

Carlos Santos – Senior Partner da HITS – Protel. 

Carlos Santos Silva – Sales Manager da Micros Fidelio. 

Francisco Trigo – Director Operacional da HBS-SIHOT. 

João Matoso − Criador e Presidente da Newhotel. 

João Rodrigues − Business Developer da Host/Algardata. 

Luís Brás − Sales Manager da eBase-Inoxroom.  

Luís Marques do Carmo – Director Comercial da HBS-SIHOT. 

Marco Arroz − Product Manager da Host/Algardata. 
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APÊNDICE B – ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS-TIPO SELECCIONADOS 

PARA FIGURAR EM ALGUMAS ANÁLISES  

Para uma maior clareza dos gráficos e da sua interpretação, e dado o elevado número 

de estabelecimentos da amostra estudada e de possibilidades de valores da variável 

GIAP e das combinações das variáveis informacionais suas componentes, decidiu-se 

seleccionar um conjunto de casos que, pelas suas características em termos destas 

variáveis ou pela sua frequência, merecem destaque. 

Desta forma, através da sua identificação nos gráficos representativos das nuvens de 

pontos, tornam-se estes mais compreensíveis e interpretáveis, dada a impossibilidade 

de identificação de todos os estabelecimentos representados. 

Esses estabelecimentos hoteleiros-tipo são os constantes da tabela B.1:  

 

Tabela B.1 – Estabelecimentos hoteleiros-tipo com os valores de GIAP e das variáveis informacionais 
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Ilustração B.1 – Comparação da evolução dos valores da variável GIAP com os valores correspondentes das variáveis informacionais 
componentes do GIAP no conjunto de estabelecimentos hoteleiros-tipo constantes da Tabela B.1 
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A Ilustração B.1 mostra a correspondência das variáveis informacionais base do 

modelo de medida o seu andamento paralelo com a variável Grau de 

Informacionalização Aparente (GIAP). 

A Ilustração B.2 mostra, de uma forma mais clara o andamento dos valores das 

variáveis informacionais base do modelo de medida nos estabelecimentos 

hoteleiros-tipo, de acordo com a evolução do valor da variável compósita GIAP. 

 

Ilustração B.2 – Andamento de cada uma das variáveis informacionais nos 27 estabelecimentos hoteleiros-tipo seleccionados  

Apresentam-se, nas páginas seguintes, representações dos estabelecimentos 

hoteleiros-tipo sob a forma de radar. Esta representação permite visualizar de uma 

forma clara e facilmente comparável o seu grau de informacionalização através dos 

valores das variáveis básicas.  
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APÊNDICE C −−−− DESCRIÇÃO E FUNDAMENTOS DA ANÁLISE DE 

CORRESPONDÊNCIAS MÚLTIPLAS 1 

No capítulo referente à Metodologia foi sucintamente explicado o método de análise de 

dados designado por Análise de Correspondências Múltiplas (ACM). 

Neste Anexo apresenta-se uma explicação mais detalhada deste método e dos seus 

fundamentos.  

Os métodos de análises em eixos principais (de que a ACM faz parte), denominados 

métodos factoriais na literatura francófona, pretendem abordar a análise de dados 

através de representações sintéticas de conjuntos vastos de valores numéricos, 

fortemente apoiada em visualizações gráficas, para o que recorrem a uma redução 

das dimensões do quadro de dados, representando as associações entre os 

indivíduos e as variáveis em espaços de reduzidas dimensões, se possível a duas 

dimensões.  

A Análise de Correspondências Múltiplas, tal como os outros métodos da mesma 

família, assenta em noções e formalismos baseados na Álgebra Linear e em 

representações geométricas daí derivadas, constituindo este núcleo base aquilo que é 

designado por Análise Geral. A Análise Geral constitui-se como uma representação 

geométrica de um teorema conhecido sob a designação de ‘decomposição nos valores 

singulares’ (singular value decomposition) e permite fazer intervir uma métrica mais 

geral, acolhendo os elementos suplementares. 

Na análise e interpretação final dos dados, apoiada nos procedimentos da ACM, é 

fundamental a compreensão do método e das suas bases teóricas, uma abordagem 

geométrico-algébrica que conjugue a exploração das representações geométricas 

simplificadas (através da retenção de um número reduzido de eixos ortogonais, 

frequentemente apenas os dois primeiros eixos factoriais) com os dados provenientes 

dos cálculos efectuados pelo procedimento, nomeadamente as quantificações e as 

contribuições (absolutas e relativas, no caso de indivíduos e/ou variáveis activas, ou 

apenas relativas, no caso das projecções em suplementar, tanto de indivíduos como 

de categorias de variáveis) e a compreensão de analogias físicas, como é o caso da 

inércia. 

                                                
1 - Nota – em tudo o que não remeta para outras referências e que tenha a ver com os aspectos 

meramente descritivos e matemáticos da Análise de Correspondências Múltiplas, o texto seguinte é 

baseado em Lebart et al. (2006), Carvalho (2000 e 2008), Pereira (1987), Greenacre (1993) e 

CERENA/IST (2011). 
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Começa por recordar-se sinteticamente os principais tipos de quadros/tabelas e de 

variáveis, de forma a enquadrar a preparação dos dados para o procedimento ACM. 

1. PRINCIPAIS TIPOS DE TABELAS OU QUADROS 

Já se referiram no capítulo da Metodologia os principais tipos de tabelas ou quadros 

através dos quais os dados podem ser organizados e as suas características: 

• quadros de tipo ‘variáveis-indivíduos’, em que as colunas são variáveis com 

valores numéricos contínuos e as linhas são indivíduos, observações, objectos, 

etc.  

• tabelas de contingência, tabelas binárias, que são quadros de contagens 

obtidas pelo cruzamento de duas variáveis nominais ou quadros de presença-

ausência e que têm a particularidade de fazer desempenhar um papel 

semelhante às linhas e às colunas.  

• tabelas disjuntivas completas, que são quadros de variáveis nominais, em que 

as linhas são, em geral, indivíduos ou observações e as colunas são categorias 

(ou modalidades, como também se designam) de variáveis e em que um 

elemento da coluna só pode assumir o valor 1 ou 0 conforme se verifica ou não 

co-ocorrência entre linha e coluna. 

2. PREPARAÇÃO DOS DADOS 

O modelo genérico dos quadros de partida, nos quais se organizam os dados – 

recolhidos através de diversas formas, entre as quais os questionários – é uma matriz 

Q de dimensões n x q (n linhas por q colunas), onde, na intersecção da linha i 

(pertencente ao conjunto I de cardinal n) com a coluna J (pertencente ao conjunto J de 

cardinal p) se encontra um valor numérico ou um atributo qualitativo K (i,j) que 

relaciona de algum modo a linha i com a coluna j. 

O significado específico das linhas e colunas (isto é, a natureza dos conjuntos I e J), 

assim como o tipo de valores K(i,j) constantes da matriz Q, vão condicionar a escolha 

da técnica a utilizar no tratamento dos dados conducente a uma posterior 

interpretação e uso para técnicas com outros objectivos para além dos descritivos e 

exploratórios. 

As linhas podem ser correspondentes a indivíduos (pertencentes a um conjunto I de 

elemento genérico i) onde foram registadas q propriedades (pertencentes a um 

conjunto J, de elemento genérico j); neste caso K(i,j) tem o significado do valor que 
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toma a propriedade j no indivíduo i. No fundo, podemos estar perante um quadro de 

partida constituído por indivíduos, entidades ou observações nas linhas e variáveis – 

em seguida valores ou categorias dessas variáveis – nas colunas. 

O método da Análise de Correspondências Múltiplas tem a particularidade de conferir 

um estatuto simétrico às linhas e colunas do quadro Q, permitindo deste modo a 

projecção simultânea dessas linhas e colunas num espaço de dimensão reduzida. É, 

por isso, possível visualizar não só o sistema de relações no interior de cada um dos 

conjuntos I e J, mas também a estrutura de I x J, o que lhe confere vantagens 

relativamente a outros métodos, como a análise de componentes principais clássica. 

Outra vantagem da ACM (bem como de toda análise factorial de correspondências) 

resulta de ser possível substituir linhas ou colunas com perfil semelhante pela sua 

soma sem alterar a projecção dos outros elementos de I ou J (princípio da 

equivalência distribucional).  

Começa, assim, por definir-se uma tabela, quadro de partida ou matriz, a partir do qual 

se vai aplicar a Análise de Correspondências Múltiplas. Nesta matriz dispõem-se n 

objectos, geralmente correspondentes a indivíduos ou observações (que 

correspondem às linhas da matriz) e que são caracterizados por q variáveis, atributos, 

propriedades (representadas pelas colunas da matriz). 

Na Análise de Correspondências Múltiplas essas variáveis são definidas como 

variáveis qualitativas nominais (ou tratadas como tal). Por isso, torna-se necessário 

identificar na matriz de input as categorias pelas quais se distribuem os n indivíduos 

(objectos). É também necessário garantir que essas categorias são mutuamente 

exclusivas e exaustivas, em cada uma das m variáveis.  

Isto faz-se através de um processo denominado de ‘codificação disjuntiva completa’, 

garantindo, em primeiro lugar, a exclusividade e exaustividade das categorias dentro 

de cada variável e associando a cada categoria um código. O critério dessa 

codificação ganha em ser inteligente mas depende das funcionalidades e 

características do software utilizado para o tratamento da análise de correspondências 

múltiplas (poder-se-ão usar números ou códigos alfanuméricos – no caso do ade4, por 

exemplo – ou números necessariamente positivos, diferentes de zero, no caso do 

SPSS).  

O procedimento da codificação disjuntiva completa consiste, depois, em transformar a 

informação bruta retirada do questionário num quadro rectangular em que cada 

inquirido ocupa uma linha e a cada categoria da variável (ou modalidade de resposta) 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                   552 
 

corresponde uma coluna. Para cada pergunta (bloco de r colunas) codifica-se como 1 

a intersecção da linha i com a coluna k e como 0 todas as outras categorias da 

variável.  

É através deste sistema de codificação que é possível tratar conjuntamente todos os 

tipos de variáveis, não fazendo depender o tratamento da “forma” sob a qual as 

perguntas são formuladas (Pereira, 1987). 

Este sistema de codificação assegura que, seja qual for a natureza das variáveis 

observáveis, a soma dos valores das linhas que surgem na tabela é constante e igual 

ao número de perguntas q, o que se traduz numa homogeneidade estatística 

necessária para o tratamento subsequente. 

Senso n o número de indivíduos (ou inquiridos, no caso dos questionários) q o número 

de variáveis (ou perguntas) e s(j) o número de categorias da variável (ou perguntas) 

de ordem j, o número total de colunas da matriz de dados é: 

� � � �����
	
�  

Para cada variável (pergunta), a soma das frequências absolutas das suas categorias 

é sempre igual ao número de indivíduos (n), e portanto o total em linha e em coluna 

reproduz nq. Esta propriedade é importante porque, desta forma, o questionário pode 

ser tomado como justaposição de tabelas de contingência. 

Apesar de todas as variáveis serem tratadas como nominais, isso não impede o 

tratamento de variáveis ordinais ou de variáveis quantitativas (sendo estas muitas 

vezes sujeitas, para isso, a um processo de categorização em intervalos disjuntos e 

exaustivos). Mas todas as variáveis serão tratadas como nominais e os valores das 

variáveis como modalidades ou categorias dessas variáveis nominais.  

Desta forma, a estrutura da matriz dos dados a partir da qual se realiza a Análise de 

Correspondências Múltiplas é independente quer da natureza dos 

objectos/indivíduos/unidades de análise, quer da diversidade ou heterogeneidade 

temática dos atributos/propriedades/variáveis que os caracterizam. Dada a natureza 

nominal das variáveis e respectivas categorias, mesmo quando são atribuídos códigos 

numéricos a essas categorias, esses códigos são considerados arbitrários e não têm 

qualquer influência no processo de transformação a que os dados são submetidos. 

Isto, porque, na realidade, como se verá em seguida, a matriz que efectivamente vai 

ser usada pelo algoritmo é uma matriz de presenças-ausências.  
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Matriz de input 

 

Matriz binária (disjuntiva completa) 

 

 

Casos Q1 Q2 Q3 

 

  Q11 Q12 Q13 Q14 Q21 Q22 Q23 Q31 Q32 Q33 Q34 

 

 

1 3 2 1 

 

1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

 

 

2 1 3 1 

 

2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

 

 

3 1 3 1 

 

3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

 

 

4 3 1 4 

 

4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

 

 

5 1 3 1 

 

5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

 

 

6 4 3 3 

 

6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

 

 

7 2 1 4 

 

7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 

 

8 3 2 4 

 

8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

 

 

9 2 1 4 

 

9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 

 

10 3 2 4 

 

10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

 

 

11 3 2 2 

 

11 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

 

 

12 4 2 3 

 

12 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

 

 

13 3 2 4 

 

13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

 

 

14 2 1 4 

 

14 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 

 

15 3 1 4 

 

15 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

 

 

… … … … 

 

… … … … … … … … … … … … 

 

                   

 

Matriz Diagonal 

      

 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      

 

0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      

 

0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Matriz M (Respostas válidas) 

 

0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

 

3 0 … 0 0 

 

0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

 

0 3 … 0 0 

 

0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 

 

… … … … … 

 

0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 

 

0 0 … 3 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 

 

0 0 … 0 3 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 

      

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

      

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

      

                  Ilustração C.1 – Exemplo de matrizes construídas para o processamento a partir da do quadro/matriz inicial dos dados 

Para cada variável j, com kj categorias é definida (automaticamente) uma matriz) – 

matriz indicatriz – com n linhas e kj colunas. Esta matriz é uma matriz binária que 

regista 1 (um) se o objecto pertencer a essa categoria e 0 (zero) se o objecto não 

pertencer a essa categoria, isto é, conforme o indivíduo possua ou não aquele valor 

para aquela variável. Uma vez que todas as categorias de cada variável são 

mutuamente exclusivas e exaustivas, cada linha da matriz Gj tem apenas um elemento 

1 e (k-1) elementos 0.  

Justapondo todas as matrizes obtém-se a matriz do tipo n x Σ kj ., ou seja n x p 
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Para além desta, são (automaticamente) construídas duas outras matrizes que 

sistematizam as frequências das m variáveis e o número de respostas válidas em 

cada variável. 

Para cada variável j é definida uma matriz diagonal – Dj  – cuja diagonal principal 

contém as frequências marginais das suas kj categorias.  

Para as m variáveis obtém-se a matriz D, do tipo p x p, em que p = Σ kj (ou seja, o 

número total das categorias em análise).  

Para identificar o número de respostas válidas é definida, para cada variável j, uma 

matriz Mj , que é uma matriz diagonal binária do tipo n x n: regista 1 (um) se houver 

ocorrência no intervalo [1; kj ] (o que equivale à inexistência de não-resposta) e 0 

(zero) se ocorrer uma não-resposta. Somando as diversas matrizes Mj, obtém-se a 

matriz M* que também é uma matriz diagonal do tipo n x n e que identifica todas as 

respostas válidas para cada objecto. 

Contudo, é possível também a opção de codificar as respostas e seleccionar opções 

nos softwares utilizados, de forma que as não-respostas sejam também consideradas 

e tidas em conta com o mesmo estatuto que as outras categorias, se se considerar 

que tal tem especial significado. 

Vamos agora centrar-nos nos fundamentos do procedimento da Análise de 

Correspondências Múltiplas. 

Para uma melhor compreensão do método de Análise de Correspondências Múltiplas, 

vamos ver, em primeiro lugar, alguns dos fundamentos da Análise de 

Correspondências em geral e da análise de correspondências simples, bem como as 

propriedades que decorrem desses fundamentos, a partir de uma tabela de 

contingência para a representação dos dados em qualquer espaço multidimensional. 

3. ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIAS SIMPLES 

A Análise de Correspondências Simples parte de uma tabela de contingência que 

represente o cruzamento de duas variáveis nominais (ou tratadas como tal). Ela 

representa uma das tabelas de contingência Dj atrás referidas. Designemo-la por K, 

composta por n linhas e p colunas.  
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3.1. FREQUÊNCIAS ABSOLUTAS E FREQUÊNCIAS RELATIVAS 

O conjunto de colunas da tabela designa as categorias de uma variável e o conjunto 

das linhas corresponde às de outra variável. Na realidade, as linhas e as colunas, que 

designam duas partições de uma mesma população, desempenham papéis simétricos 

e são tratadas de uma forma análoga. 

Na intersecção de uma linha e de uma coluna, temos o número kij de indivíduos que 

têm o valor correspondente à categoria i de uma das variáveis e à categoria j da outra 

variável. O total marginal ki
 é o número de indivíduos que estão associados à categoria 

i e o total marginal kj é o número de indivíduos que estão associados à propriedade j. 

Verificam-se as seguintes relações: 

                � 
 ∑ �	�	
�                                       	 
 ∑ �	��
�                                    � ∑ �	�,	  

 

Em termos de frequências relativas, teremos: 

 

��	 �  ����                     �� � ∑ ��	�	
�                    �� � ∑ ��	��
�                         ∑ ��	 �,	 � 1 

 

3.2. TRANSFORMAÇÕES DA TABELA DE CONTINGÊNCIA 

Para a análise de uma tabela de contingência, interessam sobretudo os perfis-linhas e 

os perfis-colunas, ou seja, as repartições em percentagens no interior de uma linha ou 

de uma coluna, e não a tabela de efectivos brutos, proveniente da recolha directa dos 

dados. 

3.2.1. PERFIS-LINHAS E PERFIS-COLUNAS 

Teremos, então, os perfis-linhas: 

��	�� �  �	�  
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e os perfis-colunas: 

��	�	 �  �		  

 

As Tabelas C.2 e C.3 dos perfis-linhas e dos perfis-colunas indicam a repartição de 

uma variável por cada categoria da outra variável. Ou seja, as probabilidades 

condicionais de se verificar a categoria i da primeira variável, sabendo que se verifica 

a categoria j da segunda variável.  

Se aplicarmos esta repartição no conjunto da população estudada, encontramos os 

perfis médios de ambas as variáveis: 

 

�	 �  	  

�� �  �  

 

3.2.2. HIPÓTESE DE INDEPENDÊNCIA 

Uma das questões que interessa avaliar é a das eventuais ligações entre as duas 

variáveis, isto é, se existe ou não independência entre elas. 

Existe independência entre duas variáveis aleatórias i e j se 

pij = pi X pj 

sendo pij  a lei conjunta das duas variáveis e pi e pj as respectivas leis (probabilidades) 

marginais. 

Em termos de estimações empíricas, esta relação traduz-se por: 

 

fij = fi X fj 

 

Mesmo na hipótese de independência, esta relação só é aproximadamente verdadeira.  



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                    557 
 

O clássico teste do χ
2 de Pearson para as tabelas de contingência permite avaliar o 

afastamento entre as leis empíricas fij  e  fi fj. 

É, então, possível construir a tabela de ‘frequências teóricas’ fi fj , sob a hipótese de 

independência. 

Esta hipótese exprime-se sobre os perfis-linhas e os perfis-colunas. Dela decorre: 

que, qualquer que seja j: 

 

��	�� �  �	 

 

e qualquer que seja i: 

 

��	�	 �  �� 
 

 

Se todos os perfis de uma linha são idênticos entre si e, por conseguinte, idênticos ao 

perfil médio correspondente, existe independência entre as duas variáveis, pois o 

conhecimento dos valores de uma não altera a repartição da outra variável. 

Isto significa que analisar as proximidades entre perfis equivale a examinar a 

proximidade entre cada perfil e o seu perfil médio, o que permite estudar a ligação 

entre duas variáveis nominais, isto é, o afastamento relativamente à independência 

entre elas.  

Quando estamos perante tabelas de grandes dimensões, torna-se difícil a leitura 

directa dos perfis-linhas e dos perfis-colunas, bem como a comparação desses perfis 

com o perfil médio. 
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Tabela C.1 - Tabela de contingência - repartição dos indivíduos segundo as duas variáveis. Fonte: Lebart et al. (2006) 

Variável A   

categoria 1 categoria 1 categoria 1 categoria 1 total 

Variável B 

categoria a 68 119 26 7 220 

categoria b 15 54 14 10 93 

categoria c 5 29 14 16 64 

categoria d 20 84 17 94 215 

  total 108 286 71 127 592 

Tabela C.2 - Perfis-linha (percentagens-linhas arredondadas). Fonte: Lebart et al. (2006) 

Variável A   

categoria 1 categoria 1 categoria 1 categoria 1 total 

Variável B 

categoria a 31 54 12 3 100 

categoria b 16 58 15 11 100 

categoria c 8 45 22 25 100 

categoria d 9 39 8 44 100 

perfil médio 18 48 12 22 100 

 

Tabela C.3 - Perfis-linha (percentagens-colunas arredondadas). Fonte: Lebart et al. (2006) 

Variável A 
perfil médio 

categoria 1 categoria 1 categoria 1 categoria 1 

Variável B 

categoria a 63 42 37 6 37 

categoria b 14 19 20 8 16 

categoria c 5 10 20 13 11 

categoria d 19 29 24 74 36 

perfil médio 100 100 100 100 100 

 

Tabela C.4 - Tabela das frequências observadas. Fonte: Lebart et al. (2006)  

Variável A 
perfil médio 

categoria 1 categoria 1 categoria 1 categoria 1 

Variável B 

categoria a 11 20 4 1 37 

categoria b 3 9 2 2 16 

categoria c 1 5 2 3 11 

categoria d 3 14 3 16 36 

perfil médio 18 48 12 21 100 

 

Tabela C.5 – Tabela das frequências teóricas sob a hipótese de independência. Fonte: Lebart et al. (2006) 

Variável A 
perfil médio 

categoria 1 categoria 1 categoria 1 categoria 1 

variável B 

categoria a 7 18 4 8 37 

categoria b 3 8 2 3 16 

categoria c 2 5 1 2 11 

categoria d 7 18 12 8 36 

perfil médio 18 48 12 21 100 
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3.3. REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA 

3.3.1. CONSTRUÇÃO DAS NUVENS 

Na análise de uma tabela de contingência vale a pena raciocinar-se em termos de 

perfis, pois isso permite tornar comparáveis as categorias de uma mesma variável. As 

proximidades entre os pontos interpretam-se em termos de similitude. 

Nuvem das n linhas 

O conjunto dos n perfis-linhas forma uma nuvem de n pontos no espaço das p 

colunas. Cada ponto i tem por coordenadas em Rp: 

{ 
�����  ; j = 1, 2, … , p} 

e é afectado de uma massa fi que é a sua frequência relativa. 

Dado que  ∑ ������
�	
� � 1 , os n  pontos da nuvem situam-se num espaço a p-1 

dimensões. 

O centro de gravidade da nuvem é a média dos perfis-linhas afectados das suas 

massas e corresponde ao perfil médio. A sua jésima componente tem o valor de: 

� ��	��
�

�
�  �� � �	 

que é a frequência marginal das colunas. 

Nuvem das colunas 

O conjunto dos p perfis-colunas forma uma nuvem de p pontos no espaço das n 

linhas. Cada ponto j tem por coordenadas em Rn: 

{ 
�����  ; i = 1, 2, … , n} 

e é afectado de uma massa fj que é a sua frequência relativa. 

Dado que  ∑ ��������
� � 1 , os n  pontos da nuvem situam-se num espaço a n-1 

dimensões. 
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O centro de gravidade da nuvem é a média dos perfis-linhas afectados das suas 

massas e corresponde ao perfil médio. A sua iésima componente tem o valor de: 

 

� ��	�	
�

	
�  �	 � �� 
 

que é a frequência marginal das colunas. 

3.3.2. CRITÉRIO DE AJUSTAMENTO – CRITÉRIO DE AJUSTAMENTO E 

DISTÂNCIA DO χ2 

Uma vez que se pretende representar geometricamente as similitudes entre as 

diferenças das categorias de uma mesma variável, ir-se-á representar as proximidades 

entre os perfis e o perfil médio definido no conjunto da população estudada. Quando a 

nuvem de pontos está concentrada em volta do seu centro de gravidade, isso significa 

que se está perante uma nuvem cujos pontos-perfis são próximos do perfil médio, o 

que traduz uma certa independência entre as duas variáveis nominais. 

Na construção das nuvens de Rp e Rn, a escolha dos perfis de coordenadas dá a 

todas as modalidades das variáveis a mesma importância mas esta importância é 

restituída através da massa afectada a cada ponto, massa essa que é proporcional à 

sua frequência, de forma a não privilegiar as classes de efectivos reduzidos e a 

respeitar a repartição real da população. Essa mesma massa intervém também 

quando se faz o cálculo das coordenadas do centro de gravidade da nuvem e no 

critério de ajustamento. 

Para o cálculo do ajustamento, a quantidade a maximizar vai ser a soma ponderada 

dos quadrados das distâncias entre os pontos e o centro de gravidade da nuvem, ou 

seja, a inércia da recta de alongamento máximo da nuvem. Para isso, há que definir o 

tipo de distância mais adequado a utilizar.  

3.3.3. ESCOLHA DAS DISTÂNCIAS 

Enquanto a distância euclideana entre dois pontos-linha expresso num quadro de 

efectivos brutos apenas traduz as diferenças de efectivos entre duas categorias de 

uma variável, a distância euclideana entre dois perfis-linha traduz a semelhança ou 
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diferença entre duas categorias sem ter em conta os efectivos totais dessas 

categorias: 

 ����, ��� � �� ��	�� � ���	���  ���
	
�  

Mas essa distância favorece as colunas que têm uma massa fj elevada. Para obstar a 

isso, entre outras razões, pondera-se cada desvio pelo inverso da massa da coluna e 

calcula-se uma nova distância, que não é mais do que a designada distância do χ2

: 

����, ��� � �  1�	 � ��	�� �  ���	���  ���
	
�  

Define-se da mesma forma a distância entre perfis-coluna por: 

����, ��� � �  1�� � ��	�	 � ��	��	�  ���
�
�  

A inércia total das nuvens de pontos-linha ou pontos.coluna calculada com a distância 

do χ2

 é proporcional ao χ2  de Pearson utilizado para testar a independência das linhas 

e das colunas de uma tabela de contingência, facto de onde deriva o seu nome.  

3.3.4. PROPRIEDADES 

A distância ponderada do χ2

, bem como o papel simétrico desempenhado pelas linhas 

e pelas colunas da tabela de contingência, conferem características específicas à 

análise de correspondências e garantem-lhe propriedades importantes, como a 

equivalência distribucional e as relações de transição entre espaços. 

 3.3.4.1. EQUIVALÊNCIA DISTRIBUCIONAL – EXPLICAÇÃO E 
DEMONSTRAÇÃO 

 A propriedade da equivalência distribucional permite agregar duas categorias de uma 

mesma variável com perfis idênticos numa nova categoria afectada da soma das suas 

massas, sem que isso provoque alterações nem nas distâncias entre as categorias 

dessa variável nem nas distâncias entre as categorias da outra variável. Além disso, 

as distâncias entre perfis-coluna em Rn . Isto conduz a que não se perca informação 

agregando algumas das classes nem se ganhe informação ao subdividir classes 

homogéneas 
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Ilustração C.2 – Equivalência distribucional: pontos-linhas confundidos. Fonte: Lebart  et al. 
(2006) 

 

 

Ilustração C.3 - Equivalência distribucional: invariância. Fonte: 
Lebart  et al. (2006) 

 

 3.3.4.2. RELAÇÕES DE TRANSIÇÃO OU QUASI-
BARICÊNTRICAS 

A Análise de Correspondências é caracterizada pela existência de relações de tipo 

baricêntrico que ligam graficamente as duas variáveis representadas em linha e em 

coluna. É, assim, possível representar os histogramas dos perfis-coluna na nuvem dos 

perfis-linha e reciprocamente. Estas relações justificam e dão sentido à representação 

simultânea das duas nuvens nos dois espaços.  

3.3.5. ESQUEMA GERAL DA ANÁLISE DAS CORRESPONDÊNCIAS  

A Análise de Correspondências efectua a análise geral de uma nuvem de pontos 

ponderados num espaço munido da métrica do χ2.  
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3.3.5.1. ELEMENTOS DE BASE DA ANÁLISE 

a- quadro de dados, distância, geometria de nuvens 

O quadro inicial de dados é submetido a duas transformações, uma em perfis-linha e 

outro em perfis-coluna, transformações essas a partir das quais são construídas as 

nuvens de pontos em Rp e em Rn, como se pode ver na Ilustração C.4. 

 

 

Ilustração C.4 – Da tabela inicial à representação espacial simultânea. Fonte: Lebart et al. (2006) 
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Ilustração C.5 - Frequências, margens e perfis. Fonte: Lebart et al. (2006)  

As transformações operadas sobre o quadro de dados podem escrever-se a partir de 

três matrizes F, Dn e Dp que definem os elementos de base da análise. F de ordem 

(n,p) designa a tabela de frequências relativas; Dn de ordem (n,n) é a matriz diagonal 

cujos elementos diagonais são as margens em linhas fi; Dp é a matrtiz diagonal de 

ordem (p,p) das margens em colunas fj. 

As duas nuvens de pontos (no espaço das colunas e no espaço das linhas) são 

construídas de maneira análoga. 

Os elementos de base da análise que vão permitir a construção dos factores são os 

indicados na Tabela C.6. 

Tabela C.6 – Elementos de base da Análise de Correspondências Simples 

Nuvem de n pontos-linha no 

espaço Rp 
 � Elementos de 

base � 
Nuvem de p pontos-coluna no 

espaço Rn 
 � �  !"#$ 

p coordenadas (ponto-linha i) �����  , para j=1,2,…,p 

 

 
Análise da Tabela X 

 � �  %"#$& 
n coordenadas (ponto-linha j) �����  , para i=1,2,…,n 

 
 ' �  %"# 
 ()�*, *�� �  ∑ #+,  -+*,+* �.,
#
 +*�,+*� /)

  

 

 
com a métrica M 

 ' �  !"# 
 

()�,, ,�� �  � #+*  0+*,+, �  +*,�+,� 1)2
*
#  

 3 �   ! 
 

massa do ponto i :   fi 
 

 
e o critério N 

 3 �   % 
 

massa do ponto j :   fj 
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De notar que a matriz N das massas num espaço está ligado à métrica M utilizada no 

outro espaço.  

b- demonstração da equivalência distribucional 

A distância do χ2 tem por efeito atribuir a mesma importância, por um lado, às colunas, 

sejam quais forem as suas frequências relativas no cálculo da distância entre dois 

perfis-linhas e, por outro lado, às linhas quando se trata do cálculo das distâncias entre 

perfis-colunas. O uso da distância do χ
2

 tem a vantagem de verificar o princípio da 

equivalência distribucional; a distância euclideana usual entre perfis não possui a 

propriedade de equivalência distribucional, embora existam outras distâncias que 

possuam essa propriedade (Escofier, 1978). 

Este princípio assegura a robustez dos resultados da Análise de Correspondências 

face ao carácter arbitrário da decomposição em categorias das variáveis nominais.  

O princípio da equivalência distribucional exprime-se, em Rp, da seguinte forma: 

Se dois pontos-linha i1 e i2 se confundem em Rn, tem-se, para qualquer j: 

 ��4	��4 �  ��5	��5 �  ��6	��6  

Tem-se que: 

 ��4	 7 ��5	��4 7 ��5 �  ��6	��6  

 

Donde, uma vez que os denominadores são iguais, tem-se que, para todo o j: 

 ��4	 7 ��5	 �  ��6	 

 

Os cálculos das quantidades �	 � ∑ ��	�  não são afectadas e as distâncias d2 (i,i’) 

dadas pela fórmula anteriormente referida   

 

����, ��� � �  1�	 � ��	�� �  ���	���  ���
	
�  
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são invariantes. 

 

Pode-se também demonstrar que as distâncias entre colunas não mudam. A distância 

d2(j,j’) dada pela fórmula  

 

����, ��� � �  1�� � ��	�	 � ��	��	�  ���
�
�  

contém entre outros os dois termos A�i1� e A�i2� correspondentes aos índices i1 e i2 : 

 

 

< ���� 7 <���� �  1��4  0��4	�	 �  ��4	��	� 1� 7  1��5   0��5	�	 �  ��5	��	� 1�
 

 

Estes dois termos são substituídos por um só termo A�i0� tal que: 

 

A �i0� � ���6   -��6��� �  ��6����� /� 
Por exemplo: 

A �i1� � ���4   -��4��� �  ��4����� /� 
 A�i1�  e A �i2�  escrevem-se da mesma forma e as quantidades entre colunas são 

iguais, de acordo com a relação inicial, a um mesmo número que se pode designar por 

B. Tem-se então que: 

 A�i1� 7 A �i2� � ��4 B 7 ��5 B � ��6  ? � A �i0�  
Donde a invariância da distância d2

(j,j’). 

c- critério a maximizar e matriz a diagonalizar  

Com a Análise de Correspondências pretende-se representar graficamente as 

proximidades ou afastamentos entre perfis. Por isso, nos colocamos, nos dois 

espaços, nos centros de gravidade das nuvens. Uma das particularidades da Análise 

de Correspondências é que é equivalente proceder à análise em relação à origem ou 
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relativamente aos centros de gravidade, desde que se despreze no primeiro caso o 

eixo factorial que liga a origem ao centro de gravidade (eixo associado ao valor próprio 

igual a 1, designado por valor próprio trivial). 

 Começando por efectuar a Análise Geral relativamente à origem, e colocando-nos no 

espaço das colunas Rp, procura encontrar-se o eixo de inércia máxima da nuvem dos 

pontos-linha que passam pela origem O e que é engendrado por um vector unitário u 

para a métrica Dp
-1. Isto leva a maximizar a soma ponderada dos quadrados das 

projecções sobre o eixo, ou seja: 

{@ABC D∑ ��  ����, E� F} 

E a maximizar a quantidade 

 

u’  %"# F’  !"# F  %"# u 

com a restrição: 

u’  %"# u = 1 

u é então vector próprio da matriz 

S = F’  !"# F  %"#  

A matriz a diagonalizar é, então, a matriz S de termo geral 

 �		� �  � ��	 ���	����	�
�

�
�  

Da mesma forma, tem de se maximizar, em Rn , a quantidade  

 

v’  2"# F’  ."# F  2"# v 

com a restrição:  

v’  2"# v = 1 

v é o vector próprio da matriz 

 

T = F  ."# F’  2"#  
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d- eixos factoriais e coordenadas factoriais 

Considerando que p corresponde à menor dimensão do quadro de dados, depois de 

ter rejeitado o valor próprio trivial igual a 1 e o vector próprio associado, retêm-se, da 

diagonalização da matriz, os p-1 valores próprios não nulos e os vectores próprios 

associados. Deste modo, obtêm-se, no máximo, p-1 eixos factoriais. 

Tabela C.7 – Elementos de construção da Análise de Correspondências Simples 

Em Rp � Elementos de construção � Em  Rn 
 G � $& !"#$ %"# 

 

 
Matriz a diagonalizar 

 H � $ %"#$& !"# 
 

 GIJ � λLIM 
 
 

 
Eixo factorial 

 HNJ � λLNM 
 

 OM �   !"#$ %"#IM 

 

PQ� �  � ��	�� �	  RQ	
�

	
S  

 
 
 

Coordenadas factoriais 

 TM �   %"#$& !"#NM 

 

UQ� �  � ��	�� �	  VQ�
�

�
S  

 

As coordenadas factoriais são centradas 

� �� PQ� � �
�
� � �� UQ	 � 0 �

	
�  

 

e de variância igual a WQ: 

� �� PQ�� � �
�
� � �� UQ	� � 0 �

	
�  
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3.3.3.2. REPRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE LINHAS E COLUNAS 

a- relação entre os dois espaços 

As matrizes S e T têm os mesmos valores próprios não nulos WQ e entre o vector 

unitário uαααα de S associado a WQ  e o vector próprio unitário vαααα de T relativo ao mesmo 

valor próprio, existem relações de transição dadas por: 

XYZ
Y[  NM � 1\λL   $ %"#IM

  IM � 1\λL  $& !"#NM
] 

A comparação destas relações com as expressões das coordenadas factoriais: 

OM �   !"# $  %"# IM    
e 

TM �   %"# $  !"# NM    
Mostra que estas estão ligadas às componentes dos eixos do outro espaço pelas 

fórmulas:  

^ OM � \_M  !"# NMTM �  \_M  %"# IM ]             
ou seja, 

XYZ
Y[ `a* � \ba+*   ca*

da, �  \ba+,   Ca,
]    

b-  relações de transição (ou quase-baricêntricas) 

Das relações anteriores podem deduzir-se as relações fundamentais existentes entre 

as coordenadas dos pontos-linha e dos pontos-coluna no eixo α, as relações quasi-

baricêntricas: 
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XY
Z
Y[ `a* � 1\WQ  �  +*,+*

.
,
# da,

  da, � 1\WQ  �  +*,+,
.

,
# `a*
] 

A menos de um coeficiente de dilatação 
�\ef , as projecções dos pontos 

representativos de uma nuvem são, sobre um eixo, os baricentros das projecções dos 

pontos representativos da outra nuvem. 

A matriz de termo geral fij/fi que permite calcular as coordenadas de um ponto i a partir 

de todos os pontos j é, de facto, a tabela dos perfis-linha. 

Pode ver-se pelas equações que a coordenada da categoria i de uma das variáveis é 

a média das categorias j da outra variável ponderadas pelas frequências condicionais 

do perfil de i; e que a coordenada da categoria j é a média do conjunto das categorias i 

ponderadas pelas frequências condicionais do perfil de j. 

Todos os valores próprios são necessariamente inferiores ou iguais a 1. 

c- representação simultânea das linhas e colunas 

A representação simultânea de linhas e colunas que é permitida pela Análise de 

Correspondências Simples e pela Análise de Correspondências Múltiplas e importante 

para o trabalho de interpretação e apresentação dos resultados é possível devido ao 

princípio baricêntrico. 

Os métodos factoriais, se bem que assentes nos conceitos de distância entre pontos-

linha e pontos-coluna não permitem que se considere directamente uma distância 

entre um ponto-linha e um ponto-coluna, já que, uma vez que os pontos se situam em 

dois espaços diferentes, isso não faz sentido. Mas, devido ao princípio baricêntrico e 

às relações de transição, permite posicionar e interpretar um ponto de um conjunto 

relativo a um espaço relativamente ao conjunto dos outros pontos definidos no outro 

espaço. 
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d- outra forma de apresentação – procura da melhor representação 
simultânea das linhas e das colunas 

Uma outra forma de olhar para a Análise de Correspondências é o caminho da 

‘procura da melhor representação simultânea de linhas e colunas. Esta forma conduz 

directamente às fórmulas de cálculo analítico dos factores. 

A Análise de Correspondências pretende representar sobre um mesmo eixo o conjunto 

das linhas e o conjunto das colunas, de forma a conseguir chegar o mais próximo 

possível da situação em que:  

1. cada ponto-coluna j é o baricentro dos pontos-linhas i, sendo estes 

afectados de uma massa pi proporcional à sua importância na categoria 

j, ou seja, da massa igual a pi = fij/fj. Estas massas constituem para cada 

coluna j os perfis-colunas da tabela de dados, sendo ∑ �� � 1��
� ; 

2. cada ponto-linha i é o baricentro dos pontos-coluna j, sendo cada ponto-

coluna afectado da massa qi que representa a parte da categoria j na 

categoria i, isto é qi = fij/fi. As massas constituem, para cada linha i, os 

perfis-linhas da tabela de dados, sendo ∑ g�	 � 1�	
� . 

Isto garante a relação quasi-baricêntrica entre os dois conjuntos. 

Se Uj  for a coordenada do ponto-coluna j sobre um eixo e se ψi for a coordenada do 

ponto-linha i sobre o mesmo eixo, tem-se que: 

 

0T �   %"#$�OO �   !"#$T ]           ou seja:          i U	 � ∑ ����� P���
�
P� � ∑ ����� U��	
�

]     
 

Estas relações são, em geral, impossíveis de realizar simultaneamente porque 

implicam que cada conjunto esteja contido no outro (só existe uma solução trivial, para 

a qual todos os pontos dos dois conjuntos são confundidos com o ponto de abcissa 1). 

Para se aproximar da situação pretendida como ideal, procura-se um coeficiente 

β  positivo e o mais próximo possível de 1, de forma a que se tenham as seguintes 

relações: 

0T �  j  %"#$�OO � j  !"#$T ] 
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j é necessariamente superior (ou igual) a 1 senão estas relações implicariam ainda 

que cada um dos conjuntos se sobrepusesse num intervalo coberto pelo outro. 

Procura-se, então, o j positivo mais pequeno possível de forma que se verifiquem 

estas relações. 

Se se substituir na primeira equação O pelo valor tirado da segunda equação, tem-se: 

 ."#$� 2"#$T �  #k) T 

 

Multiplicando a equação do eixo factorial u em Rp por l�"� 

  ."#$� 2"#$ ."#I �  _ ."#I 

 

As coordenadas factoriais em Rn são:  

T �  √W  ."#I 

Tem-se, assim:  ."#$� 2"#$ ."#I �  _ ."#I 

E, por identificação, obtém-se: 

 

W �  �n5   , donde  j �  �√e 

 

Chega-se, deste modo, às relações quasi-baricêntricas obtidas anteriormente. 

Pode alargar-se a procura da melhor representação j-baricêntrica sobre um eixo à da 

melhor representação (β1,β2)−baricêntrica num plano definido por dois eixos ortogonais 

e generalizar essa procura a um sub-espaço de qualquer dimensão. 

4. ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIAS MÚLTIPLAS 

Após esta introdução geral, vamos agora analisar o caso específico da Análise de 

Correspondências Múltiplas 

4.1. NOTAÇÕES E DEFINIÇÕES 

Como já se referiu, a Análise de Correspondências Múltiplas é uma generalização da 

Análise de Correspondências, uma extensão do seu domínio de aplicação, não 

apenas a uma tabela de contingência mas a uma tabela disjuntiva completa, o que a 
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torna particularmente interessante para a análise de dados obtidos através de 

questionários.  

Esta extensão baseia-se na seguinte equivalência: se para n indivíduos se dispõe dos 

valores assumidos por duas variáveis nominais com respectivamente p1 e p2 

categorias, é equivalente submeter à Análise de Correspondências a tabela de 

contingência (p1, p2) cruzando as duas variáveis ou analisar a tabela binária com n 

linhas e (p1+p2) colunas que descrevem as respostas, isto é, os valores assumidos 

pelas variáveis. Isto permite generalizar a Análise de Correspondências ao caso de 

mais de duas variáveis nominais. 

4.1.1. TABELA DISJUNTIVA COMPLETA 

Embora, como se viu na síntese apresentada anteriormente, a Análise de 

Correspondências Múltiplas permita atribuir o mesmo estatuto a linhas e colunas e se 

aplique, deste modo, a qualquer tabela que cruze elementos que possam assumir 

valores numéricos ou de carácter nominal, a descrição seguinte adopta, geralmente, a 

denominação de indivíduos para as linhas da matriz ou quadro inicial e de variáveis 

(perguntas no caso do questionário) ou categorias (respostas, como modalidades 

possíveis de resposta à pergunta) dessas variáveis para as colunas, uma vez que é 

esse o caso mais próximo deste projecto de investigação. 

As variáveis contínuas podem ser transformadas em variável nominal pela 

segmentação em classes dos valores da variável. As variáveis ordinais podem ser 

tratadas, também como nominais, embora na interpretação se tenham em conta as 

suas características de ordenação entre categorias.  

Se se designar por s o número de variáveis associadas a n indivíduos, é possível 

construir um quadro de dados R com n linhas e s colunas sob a forma de codificação 

condensada, como se apresenta na Ilustração C.6. 

 
Ilustração C.6 – Quadro de dados sob a forma de codificação condensada. Fonte: Lebart et al. (2006) 
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O termo geral riq designa a categoria da variável q associada ao indivíduo i. Se se 

designar por pq o número de categorias da variável q, ter-se-á que riq ≤ pq. 

Contudo, este quadro não é passível de exploração pois nem as somas em linha nem 

as somas em coluna têm um sentido directamente reconhecível. Torna-se, por isso, 

necessário recodificar as variáveis. 

4.1.1.1. HIPERCUBO DE CONTINGÊNCIA 

Para inserir toda a informação de uma forma mais frutífera, é possível construir o 

hipercubo de contingência H que cruza todas as s variáveis e cujos elementos 

constituem o conjunto de valores possíveis das variáveis estudadas. Passa a dispor-se 

de um objecto algébrico cujos elementos são constituídos por sequências de s 

categorias, cada uma das quais pertence a uma variável diferente. 

4.1.1.2. CODIFICAÇÃO DISJUNTIVA 

Designando por I o conjunto dos n indivíduos e por p o número total de categorias das 

s variáveis, ter-se-á: 

� � � � �o
�
�

 

A partir do quadro de dados inicial R, é possível construir um quadro Z com n linhas e 

p colunas que descreve o valor das s variáveis associado a cada um dos n indivíduos 

através de uma codificação binária, atribuindo o valor 1 à ocorrência da categoria no 

indivíduo e o valor 0 à não-ocorrência. É este quadro que se designa por ‘tabela 

disjuntiva completa’ 

O quadro Z é uma justaposição de s sub-quadros: 

Z = [Z1, Z2,…,Zq,…, Zs] 

O sub-quadro Zq, com n linhas e pq colunas, é tal que a sua i ésima linha contém pq-1 

vezes o valor 0 e uma vez o valor 1 na coluna que corresponde à categoria da variável 

q associada ao indivíduo i. Pode, pois, considerar-se que o quadro Zq descreva a 

partição dos n indivíduos induzida pela análise da variável q. 
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Ilustração C.7 – Construção da tabela disjuntiva completa. Fonte: Lebart et al. (2006) 

Ou seja, os termos da tabela disjuntiva completa assumem os valores  

zij = 1   ou zij = 0 

Os totais marginais em linha de uma tabela disjuntiva completa são constantes e 

iguais ao número de variáveis: 

q� �� q�	  �
	
� = s 

Os totais marginais em coluna correspondem ao número de indivíduos associados à 

categoria j da variável q: 

zi = � q�	  �
�
�  

Para cada sub-quadro Zq, o efectivo total é  

q� � ∑ q		r�  = n 
A soma das somas marginais é igual ao efectivo total z do quadro Z: 

q �  ∑ ∑ q�	�	
���
�  = ns 
4.1.2. QUADRO DE CONTINGÊNCIA DE BURT  

 O conjunto das pq categorias de uma variável permite a partição da amostra no 

máximo de pq classes. O cruzamento de duas variáveis sob a forma disjuntiva 

completa permite realizar duas partições do conjunto dos indivíduos e a obtenção de 

uma tabela de contingência. 

A análise da tabela que cruza as duas partições pode ser generalizada ao caso de s 

partições, sendo s um número superior a 2. 
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Pode construir-se, a partir da tabela disjuntiva completa Z, o quadro simétrico B de 

ordem (p,p) que reúne os cruzamentos dois a dois de todas as variáveis: 

B = Z’ Z 

O quadro B é designado por ‘Quadro de contingência de Burt’ associado à tabela 

disjuntiva completa Z. 

O termo geral de B pode escrever-se:  

u		� ��q�	 
�
�
�

q�	� 
B é uma justaposição de tabelas de contingência. 

As somas marginais são para todo o  j  ≤ p : 

u	 �� u		��
	  = s zij 

e o efectivo total b é: 

b = s2 n 

 

Ilustração C.8 – Construção do quadro das faces do hipercubo (Quadro de Burt) B a partir da tabela disjuntiva completa Z. Fonte: 
Lebart et al. (2006) 

O quadro B é formado por s2 blocos, onde é possível distinguir dois tipos: 

− o bloco Zq’Zq’ identificado por (q,q’), de ordem (pq,pq’) que é a tabela de 

contingência que cruza os valores das variáveis q  e q’; 

− o qésimo bloco quadrado Zq’Zq obtido pelo cruzamento de uma variável consigo 

própria. É uma matriz de ordem (pq,pq), que é uma matriz diagonal porque 

duas categorias de uma mesma variável não podem ocorrer 
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simultaneamente. Os termos diagonais são os efectivos (número de 

ocorrências ou frequências) das categorias da variável q. 

Designar-se-á seguidamente por D a matriz diagonal, de ordem (p,p) que tem os 

mesmos elementos diagonais que B; esses elementos são os efectivos que 

correspondem a cada uma das categorias: 

 dij = bij = zij  

sendo   dij = 0     para todo o  j’ ≠  j 

 

 

Ilustração C.9 – Quadro de Burt B e matriz diagonal associada. Fonte: Lebart et al. (2006) 

Também a matriz D pode ser considerada como formada por s2 blocos. Apenas as s 

matrizes diagonais Dq = Z’qZq  (q =1, ..s) que constituem os blocos diagonais de B é 

que são matrizes não nulas. 

4.2. PRINCÍPIOS DE BASE DA ACM 

A Análise de Correspondências Múltiplas é a análise de correspondências de uma 

tabela disjuntiva completa e os seus princípios são os mesmos da Análise de 

Correspondências, anteriormente descrita: (1) as mesmas transformações da tabela 

de dados iniciais em perfis-linhas e perfis-colunas (que assegura a independência das 

variáveis e, posteriormente a ortogonalidade dos eixos factoriais); (2) o mesmo critério 

de ajustamento com ponderação dos pontos pelos seus perfis marginais; (3) a mesma 

distância – a do χ2

. 
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Ilustração C.10 – procedimento da Análise de Correspondências Múltiplas. Fonte: Lebart et al. (2006) 

4.2.1. ESQUEMA GERAL 

4.2.1.1. CRITÉRIO DE AJUSTAMENTO E DISTÂNCIA DO χχχχ
2 

Todos os indivíduos são afectados por uma massa idêntica igual a  m1 = 
��  e cada 

uma das categorias j é ponderada pela sua frequência  w	 � x��o . 
A distância do χ2

 continua a ter um sentido. De facto, em R n, espaço dos indivíduos, a 

distância entre os centróides das categorias escreve-se: 

����, ��� ��� q�	q	 � 
q�	�q	�  ��

�
	
�

 

Desta forma, duas categorias associadas aos mesmos indivíduos coincidem. Por outro 

lado, as categorias com reduzido efectivo afastam-se das outras categorias. 

Em Rp, espaço das variáveis, a distância entre dois indivíduos i e i’ exprime-se por: 

����, ��� � 1�� nzy � q�	 � q��	  ��
�
	
�

 

Desta forma, dois indivíduos são próximos se a eles estão associadas as mesmas 

categorias das variáveis; são distantes se estiverem associados a categorias 

diferentes (uma categoria j intervém tanto mais no cálculo da distância entre dois 
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indivíduos quanto a sua massa for reduzida, como se pode ver pela fórmula da 

distância). 

4.2.1.2. EIXOS FACTORIAIS E FACTORES 

Tal como acontece com a Análise de Correspondências, e sendo In a matriz identidade 

de ordem (n,n) e z�	 tal que  

z�	 = 1      se       i = j          e          z�	 = 0      se     i { �, 
tem-se:  

F = 
��o  |                          de termo geral                           fij = 

x���o     
 

Dp =  
��o                           de termo geral                          fij = z� x��o  

 

Dn =  
#2  ~�                         de termo geral                          �� � ����       

Para  definir os eixos factoriais uα  diagonaliza-se a matriz: 

  S = F’  !"# F  %"# = 
�o  |�| "# 

de termo geral 

�		� � 1�q	��q�	x���
�
�
�

 

em que s (sem índice) designa o número de variáveis. 

No espaço Rp,  a equação do αésimo eixo factorial uαααα    é: 

1�  |�| "#IJ � WQIQ 

Designando por T�M  o  operador projecção sobre o eixo factorial uαααα , a equação do 

α
ésimo factor T�M  = DDDD----1111uuuuα    é a seguinte:    

1�   "#|�|T�J � WQT�M 

Da mesma forma, a equação do αésimo factor O�M no espaço Rn é a seguinte: 



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                   580 
 

1�  �l"����P�J � WQO�M 

Os factores T�M e O�M (de norma WQ� representam as coordenadas dos pontos-linhas e 

dos pontos-colunas no eixo factorial α. 

As relações de transição entre os factores T�M e O�M são: 

XYZ
Y[    TM � 1

\WQ   �"#�&OM
OM � 1�\WQ  � TM

]  

4.2.1.3. FACTORES E RELAÇÕES QUASE-BARICÊNTRICAS  

A coordenada factorial do indivíduo i  no eixo α é dada por: 

`a* � #
\ba  �

�*,�*
.
,
#

 da, 
ou seja 

`a* � #�\ba  � da,,�.�*�
  

em que p(i) designa o conjunto das categorias associadas ao indivíduo i. 

A menos do coeficiente 
�\ef , o indivíduo i encontra-se no ponto médio da nuvem das 

categorias a ele associadas 

 

Ilustração C.11 – Projecção dos indivíduos no ponto médio das categorias seleccionadas. Fonte: Lebart et al. (2006) 

 

Da mesma forma, a coordenada da caregoria j no eixo α é dada por: 

da* � 1
\WQ  �

�*,�,
.
*
#

 `a* 
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ou seja: 

da* � 1q	\WQ  � `a**���,�
  

em que I�j� designa o conjunto de indivíduos associados à categoria j. 

Antes da dilatação sobre o eixo α, a categoria j  situa-se no ponto médio da nuvem dos 

indivíduos associados a essa categoria. 

No cálculo das relações quase-baricêntricas, os indivíduos não são ponderados. 

Apenas se realizam cálculos de médias aritméticas de coordenadas. 

 

Ilustração C.12 – Projecção de uma categoria no ponto médio dos indivíduos a ela associados. Fonte: Lebart et al. (2006) 

4.2.1.4. SUB-NUVEM DAS CATEGORIAS DE UMA VARIÁVEL 

A nuvem das categorias em Rn pode ser decomposta em s sub-nuvens, em que a sub-

nuvem de ordem q  corresponde ao conjunto das pq categorias da variável q. Estas 

sub-nuvens têm o mesmo centro de gravidade G que a nuvem global. De facto, as 

coordenadas dos pontos da sub-nuvem relativa à variável q são as colunas de ZqDq
-1 e 

os elementos diagonais de  (1/n Dq) são as massas relativas dos pq pontos dessa sub-

nuvem.  

Na realidade, uma vez que o  ∑ q�	  	r�� = 1, o centro de gravidade da sub-nuvem é: 

��* � ∑  (,,2,�.�  �*,( ,,  = 
#2 = �* 

Ou seja, fica evidente que, com a aplicação do procedimento ACM, o centro de 

gravidade das categorias das variáveis não dependem da variável, isto é Gqi não 

depende de q. 

No procedimento ACM e, portanto, na preparação dos dados de partida, há que 

definir, no caso dos questionários, uma política face às não respostas (codificação 

especial ou exclusão, nomeadamente) pois, no caso da existência destas, a ser aceite 
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pelo algoritmo automático (o que geralmente não é), o centro de gravidade das 

categorias atingidas deixaria de coincidir com o centro de gravidade da nuvem global. 

 

Ilustração C.13 – Componentes centradas. Fonte: Lebart et al. (2006) 

 

 

4.2.1.5. SUPORTE DA NUVEM DAS CATEGORIAS 

As coordenadas das categorias em Rn são as colunas de ZD-1 e engendram um sub-

espaço cuja dimensão é a ordem  desta matriz, ou seja a ordem de Z=[Z1, Z2,…, Zq,…, 

Zs]. 

Todos os sub-espaços engendrados pelos Zq têm em comum a primeira bissectriz 

(que pode designar-se por ∆), sendo assim a ordem máxima de Z: 

p1 + (p2 – 1) + … + (ps – 1) = p – s + 1 

A ordem máxima da matriz a diagonalizar D-1Z’Z será, então, p-s+1. Se se analisar a 

nuvem em relação à origem, a primeira bissectriz é o vector próprio correspondente ao 

valor próprio 1, dado que a nuvem está contida no sub-espaço D-1 ortogonal a ∆. 

Na análise relativamente ao centro de gravidade G, existirão p-s valores próprios não 

nulos. A escolha de uma base no suporte da nuvem é reduzida à procura de 

elementos próprios de uma matriz de ordem p-s.  

4.2.1.6. MELHOR REPRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA 

Dada a forma particular da codificação da tabela disjuntiva completa, a análise de 

correspondências leva à procura, num mesmo eixo, das coordenadas dos n indivíduos 

e das p categorias de modo a que: 

− a coordenada de um indivíduo i seja a média aritmética das coordenadas das 

categorias a ele associadas (a menos de uma dilatação β, que se procura 

tornar mínima); 
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− a coordenada de uma categoria j seja a média aritmética das coordenadas dos 

indivíduos a ela associados (a menos de uma dilatação β). 

As relações quasi-baricêntricas deduzidas da tabela disjuntiva completa Z obtêm-se 

com o valor mínimo β = 1/  √λ  para o coeficiente de dilatação β, isto é: 

XZ
[    d � #√b  �"#��`

` � #�√b  � d
] 

É desta forma que se torna possível a representação simultânea dos indivíduos e das 

categorias das variáveis que é essencial para a interpretação dos resultados do 

procedimento da Análise de Correspondências Múltiplas. 

Um pormenor a ter em atenção é que a orientação dos eixos tal como os vectores 

próprios são definidos a menos de sinal. A Ilustração C.14, que ilustra a representação 

de três pontos, mostra que todas as imagens, obtidas segundo orientações diferentes 

dos factores, respeitam a forma da nuvem, ou seja a distância entre os pontos.  

 

 

Ilustração C.14 – Orientação arbitrária dos eixos. Fonte: Lebart et al. (2006) 

4.2.2. OUTRAS PROPRIEDADES 

4.2.2.1. INÉRCIA DA NUVEM DAS CATEGORIAS E 
CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS 

Em Rn a distância do χ2

 é a métrica l�"�. 
A distância entre o centróide da categoria j e o centro de gravidade da nuvem G, de 

que todas as n coordenadas valem  1/n pode escrever-se como: 

����, �� � �∑ � x��x� � �� �� ���
�  
�x� -1 
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Como se pode ver pela fórmula, a distância ao centro de gravidade é tanto maior 

quanto o efectivo é menor. 

4.2.2.1.1. INÉRCIA DE UMA CATEGORIA 

A inércia I(j) da categoria j tem o valor: 

I(j) = mj d
2 (j,G)      com        mj = 

x��o 
ou seja: 

I(j)= 
�o  �1 � x��  �  

A parcela de inércia devida a uma categoria de uma variável é tanto maior quanto 

menor é o efectivo dessa categoria; o máximo 1/s seria, no limite, atingido por um 

efectivo nulo. É por esta razão que, no momento da codificação, quando isso não 

prejudica a análise devido ao significado dessa ou dessas categorias, se não retêm 

certas categorias com efectivos reduzidos, que podem perturbar as direcções dos 

primeiros eixos factoriais. Como se verá, este fenómeno surge no trabalho empírico 

deste projecto devido à introdução de três estabelecimentos fictícios de referência a 

que estão associadas categorias com poucas ou nenhuma ocorrência, bem como 

devido à pouca representação na amostra de estabelecimentos com valores mais 

baixos em algumas variáveis, nomeadamente as informacionais. 

4.2.2.1.2. INÉRCIA DE UMA VARIÁVEL (OU PERGUNTA) 

A inércia de uma variável, designada por I(q), tem o valor seguinte: 

I(q) = ∑ ���� �  �o��	
�  (pq – 1) 

Como se pode ver pela fórmula, a inércia devida a uma variável é uma função 

crescente do número de categorias da variável. 

O valor mínimo 1/s corresponde a variáveis com duas categorias. A fórmula da inércia 

de uma variável aconselha, assim, que se procure, sempre que isso seja 

substantivamente possível, equilibrar o número de categorias das variáveis em estudo. 

Este cuidado assume relevo quando se torna necessário decompor uma variável 

contínua em categorias.  
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4.2.2.1.3. INÉRCIA TOTAL 

Deduz-se que a inércia total I,  calculada por este método, tem o valor de: 

� �  ����� �  � �,2� 
.
,
#�

 () �,, �� 
ou seja,  

� �  .� �  # 

Daqui – e do facto de ser possível que os algoritmos sigam caminhos alternativos, 

partindo das tabelas de contingência isoladas ou da tabela disjuntiva completa, como 

se verá adiante – se pode concluir que a inércia total depende unicamente do número 

de variáveis e de categorias e não das associações entre as variáveis e que, por isso, 

em si e isoladamente, não tem significado estatístico.  

Pode também concluir-se que vale 1 no caso em que todas as variáveis tenham duas 

categorias (caso em que p=2s). 

4.3. SELECÇÃO DAS DIMENSÕES A RETER PARA A REPRESENTAÇÃO 
GRÁFICA 

Para auxiliar a tarefa de selecção das dimensões, variáveis e categorias a reter 

recorre-se a dois indicadores de qualidade das dimensões: a ‘inércia’ que lhes está 

associada e as ‘medidas de discriminação’ das variáveis. 

A capacidade da Análise de Correspondências Múltiplas para reproduzir num espaço 

de menores dimensões a multidimensionalidade que sustenta o espaço original 

decorre da definição de novos eixos (dimensões) que sustentam a nuvem de pontos 

original (sem perda de informação relevante). 

Para avaliar a qualidade das dimensões (factores) começa por analisar-se a variância 

explicada por cada uma delas, através dos ‘valores próprios’ e da ‘inércia’ 

Os valores próprios quantificam a variância explicada por dimensão (variance 

accounted for dimension s). A inércia calcula-se dividindo o valor próprio pelo número 

de variáveis. Para efeitos de interpretação privilegiam-se os valores da inércia, uma 

vez que estes disponibilizam a variância em termos relativos. 
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A inércia varia entre 0 e 1 e quanto mais perto do limite superior mais variância é 

explicada, por dimensão. O que implica que as dimensões mais importantes para a 

análise sejam as que têm associados a si valores de inércia mais elevados. 

Na análise produzida automaticamente, a inércia é decrescente: a dimensão 1 tem 

associado o maior valor de inércia, a dimensão 2 o segundo maior valor e assim 

sucessivamente. 

Normalmente retém-se para análise um conjunto de dimensões cuja variância 

explicada se destaque das restantes. Embora geralmente haja tendência para que se 

destaquem duas dimensões, verificam-se casos em que se justifica a retenção e 

exame de dimensões de ordem superior. 

De notar que, nesta matéria, existem diferenças entre os algoritmos utilizados pelos 

diversos softwares disponíveis para Análise de Correspondências Múltiplas. Nos que 

seguem a escola francesa são sempre definidas as rmax dimensões 

(independentemente do número de dimensões que venham a ser retidas); no caso do 

SPSS apenas é iterada a solução solicitada.  

A visualização do decréscimo da inércia através de gráfico facilita a identificação do 

ponto a partir do qual ela deixa de ter descidas acentuadas e ajuda a seleccionar, em 

primeira análise, as dimensões que antecedem esse ponto. 

 
Para além dos valores próprios e da inércia de cada uma das dimensões, o 

processamento automático disponibiliza valores médios, nomeadamente os valores 

médios dos valores próprios. Este valor corresponde à variância explicada pelo 

modelo em análise (Variance Accounted for Total), e adicionado ao valor da ‘perda’ é 

igual ao número de variáveis activas (quando se trata de quantificação óptima de 

variáveis nominais). 

Há que ter em conta, no recurso ao processamento automático, que só quando se 

pede a solução que contemple o número máximo de dimensões é que o valor 

disponibilizado para o total da inércia é o que corresponde efectivamente à variância 

total, tendo em conta a dimensionalidade do espaço de partida; quando se pede 

qualquer outra solução, com um número definido a priori de dimensões, o valor 

disponibilizado pelo sistema corresponde à inércia total mas calculada em função do 

número de dimensões escolhidas para análise. Isto implica que se se desejar calcular 

a percentagem de variância explicada por cada dimensão se torna necessário dispor 
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do valor correspondente à variância total, valor que só é possível obter se se pedirem 

as rmax dimensões. 

Tem interesse, para a selecção das dimensões, calcular a percentagem da variância 

explicada por cada dimensão, dividindo a sua inércia pelo valor da inércia total (tendo 

em conta o numero máximo de dimensões). 

Benzécri (1982) alerta, contudo, para que o facto de os valores da inércia serem 

baixos não deve conduzir a cessar a interpretação, pois a sua reduzida expressividade 

numérica não significa necessariamente falta de qualidade da análise; pode, sim, 

acontecer que os perfis individuais se afastem pouco do perfil médio, o que leva a que 

os valores da inércia sejam baixos mas não necessariamente menos interpretáveis.   

É conveniente conjugar a leitura dos valores da inércia com outros resultados que 

perspectivam a análise da composição interna das dimensões. 

Tabela C.8 – Inércia dos eixos factoriais do Modelo1 produzido pelo ade4 (em R) 

Eixo Inércia 

1 0.633636253 

2 0.518252488 

3 0.396315399 

4 0.273982319 

5 0.242473134 

6 0.232696344 

7 0.203670555 

8 0.20212772 

9 0.196458652 

10 0.167517671 

11 0.145976724 

12 0.105234083 

13 0.083281771 

14 0.067307261 

15 0.052114864 

16 0.044629986 

17 0.034324776 
Inércia 
Total 3.600000000 
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Ilustração C.15 - Gráfico da Inércia dos eixos factoriais do Modelo 1 produzido pelo ade4 (em R) 
(soma  = 3,6) 

 

 

Tabela C.9 – Quadro-resumo do Modelo 1 (com 5 variáveis activas) em parte tal como é produzid pelo SPSS e trabalhado para a 
explicação da variância por cada eixo factorial, em percentagem  

 

Dimension 

Cronbach's 

Alpha 

Variance Accounted For %Variância 

explicada por eixo   

acumulada 
Total (Eigenvalue) Inertia % of Variance 

1 ,842 3,060 ,612 61,209 17.00

2 ,781 2,665 ,533 53,304 14.81 31.81

3 ,614 1,966 ,393 39,312 10.92 42.73

4 ,343 1,378 ,276 27,567 7.66 50.39

5 ,225 1,219 ,244 24,387 6.77 57.16

6 ,183 1,171 ,234 23,429 6.51 63.67

7 ,040 1,033 ,207 20,662 5.74 69.41

8 ,016 1,013 ,203 20,256 5.63 75.04

9 -,013 ,989 ,198 19,789 5.50 80.53

10 -,234 ,842 ,168 16,843 4.68 85.21

11 -,479 ,723 ,145 14,462 4.02 89.23

12 -1,139 ,523 ,105 10,464 2.91 92.13

13 -1,711 ,422 ,084 8,444 2.35 94.48

14 -2,458 ,337 ,067 6,742 1.87 96.35

15 -3,301 ,275 ,055 5,493 1.53 97.88

16 -4,706 ,210 ,042 4,198 1.17 99.05

17 -6,023 ,172 ,034 3,438 0.95 100.00

Total  18,000 3,600  100.00

Mean ,069
a
 1,059 ,212 21,176 

a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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4.3.1. QUANTIFICAÇÃO ÓPTIMA 

Quanto mais próximos estiverem os pontos-objecto do seu ponto médio maior será a 

representatividade deste enquanto centróide. A aplicação iterativa do princípio das 

médias recíprocas vai, precisamente, aproximando os pontos-objecto dos pontos-

categoria que, em termos médios, os representam e, numa solução perfeita, essas 

projecções deveriam coincidir (Gifi, 1996). 

Na implementação da ACM e na sequência dos desenvolvimentos propostos pela 

Escola de Leiden foi usado um algoritmo do tipo Alternating  Least Squares, assente 

num esquema iterativo. As quantificações vão sendo estimadas alternadamente, até 

ser obtida a solução óptima, o que pressupõe a minimização da função perda: 

α(X;Y) = 
���  ∑ ��	 (X-Gj Yj)’ Mj (X – Gj Yj )) 

Ou seja, obter a solução óptima equivale a definir os scores dos objectos (X) e as 

quantificações das categorias (Yj) garantindo ser mínima a soma do quadrado das 

distâncias entre os pontos-objecto e os correspondentes pontos-categoria (Carvalho, 

2008). Se quisermos incluir as não-respostas não multiplicamos pela matriz Mj, que 

está nesta expressão para garantir que elas não são consideradas (ou codificamos-las 

como resposta). 

Ao ser minimizada a função perda aproximando os pontos-objecto dos pontos-

categoria que em termos médios os representam, aproximam-se os objectos com 

perfis semelhantes. À minimização dessas distâncias corresponderá a maximização 

da homogeneidade, na medida em que se vão definindo grupos de objectos 

homogéneos. 

Em cada iteração do processo automático, existem diferentes passos, dois dos quais 

correspondem ao cálculo (alternado) das estimativas das quantificações das 

categorias e dos scores dos objectos. No final de cada iteração é recalculado o valor 

da função perda, comparando o resultado com o resultado obtido na iteração anterior. 

Este passo corresponde à realização do teste de convergência, cujo resultado consta 

do output (increase). Enquanto essa diferença for superior ao critério de convergência 

(ε) – que é limitado por zero –, repetem-se iterativamente os passos do algoritmo, 

calculando-se alternativamente novas estimativas para as quantificações das 

categorias e para os scores dos objectos. Quando o valor for inferior ao valor indicado 

para a convergência, considera-se concluída a quantificação óptima. Isto significa que 
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as quantificações convergem e que é mínima a soma do quadrado das distâncias 

entre os pontos-objecto e os correspondentes pontos-categoria. O SPSS disponibiliza 

quatro valores possíveis para a convergência: 0,01; 0,001; 0,0001; 0,00001 e assume 

por defeito o mais pequeno. 

4.3.2. QUANTIFICAÇÃO MÚLTIPLA 

Se estivermos perante uma matriz de partida com n indivíduos, classificados segundo 

m atributos (que definem os seus perfis) e se se pretende representar 

geometricamente esses n indivíduos no espaço dos seus perfis, torna-se necessário 

um espaço multidimensional, no qual seriam projectados os n pontos correspondentes 

aos indivíduos com m coordenadas cada. Para viabilizar a leitura e permitir a 

interpretação da representação torna-se necessária uma representação com menos 

dimensões, de preferência bidimensional.  

A análise de correspondências múltiplas permite rever num espaço de menores 

dimensões (sem perda de informação relevante) a estrutura multifacetada e relacional 

do espaço de partida, constituindo desta forma, também, um método de redução de 

dados. 

Uma das questões fundamentais do método tem a ver precisamente com a definição 

dos novos eixos (ou ‘dimensões’) que servem de suporte à representação da nuvem 

de pontos nesse espaço de menores dimensões (de preferência duas), permitindo 

representar os n objectos (indivíduos) com perfis multidimensionais sem que essa 

redução da dimensionalidade corresponda a um reducionismo ao nível da informação 

de partida. 

Os procedimentos matemáticos utilizados pela análise de correspondências múltiplas 

para quantificar os dados qualitativos asseguram que as novas coordenadas dos 

objectos (indivíduos) e das categorias – designadas respectivamente por scores e 

centroid coordinates – nesses novos eixos têm uma definição que se pode considerar 

‘estrutural’. Ou seja, na óptica dos objectos, cada um deles passa a ter associado um 

score que é determinado em função de todas as m categorias por ele partilhadas e 

que definem o seu perfil. 

Podem iterar-se diversas soluções para os scores dos objectos e, consequentemente, 

para as quantificações das categorias. Cada uma dessas soluções corresponde a uma 

‘dimensão’ e, dadas as características do algoritmo, existe a garantia de que elas são 
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ortogonais, isto é, a correlação entre elas é igual a zero. Desta forma é possível obter 

uma quantificação múltipla para as variáveis nominais (ou tratadas como tal). O 

número máximo de dimensões é igual a (p - m), ou seja, a diferença entre o número 

de categorias (activas) e o número de variáveis (activas) se não existirem categorias 

de não-resposta; será igual a (p – m1) se existirem apenas m1 variáveis activas sem 

não-respostas. Na realidade, o número máximo de soluções é: 

rmax = min { (n – 1); (p – max (m1;1))} 

sendo n o número de indivíduos e r  o número de soluções. 

Não existe um critério que permita, de uma forma objectiva e inequívoca, determinar o 

número ideal de dimensões a reter em cada caso concreto. Mas normalmente retêm-

se as duas primeiras (por vezes três) para permitir a sua representação bidimensional 

(ou tridimensional, o que já prejudica a leitura). 

O número de dimensões solicitadas ao procedimento automático ou retidas não 

condiciona os resultados. As quantificações determinadas para as diferentes soluções 

iteradas não são condicionadas pelo número de dimensões escolhidas.  

4.4. CONTRIBUIÇÃO DE CADA VARIÁVEL NA DEFINIÇÃO DAS 

DIMENSÕES: ‘MEDIDAS DE DISCRIMINAÇÃO’ 

O processo de transformação a que o procedimento da análise de correspondências 

múltiplas submete os dados qualitativos determina, a partir da quantificação das kj 

categorias da cada variável, uma quantificação para cada uma das m variáveis, em 

cada dimensão s (com s = 1, 2, …, r dimensões). Essa quantificação é designada pelo 

nome de ‘medida de discriminação’. 

A medida de discriminação de uma determinada variável é igual à média do quadrado 

das quantificações (Y’ js Yjs) de todas as suas categorias, ponderadas pela respectiva 

frequência (matriz Dj): 

Discrjs = 
�� Y’( j ) s  Dj  Y( j ) s   

As medidas de discriminação quantificam a variância de cada variável, depois de 

processada a quantificação óptima (optimal scaling). 
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Ilustração C.16 – Gráfico das medidas de discriminação das variáveis produzido pelo SPSS 

 

A interpretação das ‘medidas de discriminação’ ajuda a descodificar o significado de 

cada dimensão e pode ajudar a validar o número de dimensões a reter, tendo em 

conta o seu significado. 

A partir das medidas de discriminação de cada variável é possível calcular o valor 

próprio nessa dimensão, que é igual à soma das medidas de discriminação das 

variáveis nela representadas. 

A média das medidas de discriminação das variáveis representadas numa dimensão 

dá a inércia dessa dimensão.  

Os valores constantes do output Model Summary (no SPSS) sob a designação % of 

Variance permitem comparar entre si as dimensões mas não permitem concluir sobre 

a importância relativa da cada dimensão, uma vez que para o seu cálculo não é feito o 

quociente com a variância total (é apenas o valor percentual da inércia). Para calcular 

a % de variância explicada por uma dada dimensão é preciso, como atrás se disse, 

recorrer à variância total. 
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Os valores das medidas de discriminação variam entre 0 e 1. Quanto mais perto de 1, 

mais a variável discrimina, numa dada dimensão. Através das medidas de 

discriminação é possível identificar as variáveis mais determinantes para a definição 

de cada uma das dimensões. Apesar disso, não pode deduzir-se directamente desses 

valores a importância relativa de cada variável para explicar a variância de cada 

dimensão. Para o fazer, é necessário considerar a inércia (diferente) por dimensão. 

Para isso, usa-se uma outra medida: a ‘contribuição das variáveis para a inércia das 

dimensões’, que corresponde à proporção da variância devida a cada variável, por 

dimensão. O procedimento automático disponibiliza as contribuições das kj categorias 

de cada uma das m variáveis sob a designação de Contribution of Point to Inertia of 

Dimension. A soma das contribuições das p categorias das m variáveis é igual a 1, por 

dimensão (nem todas as categorias de uma variável têm a mesma contribuição para a 

configuração do espaço). 

A contribuição da categoria k da variável j  na dimensão s é dada por: 

 

Contribuição ( j ) ks = 
������ ������5

����é��� �  

em que: 

¡�	��o�  é a coordenada da categoria k da variável j na dimensão s 

�������¢    é a massa da categoria k da variável  j , sendo n o número total de indivíduos 

ou casos, m o número de variáveis e dj a frequência absoluta da 

categoria k 

Inércias a inércia da dimensão s 

 

 

Através do quadro que mostra a contribuição de cada uma das variáveis e de cada 

uma das suas categorias para a inércia das dimensões, é possível identificar as 

variáveis e categorias mais relevantes e proceder a uma análise inter-dimensões, no 

sentido de privilegiar por dimensão as variáveis que efectivamente mais contribuem.  



Sistemas de Informação para Gestão na Hotelaria – Uma Medida do Grau de Informacionalização em Portugal 

 

Carlos Patrício Fernandes Braga                                                                                                                                   594 
 

Tendo em conta que a soma das contribuições de todas as categorias numa dada 

dimensão é igual a 1, é possível seleccionar as categorias que efectivamente mais 

contribuem para a inércia de cada dimensão. Através da discriminação de cada uma 

das variáveis, como se viu atrás, pode avaliar-se quais as variáveis que mais 

discriminam em cada dimensão, isto é, que mais contribuem para explicar a variância 

(inércia) de cada dimensão. 

É, também, possível estabelecer uma relação entre as medidas de discriminação e as 

contribuições das categorias. Se se calcular o quociente entre a medida de 

discriminação de uma dada variável numa dimensão s e a soma das medidas de 

discriminação nessa dimensão s, obtém-se a contribuição dessa variável na dimensão 

s. 

A ‘inércia’ de uma dada categoria é igual ao quociente entre o somatório das 

contribuições dessa categoria nas r (número máximo) dimensões e as m variáveis em 

análise. 

A soma das inércias das categorias de cada variável denomina-se Active total e a 

soma destes valores para o conjunto das variáveis é igual à inércia total. 
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4.5. ELEMENTOS PARA A INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.5.1. INÉRCIA  E FORMA DAS NUVENS  

4.5.1.1. ALGUMAS FORMAS DE NUVENS 

 

Ilustração C.17 – Formas de nuvens. Fonte: CERENA/IST (2011) 
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4.5.2. CONTRIBUIÇÕES ABSOLUTAS E RELATIVAS 

Para além das coordenadas dos indivíduos e dos centróides das categorias das 

variáveis, existem duas séries de coeficientes que fornecem informação importante:  

− as ‘contribuições’, também designadas de ‘contribuições absolutas’, que 

exprimem o papel assumido por uma categoria de uma variável ou por 

indivíduo na inércia (ou variância) “explicada” por um factor (nova variável ou 

eixo factorial definido pelo modelo ACM). 

− Os cosenos quadrados, frequentemente designados por ‘contribuições 

relativas’ ou qualidade da representação, que exprimem o papel assumido por 

um factor na dispersão de uma categoria da variável. 

Tendo em conta as relações de transição, estes coeficientes são de grande 

importância na interpretação dos gráficos produzidos, sobretudo porque 

habitualmente o estudo e essa interpretação se realiza de uma forma focalizada 

num número reduzido de planos factoriais – frequentemente apenas o plano 

definido pelos dois primeiros eixos factoriais – e é importante analisar o 

posicionamento (através das coordenadas) e as contribuições nos outros eixos. 

4.5.2.1. CONTRIBUIÇÕES (OU CONTRIBUIÇÕES ABSOLUTAS) 

Com o cálculo das contribuições, pretende-se conhecer os elementos responsáveis da 

construção do eixo α. Calcula-se a variância das coordenadas dos n pontos-linha i no 

eixo α, cada um deles com a massa fi. 

Considerando a origem no centro de gravidade, as coordenadas factoriais são 

centradas e a variância é igual a λα. 

Desta forma, o quociente  

Crα   (i) =
�� £f�5ef  

mede o papel do elemento i na variância que é ‘explicada’ pelo eixo α. É este 

quociente que é designado por contribuição absoluta do elemento i para o eixo α e 

que permite conhecer em que proporção um ponto i  contribui para a inércia λα da 

nuvem projectada sobre o eixo α. 

Seja qual for o eixo, o ∑ ¤�Q��
� ��� � 1 
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Do mesmo modo, define-se a contribuição do elemento j para o eixo α como: 

Crα   (j)=
�� ¥f�5ef  

Com a relação    ∑ ¤�Q�	
� ��� � 1 

A análise das contribuições absolutas tem especial importância quando na análise dos 

resultados é possível atribuir significados substantivos e diferenciados aos eixos, com 

as inerentes consequências na análise do espaço na representação geométrica e da 

posição dos indivíduos e dos centróides das categorias nesse espaço. Para atribuir um 

significado a um eixo, verifica-se quais os pontos i e j que têm uma forte contribuição 

para esse eixo. São esses pontos que determinam o eixo (em Rp para os pontos i e 

em Rn para os pontos j). 

4.5.2.2. CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS (OU COSENOS 
QUADRADOS) 

As contribuições relativas permitem também uma melhor apreciação da boa 

representação de um ponto num subespaço factorial. Os eixos factoriais de cada 

espaço constituem bases ortogonais (ortonormadas). O quadrado da distância das 

coordenadas de um ponto ao centro de gravidade decompõe-se na soma dos 

quadrados das suas coordenadas nesses eixos. 

Para um ponto i em Rp, tem-se que: 

�� ��, �� �  � 1�	
�
	
�

 ¦��	�� � �	§
�
 

Pode ver-se por esta fórmula que a distância se anula quando o perfil de um ponto é 

igual ao perfil médio. O quadrado da projecção da variável i sobre o eixo α é igual a: 

�Q�  ��, �� �  PQ��  

e 

��Q�
�"�
Q
�

��, �� �  �� ��, �� 
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Um ponto i em Rp pode estar mais ou menos próximo do eixo α. A proximidade entre 

dois pontos projectados sobre o eixo α corresponde tanto melhor à sua distância real 

quanto os pontos são mais próximos do eixo. 

 

Ilustração C.18 – Projecção do ponto i sobre o eixo α. centrada. Fonte: Lebart et al., (2006) 

A ‘qualidade’ da representação do ponto i sobre o eixo α pode ser avaliada pelo 

coseno do ângulo entre o eixo e o vector que liga o centro de gravidade da nuvem ao 

ponto i: 

¨©�Q �  ( i ) =
�f5  ��,ª��5 ��,ª� = 

£f�5�5 ��,ª� 
Este valor, designado por ‘coseno quadrado’, representa a parte da distância ao centro 

de gravidade que é tomado em conta na direcção α. Este valor é também geralmente 

designado por ‘contribuição relativa’ do factor/eixo para a posição do ponto i (é esta a 

designação adoptada pelos três softwares utilizados neste projecto. 

Quanto mais a contribuição relativa (ou coseno quadrado) for próxima de 1, mais a 

posição do ponto observado em projecção é próximo da posição real do ponto no 

espaço. 

Recorde-se que, para qualquer ponto, se verifica que: 

�¨©�Q �
�"�
Q
�

��� � 1 

 

 

 

Ilustração C.19 – Qualidade da representação de um ponto i no eixo α. centrada Fonte: Lebart et al. (2006) 
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O mesmo que se passa com os n pontos-linha acontece com os p pontos-coluna. A 

contribuição relativa do eixo/factor α para a posição do ponto j  é medida pelo coseno 

quadrado de j:  

¨©�Q �  ( j ) = 
¥f�5�5 �	,ª� 

E, para todo o j : 

�¨©�Q �
�"�
Q
�

��� � 1 

 

Por tudo isto, na interpretação, para analisar a proximidade entre pontos, é sobretudo 

importante analisar os pontos com contribuição relativa elevada, cujas proximidades 

ou afastamentos no espaço em análise dão uma boa imagem das suas proximidades 

ou afastamentos reais. Estas contribuições permitem também analisar aparentes 

anomalias nas projecções de certos pontos nos espaços factoriais que estão a ser 

analisados e recomendar a análise de mais alguns espaços, pelo menos para certos 

indivíduos ou categorias. Muitas vezes multiplica-se por 100 o valor das contribuições 

para exprimir em percentagem a participação de cada ponto. 

Projecções em suplementar (elementos suplementares)  

Para analisar indivíduos ou categorias e variáveis que, por questões substantivas ou 

temporais, não foram escolhidos como variáveis activas ou incluídos na população 

inicialmente estudada, recorre-se ao dispositivo da projecção em suplementar. 

Pode considerar-se, por exemplo, um conjunto de ps colunas suplementares 

respeitantes a categorias de variáveis nominais, análogas às colunas da tabela de 

contingência inicial. Procura-se situar estes novos pontos-coluna relativamente aos p 

pontos inicialmente considerados como activos (entrando na definição dos eixos 

factoriais).  

Se �	«  for a iésima coordenada da jésima coluna suplementar, o seu perfil é dado por: 

-���¬��¬ ; � � 1,2,… , � /  com 	« � ∑ �	«��
�  

Projecta-se este ponto j sobre o eixo α utilizando a mesma fórmula de transição que 

para as colunas das tabelas de frequências: 

UQ	« � 1\WQ  �
�	«	«  PQ�

�
�
�
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Para uma categoria i de uma variável considerada em linha suplementar ou para um 

novo indivíduo i considerado (como normalmente o é) em linha, tem-se, de forma 

análoga: 

PQ�« � 1\WQ  �
�	«�«  UQ	

�
	
�

  
 

Como já se referiu os elementos suplementares não intervêm na construção do 

espaço factorial nem na construção da nuvem inicial e, por isso, a sua contribuição 

(absoluta) é nula. Mas as contribuições relativas (ou cosenos quadrados), isto é, a 

contribuição dos eixos factoriais para a representação dos pontos, continuam a ser um 

apoio fundamental para a interpretação dos resultados.  

4.5.3. REGRAS DE INTERPRETAÇÃO 

A Análise de Correspondências Múltiplas põe em evidência tipos de indivíduos que 

têm perfis semelhantes relativamente aos atributos (variáveis) seleccionados para os 

descrever. Tendo em conta as distâncias entre os elementos da tabela disjuntiva 

completa e as relações baricêntricas, tem-se: 

− a proximidade entre indivíduos em termos de semelhanças: dois indivíduos 

assemelham-se se estão associados a categorias semelhantes das variáveis 

definidas; 

− a proximidade entre categorias de variáveis diferentes em termos de 

associação: estas categorias (centróides das categorias) correspondem aos 

pontos médios dos indivíduos a que estão associadas e são próximas porque 

respeitam aos mesmos indivíduos ou a indivíduos semelhantes; 

− a proximidade entre duas categorias da mesma variável em termos de 

semelhança: por construção, as categorias de uma mesma variável excluem-

se; se são próximas, essa proximidade interpreta-se em termos de semelhança 

entre os grupos de indivíduos que a elas estão associados, relativamente a 

outras variáveis activas da análise em curso. 

As regras de interpretação dos resultados (coordenadas, contribuições absolutas e 

cosenos quadrados/contribuições relativas) são semelhantes à de uma análise de 

correspondência simples (entre duas variáveis). Calcula-se a contribuição e a 

qualidade da representação de cada categoria e de cada indivíduo. Deve, contudo, 

neste caso, ter em conta a noção de variável no momento da interpretação, enquanto 
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no caso da Análise de Correspondências Simples são apenas relevantes as categorias 

e as suas eventuais associações. Seguidamente, por questão de simplicidade 

descreve-se para estas quantificações o procedimento no caso da Análise de 

Correspondências Simples. Tendo em conta a decomposição da inércia da nuvem de 

categorias, calcula-se a contribuição de uma variável para o eixo factorial α somando 

as contribuições das suas categorias para esse factor: 

¤�J (q) = ∑ ¤�J	r�  ��� 
Desta forma é possível verificar, para além das categorias responsáveis por cada um 

dos eixos factoriais, as variáveis que participam na definição do eixo, o que, em muitos 

casos, é importante para a interpretação do espaço e da posição dos indivíduos ou 

categorias nesses espaço. 

4.5.4. PRINCÍPIOS DE DECOMPOSIÇÃO EM CLASSES 

Quando se pretende ter em conta variáveis contínuas, reais ou inteiras (caso, neste 

projecto de investigação, das médias de valor das respostas em escalas de Lickert, 

tratadas como variáveis numéricas – o que é aceitável para amostras de grande 

dimensão – ou do número de quartos dos estabelecimentos hoteleiros e até, dado o 

elevado número de categorias e a dimensão da amostra, da variável compósita GIAP), 

essas variáveis têm de ser transformadas em variáveis nominais (decompostas em 

classes/categorias) ou recodificadas em duas colunas numéricas (este tipo de 

recodificação é preconizado e analisado em Escofier, 1979). 

A decomposição em classes põe delicados problemas de número de categorias e da 

definição dos seus limites. Essa decomposição exige a análise cuidadosa da 

distribuição da variável e a consideração do seu significado e eventual conhecimento, 

através da triangulação com outros métodos, de associações possíveis com outras 

variáveis, bem como o significado substantivo da variável na problemática em análise. 

Existem alguns princípios de natureza prática para efectuar a decomposição que 

podem ser tidos em conta como orientadores: organizar a variável em categorias com 

um efectivo de indivíduos semelhante e/ou decompor as variáveis num número 

comparável de categorias, por exemplo. Normalmente aponta-se para um número 

conveniente entre 4 a 8 categorias. Mas acima de tudo há que ter em conta o aspecto 

substantivo, a problemática em análise e o carácter discriminatório das categorias 

estabelecidas face aos indivíduos da população em estudo. Há que ter sobretudo 
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grande cuidado em não estabelecer critérios cegos e automáticos, tendo o cuidado de 

ponderar os princípios orientadores gerais e uma qualquer forma de decomposição 

que melhor exiba a informação pretendida. Nomeadamente, pode estabelecer-se uma 

categoria com um efectivo reduzido se isso for importante para o estudo e devem 

respeitar-se na definição dos limites das categorias um ou mais patamares ‘naturais’ 

no contexto do estudo ou que ressaltam da análise do histograma. Essas 

considerações podem conduzir, por exemplo, a uma decomposição em categorias 

com amplitudes diferenciadas e a categorias com efectivos bastante desequilibrados.  

Em casos em que se conhecem certas características da população e se dispõe de 

uma amostra com uma distribuição diferente da população relativamente a 

determinadas variáveis, esse conhecimento pode também recomendar uma definição 

das categorias na análise da amostra que tenha em conta as características da 

população. Pode também ser conveniente definir para determinadas propriedades 

duas variáveis com decomposições diferentes conforme a análise a efectuar, uma com 

mais categorias (sobretudo para análises de tipo matemático) e outra com um número 

mais reduzido de categorias (sobretudo para facilitar a sua interpretação geométrica e 

dar mais sentido a certas associações ou mesmo viabilizar o seu estudo que seria 

falseado por uma decomposição em muitas categorias com efectivo reduzido 

escondendo agregações significativas, se reduzirmos o número de partições dos 

valores da variável). É o caso, neste projecto, por exemplo, da decomposição das 

variáveis que definem o número de quartos ou o grau de informacionalização. 

4.5.5. ABORDAGEM GEOMÉTRICA E ABORDAGEM QUANTITATIVA 

Como se referiu, o recurso ao método da Análise de Correspondências Múltiplas 

implica a conjugação de uma abordagem geométrica com uma análise de tabelas 

numéricas, principalmente das que registam as coordenadas, as contribuições 

absolutas e as contribuições relativas.  

Em muitos casos é também interessante, quando os softwares o permitam, estudar as 

matrizes intermédias produzidas, em particular as tabelas de contingência parcelares, 

a tabela disjuntiva completa e o quadro de contingência de Burt. Quando o número de 

elementos a estudar (indivíduos e categorias) não é demasiado elevado é mesmo 

possível (quando o software o não permitir) construir essas tabelas manualmente.  
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O recurso a estas tabelas tem, também, interesse quando se pretende recorrer a 

métodos complementares em que seja importante utilizar os valores derivados de 

variáveis transformadas (normalmente já ortogonalizadas).  

4.6. ANÁLISE DO QUADRO DE CONTINGÊNCIA DE BURT 

4.6.1. EQUIVALÊNCIA COM A ANÁLISE DA TABELA DISJUNTIVA 
COMPLETA 

Para uma melhor compreensão desta questão, apresenta-se em seguida uma 

demonstração da equivalência entre a análise do quadro de contingência de Burt e a 

tabela disjuntiva completa e também, no caso de apenas duas variáveis, entre estas e 

a análise isolada das tabelas de contingência.  

Ver-se-á que os eixos factoriais definidos são os mesmos e que apenas a inércia total 

varia. 

A análise de correspondências do quadro de Burt B, tabela simétrica de ordem (p,p) é 

a análise de uma nuvem de p pontos-categoria em Rp. As somas marginais deste 

quadro, tanto em linha como em coluna são os elementos diagonais da matriz s D. 

Recordando a equação que dá o α
ésimo  factor UQ da análise da tabela disjuntiva 

completa, a matriz a diagonalizar é: 

¯ �  #�  �"# ��� � #�  �"# ° 

Para analisar o quadro B associado a Z, o quadro de frequências relativas F é: 

$ �  #2�)  ± 

e 

 % �  ! � #2�    

Diagonalizando a matriz: 

G² � #�)    "# ±  "# ±  
o que dá: 

G² � G) 
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Multiplicando ambos os membros da equação 

�o   "#|�|T�J � WQT�M    

por        
#�   "# ±     obtém-se: 

#�)   �"# ° �"# ° da � b) da 

Os factores das duas análises são, como se vê, colineares em Rp mas os valores 

próprios são diferentes. Os valores resultantes da análise de B, designados por 

λΒ, são igual ao quadrado dos resultantes da análise de ΖΖΖΖ: 

b° � b) 
Os factores UQ resultantes da análise de Z, que representam as coordenadas factoriais 

das categorias, têm por norma λ, enquanto que o factor correspondente da análise de 

B, designados por d°a têm por norma W�. 
Daí a relação que liga os dois sistemas de coordenadas factoriais: 

d°a � da \ba 

4.6.2. EQUIVALÊNCIA NO CASO DE DUAS VARIÁVEIS 

As equivalências das análises são mais facilmente visíveis no caso de apenas duas 

variáveis, pelo que se inclui uma pequena exposição sobre esta matéria, já que é 

importante uma boa compreensão dos fundamentos da Análise de Correspondências 

Múltiplas para compreender os fundamentos da interpretação dos seus resultados e a 

alternativa que ela representa, para a análise de dados em determinadas 

circunstâncias, a metodologias estatísticas mais tradicionais. 

No caso de duas variáveis q1 e q2, a tabela disjuntiva completa toma a forma: 

Z = [Z1, Z2] 

O que leva directamente à análise da tabela de contingência. 

Desta forma é equivalente, do ponto de vista da descrição das associações entre 

categorias, efectuar: 

• a análise de correspondências da tabela Z de ordem (n,p); 

• a análise de correspondências da tabela B de ordem (p,p); 
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• a análise de correspondências da tabela K=Z1’Z2        de ordem     (p1, p2), com 

p=p1+p2. 

A equivalência entre a análise de correspondências da tabela disjuntiva completa Z e a 

do quadro de correspondências múltiplas de Burt (B) já se provou no caso geral de 

mais variáveis. Resta mostrar a equivalência entre a análise da tabela disjuntiva 

completa  Z=[Z1’,Z2] de ordem (n,p)     e a da tabela de contingência     K=Z1’Z2        de ordem 

(p1, p2), com p=p1+p2. 

A todo o par de factores (`a, da) relativos a um mesmo valor próprio µα, resultantes da 

análise da tabela de contingência Z1’Z2, corresponde um factor ³a da análise de Z (ou 

da de B), com  

³a � ´`adaµ 
 

Recorde-se que D1=Z1’Z1    ,,,,        D2=Z2’Z2        e que  
 

� � ´�# ¶¶ �)µ 
 

Os elementos diagonais de D1 e D2 são respectivamente as somas marginais em linha 

e em coluna da tabela Z1’Z2. 

A análise desta tabela conduz às relações de transição da Análise de 

Correspondências Simples: 

 

XYZ
Y[    TM � 1

\µQ   �)"#�)·         |#OM
OM � 1

\µQ  �#"#�#·         |)OM 
] 

 

Estas relações podem escrever-se sob a forma do sistema: 

 

0�#"# ��# `a 7 �&# �) da� � ¸# 7 \¹aº `a�)"# ��) da 7 �&) �# `a� � ¸# 7 \¹aº da ] 
 

Ou também: 
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´�# ¶¶ �)µ
"#  ´ �# �&#�)�&)�# �) µ ´`adaµ = (1 + \¹a) ´`adaµ 

 

Esta equação pode escrever-se, de uma forma mais condensada: 

 

�"# ���³a � �# 7 \¹a ) ³a 

 

Multiplicando os dois membros por 1/s, neste caso ½, tem-se: 

 

#��"# ���³a � �# « \¹a)  ) ³a 

 

que corresponde à equação já conhecida  

 

1�   "#|�|T�J � WQT�M 

com 

 

WQ � 1 7 \»Q2  

 

Se »Q é o α
ésimo maior valor próprio resultante da análise da tabela de contingência 

Z’1Z2, então WQ é o αésimo maior valor próprio resultante da análise de Z. 

Se p1≤p2, a análise de Z conduz a: 

- p1  factores do tipo    ´`adaµ , correspondendo ao valor próprio  ba � #« \¹a)  

 

- p1  factores do tipo    ´ `a�daµ , correspondendo ao valor próprio  ba � #" \¹a)  

 

- p2- p1  factores do tipo    ´ ¶¼aµ , correspondendo ao valor próprio  #) 
 

completando os eixos ¼a a base dos eixos `a em Rp. 

 

A Tabela C.10 sintetiza os resultados resultantes das três análises equivalentes. 
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Tabela C.11 – Equivalência das análises das três tabelas no caso de duas variáveis 

Tabela analisada Dimensão Factor Valor próprio 

 |#� |) 
Tabela de contingência 

 
(p1, p2) 

 Ψ emRp1 φ em Rp2 
 

 » 

 | � À|#, |)Á 
Tabela disjuntiva 

completa 

 
(p, n) 

em que p = p1 + p2 

 

Φ � -ψφ/ 
 

 

W �  1 7 √»2  

 ± � |&| 
Matriz de Burt 

 

 
(p,p) 

 ΦÄ �  Φ √W 

 W� 
 

 

Como se verifica, as análises de correspondências quando aplicadas a estes três tipos 

de tabelas ou quadros iniciais, originados pela mesma informação bruta, produzem os 

mesmos eixos factoriais mas com valores próprios diferentes, resultando taxas de 

inércia também diferentes. As relações existentes entre as taxas de inércia mostram 

que estas são sempre mais elevadas para a análise da tabela de contingência Z’1Z2 do 

que para a análise da tabela disjuntiva completa. As taxas de inércia dependem, pois, 

da codificação preliminar da informação bruta, pelo que não se deverão tirar quaisquer 

conclusões directa e isoladamente do seu valor. Este valor entra, sim, no cálculo da 

variância explicada por cada um dos factores 
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 APÊNDICE D 
Questionário distribuído aos responsáveis dos estabelecimentos hoteleiros  
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Agradecemos desde já o seu contributo para este projecto através do preenchimento deste breve questionário, para 
o qual basta assinalar com X os quadrados ou círculos correspondentes à resposta escolhida 

1. Considera que tem todos os instrumentos informáticos adequados às 
necessidades da sua gestão? 

2. Quais as áreas que tem informatizadas no seu Hotel (assinalar os afirmativos) 

 
1. 

1. Muito pouco 
satisfeito

2. Pouco satisfeito
3. Médiamente 

satisfeito
4. Muito satisfeito

5. Muitíssimo 
satisfeito

Grau de satisfação com a 
situação actual

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2.1. frontoffice
 

gfedc

2.2. backoffice
 

gfedc

2.3. sistemas técnicos de gestão, segurança e manutenção de instalações
 

gfedc

2.4. sistemas de apoio à decisão de curto prazo (yield management, etc.)
 

gfedc

2.5. sistemas de apoio à decisão de médio e longo prazo
 

gfedc

2.6. nenhuma
 

gfedc
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3. De uma forma um pouco mais detalhada, quais são os tipos de aplicações 
informáticas utilizados no seu Hotel? (assinalar os afirmativos) 

3.1. Gestão de Quartos e Reservas
 

gfedc

3.2. Facturação
 

gfedc

3.3. Gestão Financeira/ Gestão de Tesouraria
 

gfedc

3.4. Contabilidade
 

gfedc

3.5. Gestão de Fornecedores
 

gfedc

3.6. Aprovisionamentos
 

gfedc

3.7. Gestão de Stocks (de carácter geral)
 

gfedc

3.8. Gestão de Stocks de Alimentação e Bebidas
 

gfedc

3.9. Gestão de Recursos Humanos
 

gfedc

3.10. Planeamento e calendarização de actividades
 

gfedc

3.11. Gestão de correspondência
 

gfedc

3.12. Vendas a Grupos, Convenções e Eventos
 

gfedc

3.13. Restauração
 

gfedc

3.14. Sistemas de apoio à gestão de actividades complementares (Sistemas de entretenimento e facilidades nos quartos, Pontos 

de Venda, Golf, Ténis, Spa, etc.) 

gfedc

3.15. Gestão e/ou Manutenção de instalações
 

gfedc

3.16. Bares
 

gfedc

3.17. Perfis de Hóspedes com histórico de estadias
 

gfedc

3.18. Marketing operacional (campanhas, etc.)
 

gfedc

3.19. Aplicações generalistas de escritório (tratamento de texto, folha de cálculo, produção de apresentações, pequenas bases 

de dados, etc.) 

gfedc

3.20. Relatórios e Estatísticas
 

gfedc

3.21. Gestão avançada (análises de desempenho empresarial, do mercado e do negócio e apoio à decisão estratégica)
 

gfedc

3.22. Outros
 

gfedc

3.23. Nenhuma
 

gfedc
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4. Quais as marcas/fornecedores principais do seu frontoffice? (assinalar os 
afirmativos) 

5. Quais as marcas/fornecedores principais do seu backoffice? (assinalar os 
afirmativos) 

4.1. MicrosFidelio
 

gfedc

4.2. Protel (HITS)
 

gfedc

4.3. Newhotel
 

gfedc

4.4. Host
 

gfedc

4.5. SIHOT (HBS)
 

gfedc

4.6. Inoxroom
 

gfedc

4.7. AmadeusPMS (uma das diversas versões)
 

gfedc

4.8. PentHotel
 

gfedc

4.9 Microsoft smarter hospitality
 

gfedc

4.10. Outro – Qual?
 

gfedc

Outra Marca diferente das referidas na lista 

55

66

5.1. SAP
 

gfedc

5.2. Oracle
 

gfedc

5.3. Phc
 

gfedc

5.4. Primavera
 

gfedc

5.5. Sage/Infologia
 

gfedc

5.6. Epicor
 

gfedc

5.7. Totvs
 

gfedc

5.8. Quidgest
 

gfedc

5.9. Artsoft
 

gfedc

5.10. Eticadata
 

gfedc

5.11. SIA/Promosoft
 

gfedc

5.12. Outro – Qual?
 

gfedc

Outra(s) marca(s) diferente(s) das referidas na lista 

55

66
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6. Quais as marcas/fornecedores dos principais softwares de apoio à decisão? 
(assinalar os afirmativos) 

7. O Hotel tem site na internet? 

8. O seu site permite reservas online? 

9. O Hotel está ligado informaticamente a Sistemas externos de reservas (Sistemas 
de Distribuição Globais/GDS, Centrais de Reservas e outros)? 

10. Quais os Sistemas de Distribuição e Reservas a que o hotel está ligado? 
(assinalar os afirmativos) 

11. O site e os sistemas de reservas a que está ligado permitem pagamentos online? 

6.1. SAS
 

gfedc

6.2. Quidgest
 

gfedc

6.3. Outros (quais?)
 

gfedc

Outra(s) marca(s) diferente(s) das referidas na lista 

55

66

Sim
 

nmlkj Não
 

nmlkj

Sim
 

nmlkj Não
 

nmlkj

Sim
 

nmlkj Não
 

nmlkj

10.1. Galileo
 

gfedc

10.2. Sabre
 

gfedc

10.3. Amadeus
 

gfedc

10.4. Worldspan
 

gfedc

10.5. Guestcentric
 

gfedc

10.6. Central de Reservas própria
 

gfedc

10.7. Outros. Quais?
 

gfedc

Outro(s) diferente(s) dos referidas na lista 

55

66

Sim
 

nmlkj Não
 

nmlkj
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12. SE NÃO TEM PRESENÇA NA INTERNET , qual a principal razão? (escolher 1 
alternativa; SE TEM PRESENÇA NA INTERNET NÃO RESPONDA) 

13. Que intenções tem de utilização de SI/TIC no futuro próximo  

14. Acha que tira actualmente todas as vantagens possíveis dos sistemas 
informáticos que possui para a GESTÃO OPERACIONAL? (numa escala de 1 a 5) 

15. Acha que tira actualmente tudo o que é possível dos sistemas informáticos que 
possui para a tomada de decisões a médio e longo prazo (DECISÕES 
ESTRATÉGICAS)? (numa escala de 1 a 5) 

Sim Não
13.1. aumentar 
funcionalidades

nmlkj nmlkj

13.2. intensificar o uso das 
funcionalidades existentes

nmlkj nmlkj

13.3. promover maior 
integração de softwares

nmlkj nmlkj

13.4. melhorar a 
fiabilidade da informação 
introduzida no sistema

nmlkj nmlkj

1. Quase nenhumas
2. Bastantes menos 
que as possíveis

3 . Tenho um 
aproveitamento 

médio relativamente 
ao possível

4. Quase todas 
5. Todas as 

vantagens possíveis

Vantagens actualmente 
tiradas para a GESTÃO 
OPERACIONAL dos 
sistemas informáticos 
existentes relativamente 
às possíveis

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

1. Quase nenhumas
2. Bastantes menos 
que as possíveis

3. Tenho um 
aproveitamento 

médio relativamente 
ao possível 

4. Quase todas
5. Todas as 

vantagens possíveis

Vantagens actualmente 
tiradas para DECISÕES 
ESTRATÉGICAS (médio 
e longo prazo)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12.1. Falta de recursos 

financeiros 

nmlkj 12.2. Falta de pessoal 

com as competências 
adequadas 

nmlkj 12.3. Não é 

necessário/não de adequa ao 
perfil do estabelecimento 

nmlkj 12.4. Outros
 

nmlkj

Outro(s) motivo(s) para além dos referidos 

55

66
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16. Acha que, no caso de dispor de mais recursos, de mais tempo e de pessoal com 
maior formação, poderia tirar mais proveito da informação de que dispõe e dos 
sistemas de informação/aplicações informáticas de que dispõe? (numa escala de 1 a 
5 1nada; 5muitíssimo mais)  

17. Quando adquiriu e adquire software de suporte ao Sistema de Informação, como 
procede(u)? (escolher apenas 1 alternativa, a que principalmente usa para decisões 
de aquisição mais importantes) 

18. Quando decide adoptar no seu Hotel uma nova Tecnologia de Informação ou 
adquirir um novo software tem fundamentalmente em conta  numa escala de 1 
(Muito Pouco) a 5 (Muitíssimo) para cada 

1. Nenhum 2. Um pouco mais  3. Mais 4. Muito mais 5. Muitíssimo mais
Aumento de 
aproveitamento se tivesse 
outras condições para 
utilizar os sistemas que 
tem

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

1. Muito Pouco 2. Pouco 3. Mediamente 4. Muito 5. Muitíssimo

18.1. o seu custo nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

18.2. as suas 
consequências 
operacionais mais 
imediatas (de curto prazo)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

18.3. o seu contributo 
para a redução de custos 
operacionais

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

18.4. o seu contributo 
para a diferenciação do 
seu hotel relativamente à 
concorrência

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

18.5. o seu contributo 
para a melhoria do serviço

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

18.6. o seu contributo 
para a competitividade a 
curto prazo

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

18.7. o seu contributo 
para a sua 
competitividade a longo 
prazo

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

18.8. o não ficar atrás do 
que a concorrência fez

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

17.1. elabora e apresenta um caderno de encargos formal aos potenciais fornecedores
 

nmlkj

17.2. elabora e apresenta uma lista de funcionalidades aos potenciais fornecedores
 

nmlkj

17.3. contacta um fornecedor por conhecimento de utilização anterior noutro hotel
 

nmlkj

17.4. contacta um fornecedor por recomendação de alguém de confiança
 

nmlkj

17.5. realiza uma consulta aos potenciais fornecedores (sem caderno de encargos nem lista de funcionalidades)
 

nmlkj

17.6. adquire o que é imposto pela opção do Grupo/Cadeia a que pertence
 

nmlkj
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19. Uma vez decidida a adopção de um novo sistema de Informação ou de uma nova 
Tecnologia, quais são os critérios de opção pelas soluções a implementar  numa 
escala de importância de 1 (Pouquíssimo ou nada importante) a 5 (Muitíssimo 
importante) para cada factor  

1. Pouquíssimo ou 
nada importante

2. Pouco importante
3. Medianamente 

importante
4. Muito importante

5. Muitíssimo 
importante

19.1. por experiência 
própria anterior noutro 
hotel com a 
marca/fornecedor de 
software

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

19.2. pelas garantias 
oferecidas pelo prestígio 
ou grau de difusão da 
marca/software na 
indústria hoteleira

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

19.3. tomando o exemplo 
e referências da 
concorrência

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

19.4. por conselho de 
outra(s) empresa(s) de 
hotelaria

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

19.5. pela comparação do 
preço/custo do 
investimento a realizar 
conforme os 
fornecedores/marcas

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

19.6. devido à política de 
grupo/cadeia hoteleira já 
anteriormente 
estabelecida

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

19.7. por informações 
sobre a qualidade da 
manutenção e apoio 
posterior à instalação

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

19.8. pela avaliação da 
estabilidade do sistema 
ao longo do tempo

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

19.9. pelo grau de 
integração entre os 
diversos subsistemas da 
solução apresentada pelo 
fornecedor

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

19.10. por uma análise 
global das 
funcionalidades 
oferecidas pelo software

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

19.11. por uma análise 
pormenorizada das 
funcionalidades 
oferecidas pelo software

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

19.12. por uma análise 
global ponderando as 
funcionalidades e os 
custos de cada solução

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

19.13. por uma análise 
pormenorizada de 
custos/benefícios 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



Page 8

Sistemas e Tecnologias de Informação no Sector HoteleiroSistemas e Tecnologias de Informação no Sector HoteleiroSistemas e Tecnologias de Informação no Sector HoteleiroSistemas e Tecnologias de Informação no Sector Hoteleiro

20. Usa no seu Hotel algum sistema de Gestão de Tarifas e receitas (Yield 
Management) recorrendo a um software adequado? 

21. Usa os Sistemas de Informação para tomar decisões estratégicas relativamente à 
política do hotel/cadeia hoteleira? 

22. Usa os Sistemas e Tecnologias de Informação que possui (marcar uma das 
alternativas) 

23. Diga qual o GRAU EM QUE USA os Sistemas e Tecnologias de Informação para 
cada um dos seguintes objectivos: (numa escala de importância de 1  muito pouco 
ou nada  a 5  muitíssimo  para cada factor) 

atendendo às 
funcionalidades,aos 
resultados que delas 
espera obter e ao custo

1. Muito pouco ou 
nada

2. Pouco 3. Medianamente 4. Muito 5. Muitíssimo

23.1. redução de custos 
operacionais

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

23.2. redução de custos 
de gestão

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

23.3. melhoria dos 
serviços

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

23.4. aumento das 
receitas

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

23.5. melhoria da gestão 
operacional quotidiana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

23.6. captação de mais 
clientes

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

23.7. maior satisfação dos 
clientes

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

23.8. maior fidelização 
dos clientes

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

23.9. diferenciação do seu 
hotel face à concorrência

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

23.10. personalização dos 
serviços prestados a cada 
cliente

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Sim
 

nmlkj Não
 

nmlkj

Sim
 

nmlkj Não
 

nmlkj

22.1. mais para fins operacionais (do diaadia)
 

nmlkj

22.2. mais para apoiar a tomada de decisões estratégicas (orientações e decisões com consequências a médio e longo prazo)?
 

nmlkj

22.3. igualmente para fins operacionais (do diaadia) e para apoiar a tomada de decisões estratégicas (orientações e decisões 

com consequências a médio e longo prazo) 

nmlkj
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24. Costuma fazer simulações sobre resultados económicos futuros do Hotel com 
recurso a meios informáticos? 

25. Se sim, com que ferramenta informática? (assinalar os afirmativos) 

26. Costuma fazer simulações com recurso a ferramentas informáticas em que 
estude as condições externas e internas para diferentes cenários futuros do negócio 
do hotel? 

27. Tem implementado no seu hotel algum sistema de indicadores de gestão ou de 
controlo da implementação da sua estratégia? 

28. Se sim, Qual? (assinalar os afirmativos) 

29. No caso de pertencer a uma cadeia, os Sistemas de Informação dos diferentes 
hotéis da cadeia estão ligados entre si?  

30. No caso de pertencer a uma cadeia, os Sistemas de Informação dos diferentes 
hotéis da cadeia estão ligados aos escritórios centrais da cadeia? Se Sim, estão 
ligados online ou em diferido 

Sim
 

nmlkj Não
 

nmlkj

25.1. Excel
 

gfedc

25.2. Outra aplicação – Qual?
 

gfedc

Outra ou outras aplicações 

55

66

Sim
 

nmlkj Não
 

nmlkj

Sim
 

nmlkj Não
 

nmlkj

28.1. Tipo Balanced Scorecard
 

gfedc

28.2. Tipo Navigator
 

gfedc

28.3. Sistema de indicadores de gestão específico de tipo definido pelo Hotel ou pela Cadeia a que pertence
 

gfedc

28.4. Outro – Qual?
 

gfedc

Outro tipo de sistema de indicadores de controlo de gestão e de implementação da estratégia definida 

55

66

SIM online
 

nmlkj SIM em diferido
 

nmlkj NÃO
 

nmlkj NÂO APLICÁVEL (é um 

Hotel independente) 

nmlkj

Sim online
 

nmlkj Sim em diferido
 

nmlkj Não
 

nmlkj NÃO APLICÁVEL (é um 

Hotel independente) 

nmlkj
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31. Os sistemas informáticos que possui em cada hotel, se for um grupo, ou no seu 
hotel, se for um hotel isolado (escolher 1 alternativa) 

32. Concretize, por favor, indicando se existe integração do seu sistema de gestão 
hoteleira base (PMS) com outros sistemas: 

33. Os softwares operacionais fornecem automaticamente os dados para os 
sistemas que 

Sim Não
32.1. PMS com Terminais de 
Pontos de Venda (POS) e com 
softwares de outros consumos de 
clientes (Pay TV, tfs, etc.)

nmlkj nmlkj

32.2.PMS com Sistemas de 
Distribuição e Reservas (GDS, 
CRS, etc.) online e com venda 
automatizada

nmlkj nmlkj

32.3. PMS com Sistemas de 
Distribuição e Reservas (GDS, 
CRS, etc.) online e sem venda 
automatizada

nmlkj nmlkj

32.4.PMS com módulos diversos 
de gestão do backoffice 
(contabilidade, 
aprovisionamentos e gestão de 
stocks, recursos humanos, 
marketing, etc.)

nmlkj nmlkj

32.5. PMS com Sistema de 
Gestão do Relacionamento com 
os Clientes (CRM)

nmlkj nmlkj

32.6. PMS com Sistema 
Integrado de Gestão do back
office/tipo ERP 
(contabilidade;aprovisionamentos 
e gestão de stocks; recursos 
humanos; marketing e CRM)

nmlkj nmlkj

Sim Não
33.1. apoiam a gestão 
diária e de curto prazo 
(análises e decisões) do 
Hotel

nmlkj nmlkj

33.2. apoiam as análises 
de gestão e as tomadas 
de decisão a médio e 
longo prazo do Hotel

nmlkj nmlkj

31.1. estão todos ligados entre si
 

nmlkj

31.2. têm sistemas importantes (PMS, GDS/CRS, softwares de backoffice, ERP) isolados entre si
 

nmlkj

31.3. têm apenas alguns sistemas secundários isolados
 

nmlkj

31.4. estão todos isolados entre si, não comunicando uns com os outros
 

nmlkj
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34. Considera que pode usar ainda melhor as Tecnologias de Informação e 
Comunicação e os Sistemas de Informação para a gestão operacional para obter os 
resultados seguintes? (em escalas de 1já uso adequadamente  a 5podia usar 
muito melhor  para cada) 

35. Tenciona intensificar a utilização de Sistemas e Tecnologias de Informação no 
seu hotel/cadeia hoteleira? 

1. Já uso 
adequadamente (não 
posso fazer melhor)

2. Posso usar um 
pouco melhor

3. Posso usar melhor
4. Posso usar muito 

melhor
5. Posso usar 

muitíssimo melhor

34.1. redução de custos 
operacionais

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

34.2. redução de custos 
de gestão

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

34.3. melhoria dos 
serviços

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

34.4. aumento das 
receitas

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

34.5. melhoria da gestão 
operacional quotidiana

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

34.6. captação de mais 
clientes

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

34.7. maior satisfação dos 
clientes

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

34.8. maior fidelização 
dos clientes

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

34.9. diferenciação do seu 
hotel face à concorrência

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

34.10. personalização dos 
serviços prestados a cada 
cliente

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Sim Não
35.1. para fins 
operacionais

nmlkj nmlkj

35.2. para fins comerciais nmlkj nmlkj

35.3. para controlo da 
gestão

nmlkj nmlkj

35.4. para apoio à 
tomada de decisões com 
consequências a médio e 
longo prazo

nmlkj nmlkj



Page 12

Sistemas e Tecnologias de Informação no Sector HoteleiroSistemas e Tecnologias de Informação no Sector HoteleiroSistemas e Tecnologias de Informação no Sector HoteleiroSistemas e Tecnologias de Informação no Sector Hoteleiro
36. Diga (numa escala de 1muito pouco ou nada a 5muitíssimo) até que ponto é 
que, nos últimos anos (no máximo 10), as Tecnologias e os Sistemas de Informação 
transformaram 

37. Em que medida é que aumentou as suas vantagens competitivas em relação à 
concorrência através do uso de Tecnologias e Sistemas de Informação (numa escala 
de 1 a 5) 

38. Até que ponto (numa escala de 1 a 5) é que os Sistemas de Informação e as 
Tecnologias de Informação e Comunicação podem contribuir para aumentar a 
eficiência operacional através da redução de custos e do aumento da potencialidade 
operacional num estabelecimento de hotelaria ou numa cadeia de estabelecimentos 
hoteleiros? 

1. Muito pouco ou 
Nada

2. Pouco 3. Medianamente 4. Muito 5. Muitíssimo

36.1. o modo de 
funcionamento do hotel

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

36.2. a forma de gestão 
do hotel

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

36.3. o processo de 
captação de clientes

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

36.4. o processo de 
fidelização de clientes

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

36.5. o relacionamento 
com os fornecedores

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

36.6. o relacionamento 
com empresas de 
actividades 
complementares à sua (na 
óptica dos seus clientes) e 
com os serviços oficiais de 
apoio ao Turismo

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

36.7. a forma de tomada 
de decisões operacionais

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

36.8. a forma de tomada 
de decisões estratégicas 
(de consequências a 
médio e longo prazo)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

1. Muito pouco ou 
Nada

2. Pouco  3. Mediano 4. Muito  5. Muitíssimo

Contributo para a 
melhoria da sua 
competitividade

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

1. Muito pouco ou 
Nada

2. Pouco 3. Medianamente 4. Muito 5. Muitíssimo

Contributo para a 
eficiência operacional

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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39. Até que ponto (numa escala de 1 a 5) é que os Sistemas de Informação e as 
Tecnologias de Informação e Comunicação podem potenciar uma estratégia de 
diferenciação num estabelecimento de hotelaria ou numa empresa/cadeia de 
hotelaria? 

40. A adopção de Sistemas de Informação e de Tecnologias de Informação e 
Comunicação contribuíram, no seu caso, para o estabelecimento de relações 
directas e mais eficazes com: 

41. Em que medida é que utiliza os Sistemas de Informação no seu Hotel para os 
seguintes fins (numa escala de 1 a 5 para cada): 

42. Tem nos seus Sistemas de Informação registos e análises sobre a concorrência 
no sector da Hotelaria? 

1. Muito pouco ou 
Nada

2. Pouco 3. Medianamente 4. Muito 5. Muitíssimo

Contributo para uma 
estratégia de 
diferenciação

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Sim Não

40.1. clientes nmlkj nmlkj

40.2. fornecedores nmlkj nmlkj

40.3. entidades 
captadoras de clientes 
(agências de viagens, 
GDS, etc.)

nmlkj nmlkj

40.4. entidades 
promotoras ou 
fornecedoras de 
actividades e serviços 
complementares aos seus 
clientes

nmlkj nmlkj

40.5. entidades oficiais nmlkj nmlkj

1. Muito pouco ou 
Nada

2. Pouco 3. Medianamente 4. Muito 5. Muitíssimo

41.1. 
Customização/Personalização 
do atendimento

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

41.2. Diferenciação do(s) 
estabelecimento(s) 
relativamente à concorrência

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

41.3. Aumento da 
Eficiência/Redução ou 
Contenção de Custos

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

41.4. Gestão do tempo e 
eficácia/Aceleração e 
Flexibilização de 
Lançamento de Produtos

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

41.5. Gestão do tempo e 
eficácia/Aceleração de 
Processos

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Sim
 

nmlkj Não
 

nmlkj
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43. Tem nos seus Sistemas de Informação registos e análises sobre e evolução do 
mercado do Turismo em geral, tanto em Portugal como no resto do mundo? 

44. Costuma fazer, com recurso aos Sistemas de Informação, análises históricas do 
desempenho económico do seu Hotel e dos diversos negócios, produtos e serviços 
que ele proporciona? 

45. Nome do Estabelecimento Hoteleiro 
 

46. Tipo de Inserção Empresarial (assinalar o que estiver correcto) 

47. Qual é o número de quartos/apartamentos/unidades de alojamento do Hotel? 
 

48. Tipo de Estabelecimento Hoteleiro (assinalar o que estiver correcto) 

49. Qual a classificação do Hotel? 
Classificação do Hotel

Classificação 6

Sim
 

nmlkj Não
 

nmlkj

Sim
 

nmlkj Não
 

nmlkj

46.1. Estabelecimento Isolado
 

nmlkj

46.2. Pertencente a um Grupo/Cadeia Hoteleira Portuguesa
 

nmlkj

46.3. Pertencente a um Grupo/Cadeia Hoteleira Não Portuguesa
 

nmlkj

Nome do Grupo/Cadeia a que pertence (se for caso disso) 

55

66

48.1. Hotel
 

nmlkj

48.2. HotelApartamentos ou Aparthotel
 

nmlkj

48.3. Pousada de Portugal
 

nmlkj
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50. Região (NUT II)  (assinalar o que estiver correcto) 

51. Código Postal 
 

52. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE  Cargo: (assinalar o que estiver correcto  
pode assinalar mais do que uma opção se for caso disso) 

53. Nome (facultativo) 
 

54. Contactos posteriores (facultativo) 
Contacto posterior por 
telefone

Contacto por telemóvel

Contacto posterior por 
mail

 

50.1. Região Norte
 

nmlkj

50.2. Região Centro
 

nmlkj

50.3. Região de Lisboa (Lisboa e Vale do Tejo)
 

nmlkj

50.4. Alentejo
 

nmlkj

50.5. Algarve
 

nmlkj

50.6. Região Autónoma dos Açores
 

nmlkj

50.7. Região Autónoma da Madeira
 

nmlkj

52.1. Responsável pelo Grupo/ Cadeia Hoteleira
 

gfedc

52.2. Administrador do Grupo/ Cadeia Hoteleira
 

gfedc

52.3. Director de Marketing no Grupo/ Cadeia Hoteleira
 

gfedc

52.4. Director de Operações no Grupo/ Cadeia Hoteleira
 

gfedc

52.5. Responsável pelos Sistemas de Informação/TI no Grupo/ Cadeia Hoteleira
 

gfedc

52.6. Proprietário do Hotel
 

gfedc

52.7. Director do Hotel
 

gfedc

52.8. Responsável pelos Sistemas de Informação/ Tecnologias de Informação no Hotel
 

gfedc

52.9. Administrador de Rede
 

gfedc

52.10. Gestor de Aplicações
 

gfedc

52.11. Outro. Qual?
 

gfedc

Outro cargo/função 

55

66
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Muito Obrigado pela sua disponibilidade para responder a este questionário.  
 
Poderá esclarecer qualquer dúvida, obter informações sobre os resultados ou fornecer informações e comentários 
complementares, se o desejar, contactando através dos seguintes meios:  
 
 
carlospatriciobraga@gmail.com  
 
Tm:966049262  
 
Dentro de breves meses, quando concluído o Projecto em curso  que envolve alguns estudos de caso mais 
aprofundados sobre algumas das cadeias hoteleiras e hotéis independentes  serlheá enviada uma síntese com as 
Conclusões do Projecto e um pequeno Manual de Sugestões e Recomendações que possam contribuir para um 
melhor diagnóstico da situação actual na sua própria empresa e para a fazer evoluir no que respeita ao uso dos 
Sistemas e de Informação e das Tecnologias de Informação e Comunicação, de forma a melhorar a sua 
competitividade e os seus resultados económicos. Este manual será construído a partir da contribuição de todos os 
participantes e recolherá as melhores práticas detectadas em Portugal e recomendadas pela experiência 
internacional divulgada em livros e revistas profissionais e de investigação académica.  

 
2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APÊNDICE E 
Dimensão da amostra para Estatística Indutiva 
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APÊNDICE E – DIMENSÃO DA AMOSTRA PARA ESTATÍSTICA INDUTIVA 

 

 

 

 

Este projecto, como se viu, não pretende recorrer a métodos de estatística indutiva 

para chegar às suas conclusões. Isto porque tal não se considerou nem adequado 

nem necessário.  

Contudo, para efeitos meramente comparativos, considerou-se interessante calcular a 

dimensão necessária de uma amostra para aplicação de tais métodos a um universo 

finito e da dimensão (conhecida) da população que foi objecto de estudo neste 

projecto (1040 indivíduos). 

Para essa determinação são utilizadas diferentes fórmulas das quais das 

seleccionaram duas. 

 

A primeira fórmula é a seguinte: 

� � ��1 � ��
�	�
�	�	

� ��1 � ���
 

em que  

n – dimensão da amostra 

N – dimensão da população 

p – valor estimado da proporção que não possui o atributo 

D – nível de precisão (amplitude máxima do erro) 


�� - valor crítico da normal-padrão para uma probabilidade de 1-α/2 

� – nível de significância  

 

Aplicando esta fórmula obtém-se uma dimensão de amostra igual a 281 indivíduos 

para um nível de confiança de 95% e uma margem de erro admissível de 5%. 

O número de indivíduos da amostra estudada neste projecto (339) daria um nível de 

confiança de 97,5% com uma margem de erro admissível de 5%. 
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A segunda fórmula é a seguinte: 

 

 � �  �������
�
.  ������

�. �� � �������� .  ������
  

 

em que 

n – dimensão da amostra 

N – dimensão da população 

p – valor estimado da proporção que possui o atributo 

E – nível de precisão (amplitude máxima do erro) 

 
�� - valor crítico da normal-padrão para uma probabilidade de 1-α/2 

� – nível de significância  

 

 

Aplicando esta fórmula obtém-se uma dimensão de amostra igual a 213 indivíduos 

para um nível de confiança de 95% e uma margem de erro admissível de 5%. 

O número de indivíduos da amostra estudada neste projecto (339) daria um nível de 

confiança de 99,68% com uma margem de erro admissível de 5%. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APÊNDICE F 
Resultados de estatísticas complementares aos apresentados no texto do 

Capítulo 6 
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Tabela F.1 – Tabulação cruzada entre as variáveis GIAP e GINF 
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Tabela F.2 - Tabulação cruzada entre as variáveis GIAP e GEXT 
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Tabela F.3 - Tabulação cruzada entre as variáveis GIAP e GINT 
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Tabela F.4 - Tabulação cruzada entre as variáveis GIAP e ICNL 
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Tabela F.5 - Tabulação cruzada entre as variáveis GIAP e TIPU 

GIAP * TIPU Crosstabulation 

Count 

 
TIPU 

Total TIP1 TIP2 TIP3 TIP0 

GIAP GIA9 0 0 0 1 1 

GIA17 2 0 0 0 2 

GIA23 2 0 0 0 2 

GIA25 0 1 0 0 1 

GIA26 1 0 0 0 1 

GIA31 0 2 0 0 2 

GIA33 0 0 1 0 1 

GIA34 0 2 0 0 2 

GIA38 1 0 0 0 1 

GIA40 0 3 0 0 3 

GIA42 0 0 1 0 1 

GIA43 0 1 0 0 1 

GIA46 0 6 0 0 6 

GIA48 0 0 2 0 2 

GIA49 0 16 0 0 16 

GIA51 0 0 1 0 1 

GIA52 0 1 0 0 1 

GIA54 0 0 13 0 13 

GIA57 0 0 3 0 3 

GIA58 0 1 0 0 1 

GIA60 0 0 15 0 15 

GIA61 0 8 0 0 8 

GIA63 0 0 5 0 5 

GIA64 0 10 0 0 10 

GIA66 0 0 1 0 1 

GIA69 0 0 2 0 2 

GIA70 0 5 0 0 5 

GIA72 0 0 6 0 6 

GIA73 0 4 0 0 4 

GIA75 0 0 9 0 9 

GIA76 0 1 0 0 1 

GIA81 0 0 2 0 2 

GIA82 0 1 0 0 1 

GIA84 0 0 1 0 1 

GIA85 0 5 0 0 5 

GIA88 0 1 0 0 1 

GIA90 0 0 2 0 2 

GIA93 0 0 1 0 1 

GIA94 0 6 0 0 6 

GIA96 0 0 18 0 18 

GIA97 0 15 0 0 15 

GIA99 0 0 5 0 5 

GIA102 0 0 10 0 10 

GIA105 0 1 116 0 117 

GIA108 0 0 28 0 28 

Total 6 90 242 1 339 
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Tabela F.6 - Tabulação cruzada entre as variáveis GIAP e INSE 
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Tabela F.7 - Tabulação cruzada entre as variáveis GIAP e NEST 
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Tabela F.8 - Tabulação cruzada entre as variáveis GIAP e QUAR 
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