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RESUMO

A presente investigação tem como finalidade descobrir a importância do e-commerce na hotelaria. O objetivo geral é analisar a importância do e-
commerce para o Quality Hotel & Suítes Brasília, através do estudo de caso. A fim de alcançar o objetivo geral foram delineados os seguintes 
objetivos específicos: a) identificar as características do e-commerce na hotelaria; b) verificar as atuais ferramentas tecnológicas utilizadas no 
comércio eletrônico na hotelaria; c) Analisar a percepção, segundo a ótica dos gestores e colaboradores, das novas tecnologias utilizadas na 
hotelaria. A questão problema da presente investigação é: de que maneira o comércio eletrônico impacta na garantia da sobrevivência do 
empreendimento hoteleiro Quality Hotel & Suites Brasília? Metodologicamente, o estudo baseou-se em uma pesquisa qualitativa e exploratória. 
Justifica-se a realização da pesquisa por ser um tema contemporâneo, e que conscientizará os empreendedores hoteleiros sobre a importância de 
se adaptarem a esta nova ferramenta e a um novo olhar para esta nova tendência do mercado neste cenário tão competitivo. E no campo 
acadêmico, justifica-se pela escassez de literatura voltada para o e-commerce na hotelaria, e sobre a importância do desenvolvimento de 
pesquisas nesta área, pois é de muita importância para o crescimento do turismo. Obteve resultados satisfatórios a respeito da inserção e 
alinhamento do Quality Hotel & Suítes Brasília com a tendência do e-commerce e foram identificadas sinalizações que são oportunidades para 
reavaliarem suas estratégias, para se mantiver competitivo no mercado e obtiver sucesso no negócio. Obteve resultados positivos em relação ao 
alinhamento do hotel com esta tendência. O hotel dispõe de informações sobre o produto e serviço do hotel. O conteúdo disponibilizado, como a 
exposição de fotos, contatos, entre outros que auxiliam o turista no momento da compra pois garantem a rapidez e agilidade neste processo. 
Analisando o site do hotel, foi constatado que não é possível fazer um tour virtual, e que não é bilíngue, recomenda-se a atualização e o 
investimento em relação ao conteúdo disponibilizado, como forma de atrair mais turistas em um contexto maior. Foi identificado através dos 
questionários que 40% dos colaboradores informaram que o site é bilíngue e 30% informaram que é possível o parcelamento com o cartão de 
crédito. Diante do exposto foi constatado com o estudo de caso, e com a maioria das respostas contrárias dos colaboradores que as informações 
citadas não condiz com a realidade, se faz necessário treinamento com a equipe e a integração com esta tendência, pois assim, podem auxiliar os 
clientes no momento da compra on line. Percebe-se que os parceiros on line possuem um volume considerável de confirmações de reservas. Este 
resultado foi confirmado através do questionário aplicado, e através das entrevistas aos gestores. De acordo com o questionário aplicado, as 
agências de viagens on line as OTAs, possuem 40% das confirmações de reservas e é a ferramenta mais utilizada no empreendimento pelos 
clientes. E os gestores, embora tenha opiniões distintas a respeito do e-commerce afirmaram achar importante, e a necessidade de investir em 
tecnologia. Desta forma, o Quality Hotel & Suítes Brasília, teve resultados satisfatórios de sua inserção com o e-commerce, porém se faz 
necessário um olhar dos gestores em relação as informações, investimentos e a integração. Pois é uma forte ferramenta que contribui 
positivamente para continuação e sucesso do negócio.
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