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Resumo 

O processo de compra é um fenômeno cercado de riscos. Pode-se perceber esta realidade por 

meio das formas com as quais as empresas buscam se resguardar de possíveis reclamações 

por parte dos consumidores. Este costumava ser um fato mais comumente aplicado à 

aquisição de bens duráveis ou de alto valor, mas que, no entanto passou a ser considerado 

também nas compras virtuais, particularmente no que se refere ao setor de hotelaria. Este 

trabalho tem por objetivo trazer à discussão a importância da busca por informações na 

internet e as estratégias de redução de riscos utilizadas pelos consumidores diante da escolha 

por serviços hoteleiros, sendo esta considerada uma ação cercada de incertezas e 

conseqüências por se tratar da aquisição de algo intangível cujos resultados só podem ser 

atestados após a tomada de decisão. O estudo foi um corte transversal, de caráter exploratório-

descritivo, realizado num primeiro momento a partir da incursão de entrevistas em 

profundidade que direcionaram ao desenvolvimento da segunda fase na qual se buscou, por 

meio de técnicas estatísticas, verificar as possíveis relações existentes entre percepção de 

risco, busca por informações e o esforço do consumidor para a redução dos riscos percebidos 

na escolha por hotéis no ambiente virtual. Os resultados indicaram que a percepção de risco 

em si não é responsável por aumentar o grau de motivação do sujeito para a procura por dados 

capazes de reduzir suas incertezas em relação à compra, nem tampouco, o leva a se engajar 

em estratégias de redução quanto às conseqüências da sua escolha. Entretanto, ficou claro que 

quanto mais motivado a buscar por informações o indivíduo esteja, maior será o seu esforço 

para tentar reduzir a percepção de risco diante do processo de decisão por serviços hoteleiros. 

  

Palavras-chave: Percepção de risco. Busca por informações. Estratégias de redução dos 

riscos. Ambiente virtual. Serviços hoteleiros.     



  

Abstract 

There is always risk in the buying process. The phrase „caveat emptor‟ or „let the buyer 

beware‟ is often used as a legal phrase in purchase receipts, to avoid refunds. This was most 

common when purchasing large items, like secondhand cars or houses, however the phrase is 

something to be aware of when considering any purchase, particularly now on-line for such 

items as Holidays or Hotel rooms. Recent marketing and consumer behavior studies aim to 

provide more information to reduce the purchasing risks. The purpose of this research is to 

discuss the importance of information gathering and the strategies for risk reduction to be 

used by consumers when choosing hotel services. Purchasing a service or something in the 

future is surrounded by uncertainty as the consequences for the acquisition are only made 

known after the event. This exploratory-description study is based on in-depth interviews and 

statistical techniques to verify the relationships between risk perception, information searches 

and the consumer´s effort to reduce perceived risks towards a hotel selection through the 

virtual (or on-line) environment. The results indicate that risk perception by itself is not 

capable of increasing the level of the purchaser‟s motivation to look for data enabling a 

reduction of their uncertainty in relation to the purchase. It also highlights that it will not lead 

them to engage in risk reduction strategies by considering the consequences of the choice. 

However, it was clear that the more motivated to search for information the individual is, the 

greater will be their efforts in attempting to reduce the perceived risk towards the decision 

process for a hotel service. 

Key-words: Risk perception. Information seeking. Risk reducing strategies. Virtual 

environment. Hotel services. 
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Figura 1 (1): Estrutura da organização da pesquisa - introdução 
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1 Introdução 

A atividade turística em sua essência é caracterizada pela junção de diversos serviços 

que, agrupados, formam o chamado produto turístico. Conforme argumentam Otto e Ritchie 

(1996, p. 165), “o turismo é essencialmente uma indústria de serviços ou, talvez mais 

precisamente, um amalgama de indústrias de serviços”. Essa complexidade, aliada às 

mudanças ocorridas na sociedade, vem influenciando ao longo do tempo o consumidor, que 

passou a interpretar as suas relações de compra de forma diferente.  

Os serviços, de modo geral, e os turísticos, especificamente, apresentam um processo 

de escolha mais complexo quando comparados aos produtos, pois só podem ser 

experimentados no local onde são produzidos, sendo mais difíceis de serem interpretados e 

analisados antes da compra. Essa característica leva à necessidade de aprofundamento sobre 

como ocorre a escolha por parte do consumidor, pois se acredita que a etapa anterior à compra 

inclui, dentre outros fatores, a percepção prévia de risco. Nesse sentido, a decisão por um 

serviço turístico como, por exemplo, o hoteleiro, pode ser afetada pelo grau de risco percebido 

pelo consumidor durante o processo de escolha e compra. 

Diante do exposto, nesta primeira parte do trabalho será feita a contextualização do 

tema e a definição do foco de interesse do estudo, com a apresentação do problema de 

pesquisa; os objetivos geral e específicos; finalizando com a apresentação da justificativa e 

contribuições desta investigação. 



  

1.1 Apresentação do problema de pesquisa 

O campo de estudos em comportamento do consumidor possibilita a integração de 

várias áreas do saber visando uma melhor compreensão do sujeito diante do processo de 

escolha e tomada de decisão. Desta maneira, é possível entender suas ações ou, até mesmo, 

tentar prever comportamentos específicos de cada indivíduo. No entanto, segundo Taylor 

(1974), a questão central quando se trata de comportamento do consumidor diz respeito à 

escolha.  

Para Taylor (1974), o resultado de uma escolha só pode ser conhecido após a tomada 

de decisão por parte do sujeito e, assim sendo, o consumidor é levado a lidar diretamente com 

a presença do risco. Destarte, o contínuo desenvolvimento dos estudos nessa área tem 

propiciado diversas perspectivas e, pode-se dizer que as relacionadas à questão do risco 

percebido pelo consumidor diante da escolha por produtos/serviços estão entre as mais citadas 

(MITCHELL, 1999).  

A percepção de risco começou a ser examinada no século XVII, a partir do cenário dos 

jogos de azar, quando se passou a considerar a probabilidade de um evento não acontecer 

relacionando-o com as chances de ganho ou perda por parte dos jogadores (DOUGLAS, 

1990). Entretanto, Bauer (1960), ao publicar de forma pioneira o artigo intitulado Consumer 

behavior as risk-taking, foi responsável por introduzir o conceito de risco na literatura do 

marketing que, mais tarde, ganhou papel de destaque nos estudos de comportamento do 

consumidor.  

Em meio ao momento pelo qual passava o pensamento em relação às das pesquisas 

neste campo específico, Bauer (1960) propôs que a questão do risco deveria ser vista como 



  

algo relevante para a compreensão sobre a forma de agir do sujeito diante do processo de 

escolha. Em consonância com o pensamento de Bauer, Taylor (1974) reafirmou o fato de que 

toda escolha envolve necessariamente incertezas e conseqüências para o consumidor, o que de 

certa maneira levou os estudiosos a se voltaram à área, enxergando no tema um campo fértil 

para o desenvolvimento de estudos acerca da percepção de risco pelo indivíduo, por se tratar 

da escolha um aspecto central do comportamento humano.  

Diz-se, nos estudos comportamentais, que nem tudo aquilo que o sujeito percebe é 

condizente com a realidade que o cerca. E, mais ainda, que o comportamento desse mesmo 

indivíduo está diretamente relacionado à forma como ele percebe a realidade, mas não à 

realidade em si (ROBINS, 2005). Assim, o que se busca ao analisar o comportamento do 

consumidor é entender a maneira como este percebe o mundo e como essa sua percepção é 

capaz de influenciar o processo de escolha. Neste sentido, pode-se dizer então que os riscos 

são enxergados, ou percebidos, pelos consumidores de maneira singular (BOSHOFF, 2002) e, 

resta a estes, buscar por informações capazes de amenizar o impacto dessas percepções sobre 

as suas escolhas (TAYLOR, 1974). 

A busca por informação diz respeito ao processo no qual o consumidor se engaja a fim 

de investigar o mundo a sua volta, com o intuito de obter dados que irão auxiliá-lo na tomada 

de decisões (SOLOMON, 1999). Existem, no entanto, diversos canais e maneiras de se buscar 

por informações que, por sua vez, podem ser caracterizadas como internas ou externas 

(TAYLOR, 1974).   

As fontes internas de informação estão relacionadas a processos mnemônicos do 

indivíduo, ou seja, suas lembranças a respeito de experiências passadas visando à solução para 

um problema de decisão de compra. Em contrapartida, a busca externa pode ser caracterizada 

como sendo parte tanto do processo de pré-compra, cujo objetivo é direcionado à solução do 



  

problema de escolha por um produto ou, ainda, contínua à medida que o sujeito procura se 

especializar ao adquirir informações sobre um dado produto (PETERSON; MERINO, 2003).  

Segundo Peterson e Merino (2003), a razão para tal esforço por parte do consumidor 

tem relação com a tentativa de reduzir as incertezas causadas pela percepção de risco. Desta 

forma, pode-se considerar que a falta de conhecimento é capaz de levar o sujeito a se engajar 

nessa busca por informações visando amenizar o impacto das incertezas de uma escolha. 

Dentre os diversos canais disponíveis para a esse tipo de busca, a internet exerce um papel 

importante considerando-se a facilidade que as informações podem ser adquiridas e trocadas 

no ambiente on-line (WOLFINBARGER; GILLY, 2003). Desse modo, pode-se dizer que a 

internet tem se tornado uma ferramenta de auxílio na busca por dados.  

Apesar dos temas da busca por informação, risco percebido pelo consumidor diante do 

processo de decisão e as estratégias de redução dos riscos já terem sido amplamente 

discutidos durantes os últimos anos no meio acadêmico, o surgimento de um novo meio de 

compra, a internet, fez ressurgir o debate sobre como o sujeito passou a interpretar essa nova 

relação de troca a partir do comércio eletrônico (CASES, 2002).  

Por outro lado, existem também as conseqüências trazidas pela escolha do sujeito 

(BAUER, 1960; TAYLOR, 1974). Apesar de haver empresas que, por iniciativa própria, se 

dedicam a desenvolver estratégias visando reduzir os riscos percebidos pelos seus possíveis 

consumidores, nota-se que por parte destes a adoção de tais estratégias tem grande impacto no 

processo de escolha de um serviço ou produto à medida que se preocupam primordialmente 

com a diminuição dos efeitos negativos que a decisão por um produto pode lhes trazer 

(ROSELIUS, 1971). Para Taylor (1974), de acordo com o tipo de risco, o sujeito é levado a 

adotar estratégias específicas para amenizar sua percepção. Diante dessa proposição, acredita-

se que quem determina a melhor estratégia a ser utilizada pelo consumidor é o próprio risco 

(ROSELIUS, 1971).  



  

Para tanto, alguns métodos são utilizados. A segurança quanto à imagem e/ou 

reputação da marca ou, ainda, o preço como forma de avaliar a qualidade de um produto ou 

serviço são algumas das estratégias nas quais o sujeito pode se engajar no sentido de tentar 

reduzir ao máximo a percepção de risco frente ao processo de escolha (TAN, 1999). Em 

contrapartida, Sonmez e Graefe (1998, p.171) afirmam que nas decisões comuns à atividade 

turística “o elemento risco tem o potencial de alterar o processo de decisão”, pois segundo 

Boshoff (2002), a compra de um serviço como o turístico envolve três fatores distintos: 

procura, experiência e atribuição de crenças. A avaliação das escolhas, nesse caso, só pode 

ocorrer durante (experiência) ou depois (atribuição de crenças) de todo o processo de tomada 

de decisão, o que pode elevar o grau de risco percebido. 

Diante do exposto se coloca a seguinte questão de pesquisa: Quais as relações entre a 

busca por informações no ambiente virtual e as estratégias de redução de riscos 

utilizadas pelos consumidores frente ao processo de escolha por um serviço hoteleiro? 

Para responder a essa pergunta de pesquisa, o trabalho está organizado da seguinte 

forma: inicialmente será apresentada a justificativa da escolha do tema, seguindo-se dos 

objetivos geral e específicos que delinearam o desenvolvimento do estudo. Posteriormente, 

será explorado o referencial teórico e, mais adiante, serão explicitados os procedimentos 

metodológicos utilizados para a realização da pesquisa. Para o fechamento são apresentadas 

as referências utilizadas. 

1.2 Justificativa para a escolha do tema  

Diferentemente dos produtos físicos, os serviços caracterizam-se pela sua 

intangibilidade que, de certa maneira, tem grande impacto no grau de risco percebido pelos 

indivíduos (BATESON; HOFFMAN, 2001). O que significa dizer que entender o risco no 



  

caso de bens intangíveis se torna ainda mais importante do que no caso dos tangíveis 

(MITCHELL; PRINCE, 1992). 

O tema risco percebido pelo consumidor ao ser abordado de forma pioneira por Bauer, 

ainda que não fosse capaz de chamar a atenção dos estudiosos e profissionais do marketing à 

época, pretendia-se, ao menos, que tivesse a chance de ultrapassar sua fase inicial, chamada 

pelo autor de “infância” (1960, p. 389). No entanto, o que se notou foi que desde seu 

lançamento, o assunto veio se tornando objeto de pesquisa aplicada às mais diferentes áreas 

como, por exemplo, a biotecnologia (SABA et al. 2000). 

Ademais, pesquisas abordando temas ligados à influência do risco percebido no 

processo de escolha têm sido desenvolvidas a partir da tentativa de associação entre o 

fenômeno a outros assuntos, como a intangibilidade do produto (LAROCHE et al. 2004), a 

propaganda de serviços (BOSHOFF, 2002), ao consumo de alimentos (HALKIER, 2001), 

além de outras perspectivas como a personalidade (SCHANINGER, 1976).  

Diante de tantas possibilidades, percebe-se que o assunto é de grande interesse no 

meio acadêmico, o que o torna objeto de estudo de diversos pesquisadores. Assim, pode-se 

propor uma nova abordagem do tema ao direcioná-lo ao setor de serviços, focalizando os 

esforços na correlação entre risco, busca por informações e as estratégias de redução de riscos 

adotadas no processo de escolha por serviços turísticos, neste caso a hotelaria.  

Verifica-se a importância desse entendimento no sentido de que apesar de alguns 

estudos já terem buscado estabelecer relações entre o risco e as mais diversas teorias do 

marketing e comportamento de consumo (BOSHOFF, 2002), ainda não se empreendeu uma 

pesquisa cujo objetivo estivesse voltado para a compreensão do modo como o fenômeno pode 

influenciar a escolha por serviços em turismo, considerando-se o alto grau de risco inerente a 

este setor.  



  

Apesar de argumentado por Taylor (1974) que toda escolha envolve, sem dúvidas, 

riscos ao indivíduo, conforme afirmam Otto e Ritchie (1996) o setor turístico, mais do que 

qualquer outra atividade, possui um grande potencial de envolver reações experienciais, além 

de fortes emoções nos consumidores. Fato este que torna a atividade uma importante fonte 

para o desenvolvimento de pesquisas no campo do comportamento de consumo à medida que 

quanto maior a expectativa, maior a probabilidade de que o sujeito procure garantias que lhe 

assegure uma prestação de serviços conforme previamente contratado.  

A forma como os consumidores procuram, processam e usam as informações é um 

fenômeno que ainda não foi totalmente compreendido pelos pesquisadores. O fato, talvez, da 

busca por informação ser um evento que precede a decisão de compra e, portanto, um 

fenômeno relevante dentro do campo do comportamento de consumo, faz com que este seja 

um objeto de estudo freqüente no meio acadêmico e, mais especificamente, no que se refere 

ao ambiente virtual. Isto porque a internet proporciona uma maior quantidade de informações 

que, por sua vez, leva a melhores decisões por parte do consumidor. O que ainda pode não ter 

sido exaustivamente explorado (PETERSON; MERINO, 2003).   

Deste modo, verificar a possível correlação existente entre risco percebido, a busca por 

informação e as estratégias de redução de riscos utilizadas pelos consumidores diante do 

processo de escolha por um serviço hoteleiro poderá gerar novas aplicabilidades para a área 

do marketing de serviços, especialmente para o comportamento do consumidor. Para o setor 

do turismo poderá, ainda, contribuir para um melhor entendimento sobre como se processa a 

escolha de um equipamento fundamental na composição da oferta turística de uma localidade, 

o que pode trazer informações importantes para as empresas hoteleiras e para os responsáveis 

pela venda desses serviços. 

Diante do exposto e, na busca por explorar esse pensamento, a presente pesquisa foi 

conduzida a partir de alguns objetivos, conforme explicitado na seção seguinte deste trabalho. 



  

1.3 Objetivos 

Neste tópico são detalhados os objetivos propostos neste estudo os quais serviram 

como elementos norteadores para a condução da pesquisa. 

1.3.1 Objetivo geral 

Investigar quais as relações existentes entre a busca por informações no ambiente 

virtual e as estratégias de redução de riscos utilizadas pelos consumidores frente ao processo 

de escolha por um serviço hoteleiro. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Identificar as dimensões de risco percebidas pelos consumidores durante a escolha 

de um serviço hoteleiro; 

b) Verificar quais as estratégias de redução de risco utilizadas pelos consumidores no 

ambiente virtual em relação à escolha de serviços hoteleiros;  

c) Mensurar e avaliar as respostas dos consumidores em relação aos riscos percebidos 

na escolha de um meio de hospedagem; 

d) Mensurar e avaliar as respostas dos consumidores em relação à motivação para a 

busca por informações na escolha de um meio de hospedagem; 

e) Mensurar e avaliar as respostas dos consumidores em relação às estratégias de 

redução de riscos utilizadas durante a escolha de um meio de hospedagem na internet. 
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2 Referencial teórico 

Nesse capítulo será apresentado o resultado do estudo realizado acerca dos temas de 

interesse do trabalho proposto, obtidos a partir da incursão de pesquisas em diferentes fontes 

de informação disponíveis no meio acadêmico. A junção, portanto, dessas teorias caracteriza 

o referencial cuja base norteou o desenvolvimento desta investigação. Inicialmente, serão 

abordados os assuntos referentes ao processo de decisão de compra do consumidor, sendo 

seguidos pela percepção de risco no setor de serviços e as estratégias de redução de riscos 

mais utilizadas para compras em geral.  

2.1 O modelo de processo de decisão de compra do 

consumidor 

 Em geral, é comum encontrar na literatura do marketing pesquisas relacionando o 

processo de decisão de compra ao comportamento de busca por informações por parte do 

consumidor (PETERSON; MERINO, 2003). Isto acontece, principalmente, pelo fato de se 

assumir que o sujeito, uma vez diante de uma situação de escolha, se engaja num processo de 

procura que, por vezes, é responsável por clarificar suas dúvidas acerca da decisão a ser 

tomada. 

Existem, portanto, diversas teorias e modelos que visam explicar aos interessados na 

área como se dá esse processo, mas, em muitos dos casos o que há de diferente entre essas 

postulações está mais ligado ao nível de complexidade dos próprios modelos do que as 

formulações teóricas sobre do comportamento de consumo em si (PETER; TARPEY, 1975). 



  

 Contudo, percebe-se que o crescente aumento no número de empresas que buscam 

obter respostas em relação ao comportamento de compra de seus clientes tem direcionado as 

atenções dos estudiosos envolvidos com pesquisas do consumo para a compreensão do que 

realmente leva os indivíduos a escolher determinado produto (BLACKWELL et al., 2005).  

Um desses modelos, proposto por Blackwell et al. (2005), traz a noção de que o 

processo de decisão de compra do consumidor envolve sete estágios subseqüentes que são: 

reconhecimento de necessidade, busca por informação, avaliação das alternativas, pré-

compra, compra, consumo, avaliação pós-consumo e descarte do produto. 

Apesar da completude de esquemas de compra como o citado acima, sua 

complexidade torna-o de difícil aplicação para alguns pesquisadores, principalmente aqueles 

envolvidos no campo de estudos de serviços. Diante disso, Solomon (1999), ao abordar a 

questão do processo de decisão voltado a este setor específico, no qual o objeto de estudo 

desta pesquisa está inserido, propôs um modelo simplificado contendo cinco estágios 

conforme ilustra a figura 3 (2). Estes, por sua vez, foram descritos como: reconhecimento de 

problema, busca por informação, avaliação das alternativas, escolha do produto e resultados.     

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 (2): Estágios do processo de tomada de decisão do consumidor. 

Fonte: Adaptado de Solomon (1999, p. 209) 
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 De acordo com Solomon (1999), uma vez que o indivíduo sente um desequilíbrio entre 

o estado percebido por ele como ideal e o estado atual no qual se encontra, ocorre o primeiro 

estágio do processo. Neste momento, o sujeito reconhece o problema e vai à busca da solução. 

Ou seja, ao perceber que a compra de um produto/serviço poderá sanar seu estado de 

inquietude mediante determinada situação, o consumidor é levado a agir de forma a equilibrar 

os seus anseios. Assim, a necessidade ou desejo de adquirir tal produto será resolvido 

mediante sua aquisição. 

 Seguindo-se o modelo citado (figura 3.2), o próximo estágio no processo de tomada de 

decisão diz respeito à busca por informações por parte do consumidor. Moorthy et al. (1997) 

argumentam que após reconhecido o problema, o sujeito se depara com as várias opções de 

produtos disponíveis no mercado dentro de uma certa classe. Isto quer dizer que, segundo essa 

perspectiva, surgem nesse instante diversas incertezas na mente do consumidor referentes à 

melhor opção para satisfazer suas necessidades. 

 Neste sentido, assume-se que as incertezas levam o consumidor a procurar 

informações capazes de levá-lo a uma pré-escolha, ou melhor, uma seleção do produto a ser 

adquirido, dentre as variadas opções ao seu alcance (MOORTHY et al., 1997). Uma vez 

diante dessas alternativas, pode-se então avaliá-las e dar prosseguimento à escolha do produto 

(SOLOMON, 1999).  

 A escolha por um produto/serviço, caracterizado por Solomon (1999) como o quarto 

estágio no processo de decisão do consumidor, está relacionada ao momento em que as várias 

opções de produtos pesquisados são desconsideradas e somente uma atenderá aos interesses 

do indivíduo. Ainda de acordo com o modelo (figura 3.2), essa escolha trará resultados ao 

consumidor que, por sua vez, poderá considerá-las positivas ou negativas. Tais resultados, 

diante da perspectiva da teoria do risco, são definidos como conseqüências da escolha e que, 



  

além das incertezas, também podem alterar a decisão de compra do cliente (BAUER, 1960; 

ROSELIUS, 1971). 

 As conseqüências, ou “risco de perda”, conforme afirma Roselius (1971, p. 56), têm 

papel importante no processo de decisão do consumidor à medida que diante da sua percepção 

o sujeito pode ser levado a se engajar em ações estratégicas visando anular ou, ao menos, 

reduzir os riscos percebidos na compra. Para Roselius (1971, p. 56), “os compradores 

constantemente se deparam com o dilema de querer adquirir um produto, mas, ainda assim, 

hesitam em fazê-lo pelo fato de ter de assumir o risco de sofrer algum tipo de perda”. Diante 

dessa situação, a percepção de possíveis conseqüências negativas trazidas pela decisão por um 

determinado produto pode ser responsável pelo seu interesse por certas estratégias de redução 

de risco. 

Sendo assim, assume-se que logo após a escolha o consumidor passa a considerar as 

conseqüências, ou resultados, de tal ação e, destarte, envolve-se em estratégias visando 

reduzir a percepção de risco na sua decisão de compra. Dessa forma, para esta pesquisa 

adotou-se como base de interpretação o esquema a seguir (figura 4.2) elaborado a partir do 

modelo de processo de decisão de compra no setor de serviços proposto por Solomon (1999), 

além das teorias da busca por informação, risco percebido e estratégias de redução dos riscos. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 4 (2): Esquema de decisão de compra no setor de serviços hoteleiros. 

Fonte: Proposição do autor, 2011. 
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De acordo com o modelo apresentado (figura 4.2), uma vez que os potenciais 

consumidores de serviços hoteleiros se vêem diante da necessidade de ter de optar por um 

meio de hospedagem, saem em busca de informações sobre as variadas alternativas 

disponíveis na internet, visando ampliar suas possibilidades de escolha.  

A partir da junção de uma quantidade de dados considerados satisfatórios pelo sujeito 

para essa sua pesquisa, é possível a avaliação de todas as opções verificadas. Diante de 

processo, o indivíduo se sente preparado para selecionar um, dentre os diversos 

estabelecimentos sem, contudo, tomar uma decisão final em relação à compra.     

Isto se dá pelo fato de que neste momento podem surgir algumas dúvidas a respeito 

das possíveis conseqüências que a escolha por determinado hotel trará ao consumidor. Assim, 

pressupõe-se que este é levado a se engajar em estratégias de redução de riscos no sentido de 

tentar anular as chances de falha da sua seleção.     

Finalizado esse estágio, o sujeito então decide, ou não, pela aquisição de determinado 

serviço hoteleiro baseado em todas as etapas do processo já citadas. E, conforme discutido 

anteriormente, a interpretação do consumo neste caso será responsável pelas considerações 

em relação aos resultados por parte do consumidor e, posterior avaliação da escolha.   

Apesar da tentativa de tornar mais simples a compreensão do processo de decisão por 

serviços hoteleiros no ambiente virtual, vale salientar que o esquema proposto (figura 4.2) foi 

elaborado para fins didáticos, pois de acordo a teoria do risco, as incertezas e conseqüências 

se fazem presentes durante todo o processo de escolha do consumidor. Sendo, portanto, 

clarificadas somente no momento final da decisão de compra.  

Embora isto seja fato, a junção das várias teorias presentes neste estudo levou a uma 

compreensão e, por conseguinte, à proposição dessa nova perspectiva na qual uma vez que o 

sujeito tem dúvidas a respeito de qual produto escolher dentre as diversas opções disponíveis, 

busca por informações. Ademais, ao dar continuidade ao processo de decisão, se depara com 



  

as possíveis conseqüências que sua escolha pode acarretar. Diante dessa situação, procura se 

engajar em estratégias de redução dos riscos, que são responsáveis por minimizar a percepção 

dos efeitos negativos que a aquisição de um determinado produto/serviço poderá lhe trazer 

(BAUER, 1960; ROSELIUS, 1971; MOORTHY et al.,1997). 

Portanto, durante todo o processo existe uma preocupação com a busca por 

informações capazes de tornar a decisão final do consumidor mais consciente.  

2.1.1 A busca por informação 

 A literatura do marketing e comportamento do consumidor é vasta ao abordar a 

importância da busca por informação como parte do processo de escolha e decisão por um 

produto/serviço. O pioneirismo de autores como Katona e Muleler (1954) foi responsável por 

trazer o tema à discussão no campo comportamental e, desde então, diversos têm sido os 

estudos desenvolvidos a partir de pesquisas nessa área (PETERSON; MERINO, 2003). 

 A busca por informação, segundo Sarbo e Choi (1999), é um fenômeno que engloba 

em sua definição dois tipos distintos de procura: a interna e a externa. Ou seja, a busca interna 

é caracterizada como um processo mnemônico no qual o sujeito engaja antes mesmo de 

qualquer outra forma de procura, no sentido de buscar em sua memória dados que possam 

ajudá-lo a resolver um problema de escolha. Em outro extremo encontram-se as fontes 

externas, às quais o indivíduo pode recorrer a fim de esclarecer dúvidas decorrentes do 

produto a ser adquirido. 

 Muito embora didaticamente estes conceitos tendam a aparecer separados, o que se 

sabe é que na prática seria quase impossível torná-los distintos. Isto porque toda busca por 

informação, até mesmo a externa, depende de dados armazenados na memória do consumidor. 

Em outras palavras, pode-se dizer que as experiências anteriores do sujeito são o ponto de 



  

partida para qualquer tipo de busca. E, mais ainda, que essas informações serão fundamentais 

durante todo o processo (BETTMAN, 1979; RATCHFORD et al., 2003).     

 O processo de busca em geral se dá a partir da comparação entre as várias opções, por 

exemplo, de marcas disponíveis no mercado. Neste sentido, a procura tende a ser seqüencial à 

medida que o consumidor passa de marca em marca a fim de revelar seu verdadeiro valor a 

partir da diminuição das incertezas referentes à sua escolha. Uma vez finalizada a procura 

dentre as marcas, o indivíduo é levado a decidir por aquela cujo maior valor utilitário seja 

percebido. Assim sendo, passa-se a considerar as possíveis conseqüências que resultarão da 

escolha pelo produto (MOORTHY et al., 1997).   

 Dentre as diversas fontes externas de informação pode-se dizer que as mídias em geral 

como, por exemplo, a televisão, o rádio, as revistas e jornais são as mais estudadas. Além 

disso, existem as informações que são obtidas por meio de amigos e/ou pessoas influentes em 

determinado tema como fontes individuais de informação (BEATTY; SMITH, 1987). 

Contudo, é notória a importância que a internet tem exercido como uma das principais fontes 

na qual o sujeito pode encontrar e reunir o máximo de informações possível, capazes de 

clarificar suas incertezas quanto à decisão por um produto (PETERSON; MERINO, 2003). 

Nesse sentido, o próximo tópico oferece uma visão geral do ambiente virtual como um dos 

meios de busca de informações pelo consumidor. 

2.1.2 O ambiente virtual 

 Não há dúvidas de que nos dias atuais a internet tem causado grande impacto sobre o 

comportamento de busca por informações em se tratando do processo de escolha por produtos 

e serviços.  Este é um fato que já vem sendo acompanhado durante alguns anos e que, de 



  

acordo com a literatura da área, ainda se fará presente na realidade de consumo por um longo 

período (PETERSON; MERINO, 2003). 

 O ambiente virtual deve ser enxergado como uma fonte de informação cujo principal 

benefício está relacionado à facilidade de obter dados atuais num mesmo momento em que 

outros tipos de dados ainda não revelados podem surgir à frente do sujeito (HOFFMAN; 

NOVAK, 1996; AINSCOUGH; LUCKETT, 1996). 

 A internet, portanto, disponibiliza uma grande variedade de informações às quais o 

indivíduo pode ter acesso sem que seja necessário investir muito esforço, tempo ou dinheiro. 

Isto porque a rede virtual leva informação ao consumidor de maneira análoga ao que acontece 

no mundo real. Ou seja, podem-se adquirir as mesmas informações disponíveis nos canais 

midiáticos tradicionais, além da possibilidade de consulta direta aos atacadistas e varejistas. E, 

mais ainda, os usuários têm acesso a outros consumidores que, por meio do boca-a-boca 

virtual, passam suas próprias experiências com um produto e tornam claras algumas dúvidas 

na mente do comprador (PETERSON; MERINO, 2003).       

 Outra grande facilidade da rede mundial de computadores é que o usuário tem a 

possibilidade de guardar grandes quantidades de informação nos mais variados sites da 

internet a um preço baixo e sem muita dificuldade. Pode-se assegurar que essa ferramenta 

quase ilimitada será passível de acesso de qualquer parte do planeta no qual o indivíduo se 

encontre. E, por meio dela, é possível buscar, organizar e compartilhar as informações obtidas 

com outros usuários também conectados em outros locais (PETERSON et al., 1997).  

Assim, o ambiente virtual traz ao consumidor a chance de acessar dados salvos e 

mantidos na rede de qualquer local onde esteja sem que para isso precise fazer novas 

pesquisas. Desta maneira, a internet tem tornado o processo de busca por informação mais 

ágil. Uma busca que poderia levar dias para ser concluída no ambiente real como, por 

exemplo, a reunião de catálogos, manuais, informações de vendas, dentre outros, em muitos 



  

dos casos é finalizada em alguns minutos, fato este que facilita o processo de escolha e 

decisão do consumidor por um produto/serviço (UNDERHILL, 1999).  

 Além do mais, em vários casos, por meio da internet, as pessoas têm acesso a 

informações em primeira mão (KRAUT et al., 1998), pois devido às diferentes ferramentas de 

busca presentes na rede, os usuários encontram formas de se comunicar e disseminar suas 

idéias entre a sua rede de relações formando, assim, uma vasta fonte de dados.  O resultado 

disso é uma enorme quantidade de informações personalizadas, por vezes de boa qualidade, 

que podem ser acessadas sem muito esforço e que, de certa maneira, torna o processo de 

decisão de compra do consumidor mais simplificado (ALBA et al., 1997; BAKOS, 1991; 

WIDING; TALARZYK, 1993). 

 Diante do exposto, Peterson e Merino (2003) argumentam que o número de 

consumidores que recorrem à internet para obter informações sobre produtos e serviços já é 

imenso. Entretanto, a quantidade de pessoas que no futuro dependerão dessa ferramenta para 

processar suas escolhas e compras tende a ser cada vez maior. Para alguns autores é notável o 

papel que a internet exerce no auxílio ao consumidor, tanto no sentido da busca por 

informação sobre um serviço ou produto específico quanto para se obter dados gerais 

referentes a uma marca ou categoria de serviços (SHIM et al., 2001; BREITENBACH; 

DOREN, 1998).  

 Para Hoffman e Novak (1996), a busca virtual por informações pode ter duas 

características distintas. A primeira delas é de motivação extrínseca, ou seja, reflete uma 

situação na qual o sujeito segue uma orientação instrumental ao buscar por benefícios 

utilitários cujo objetivo está relacionado diretamente às suas escolhas. Por outro lado, a 

motivação pode ser intrínseca à medida que não segue uma procura direcionada e focalizada a 

um objetivo específico, mas visa atingir benefícios hedônicos do consumidor. Em ambos os 



  

casos, a incerteza se faz presente durante o processo de escolha e somente a aquisição de 

informações pode ser capaz de reduzir a percepção de risco e auxiliar a decisão de compra. 

 A partir do exposto propõe-se a seguinte hipótese: 

H1 – Diante das incertezas acerca da escolha por um serviço hoteleiro o 

consumidor busca por informações e, para tanto, a internet é utilizada como ferramenta 

de acesso a esses dados. 

Uma vez que o tema da busca por informações no meio eletrônico foi abordado 

durante o decorrer desta seção, faz-se necessário, a partir deste momento, compreender 

também como se processa a questão do risco percebido e sua aplicabilidade diante da decisão 

de compra no setor de serviços. Os tópicos seguintes trazem à discussão o estado da arte em 

relação a tal assunto por meio da sua inserção no cenário delimitado como foco deste estudo, 

a escolha de hotéis no ambiente virtual.     

2.2 Risco percebido e os serviços 

A teoria do risco foi pioneiramente trazida para a literatura do marketing a partir de 

estudos realizados pelo pesquisador Raymond Bauer, em Harvard, no ano de 1960 

(TAYLOR, 1974; PETER; TARPEY, 1975). Desde então tem se disseminado nas mais 

diversas áreas de estudo, sendo um dos principais focos de pesquisa do comportamento do 

consumidor. 

De acordo com Cunningham (1967), o risco pode ser algo que realmente existe, isto é, 

ser um risco real ou, ainda, ser um fenômeno subjetivo originário da percepção do sujeito 

diante de certas situações. Ou seja, o fato de perceber esse risco não implica dizer que o 

mesmo existe de forma objetiva da maneira como é vista pelo individuo. 



  

Neste sentido, diz-se que o risco percebido é algo que está ligado ao lado psicológico 

do ser humano (SITIKIN; PABLO, 1992) e, se não trabalhado de forma a buscar meios de 

reduzi-lo, pode ser fator determinante no processo de tomada de decisão do consumidor 

(CUNNINGHAM; GERLACH; HARPER, 2004). 

O conceito de risco, para Bauer (1960), está relacionado em primeiro lugar com a 

possível chance de que um evento possa ocorrer ao sujeito e traga a este sentimentos de 

incerteza. Ademais, o autor também aponta para a importância das conseqüências da 

percepção de risco para o comportamento de compra e como estas podem estar associadas, 

por exemplo, no imaginário do sujeito à probabilidade de perdas financeiras mediante 

algumas situações.  

Seguindo este mesmo pensamento, Cox e Rich (1964) argumentam que apesar de 

todos os indivíduos perceberem algum tipo de risco diante de certas situações, tal fenômeno é 

algo singular. Assim, um evento capaz de incitar sentimentos negativos e/ou positivos 

partindo de uma pessoa em relação a um dado objeto ou situação, pode ainda, não causar a 

mesma reação para outras pessoas.  

Existem, também, situações em que o consumidor pode ser levado a perceber um grau 

maior de risco. É o caso, por exemplo, do setor de serviços. Segundo Zeithaml et al. (1985), 

há uma característica que difere os serviços dos bens físicos: o fato daqueles serem 

intangíveis, inseparáveis, heterogêneos e não-duráveis.  

Portanto, ao contrário dos produtos físicos, os serviços não podem ser estocados. Ou 

seja, uma vez não prestados em um dado momento, perecem. São, ainda, heterogêneos no 

sentido de que o resultado de cada encontro de serviços depende tanto do prestador como do 

próprio cliente. A inseparabilidade, por sua vez, está relacionada ao fato da necessidade dos 

clientes em se deslocarem até o local da prestação do serviço. E, por fim, os serviços são 



  

intangíveis à medida que o que se proporciona ao consumidor, de fato, é uma experiência 

(ZEITHAML et al., 1985). 

Shostack (1977) define intangibilidade como algo que não pode ser palpável ou, ainda, 

„não corporal‟. Já para McDougall (1987), a questão da falta de evidências físicas é que 

realmente caracteriza o serviço como algo intangível.  

Neste sentido, as decisões referentes aos serviços se tornam arriscadas (BEBKO, 

2000), pois segundo Jayanti e Ghosh (1996, p.21), “a intangibilidade, inseparabilidade e 

heterogeneidade dos serviços podem induzir níveis mais elevados de risco percebido nos 

consumidores pelo fato destes dependerem mais de uma avaliação subjetiva dos benefícios 

oferecidos pelos serviços do que da informação de preço”. Ou seja, o risco percebido pelo 

consumidor tende a ser maior para os serviços do que para os produtos tangíveis 

(MCDOUGALL; SNETSINGER, 1990). 

Além disso, o risco também pode variar entre os setores da economia (GARNER, 

1986; MITCHELL; GREATOREX, 1993). O que significa dizer que não se pode reduzir as 

percepções dos consumidores em relação aos riscos de transações bancárias, por exemplo, aos 

mesmos do setor turístico. 

A partir da premissa de que os serviços normalmente levam à percepção de risco pelo 

consumidor, busca-se, adiante, discutir os principais tipos de riscos abordados pela literatura 

do marketing e comportamento do consumidor, direcionando as reflexões ao campo do 

turismo, com enfoque nos serviços hoteleiros.  



  

2.2.1 Risco físico 

Em turismo, esse tipo específico de risco pode ser identificado desde o início de uma 

viagem como, por exemplo, a preocupação com o meio de transporte que conduzirá os turistas 

até o local de destino - avião, ônibus, carro etc. (LOVELOCK; WRIGHT, 2001). 

Conforme argumentam Bateson e Hoffman (2001, p.54), “o risco físico de uma 

compra pode aparecer se algo dá errado e o comprador se machuca”. Desta forma, a falha de 

um produto ou serviço que possa trazer algum perigo à saúde e/ou segurança de quem o 

utiliza pode desencadear o risco físico (ROSELIUS, 1971; SONMEZ; GRAEFE, 1998). 

Existe, ainda, a preocupação com a própria localidade a ser visitada. De acordo com 

Kovacs (2006), após os atentados terroristas nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, 

fato que teve grande impacto mundial principalmente para o setor turístico (FLOYD; 

PENNINGTON-GRAY, 2004), a percepção de risco passou a ter um nível mais elevado, 

especialmente em viagens internacionais (ENDERS; SANDLER, 1991). 

Sendo assim, diversos estudos têm apontado para a importância da compreensão deste 

fenômeno para a atividade turística. Huan et al. (2004), por exemplo, destacaram o impacto 

que as catástrofes e desastres naturais representam para o setor. Já Mawby et al. (2000) 

trouxeram à discussão a questão da criminalidade como fator de risco para os turistas. Além 

dessas, outras pesquisas abordando a influência política (GARTNER; SHEN, 1992), a 

probabilidade da ocorrência de pestes (KOBASHI, 1994), e assim por diante, mostram o 

quanto a percepção de risco físico pode ser determinante na decisão em se tratando de 

turismo. 

Mas, essa é somente uma das razões que levam o consumidor a pensar sobre as 

diversas situações que podem lhe ocorrer durante seu deslocamento a uma outra localidade. 



  

Os gastos a serem realizados nesse período também se caracterizam como fator determinante 

no momento de escolha por serviços hoteleiros no ambiente virtual.  

 

2.2.2 Risco financeiro 

Para os teóricos do risco, qualquer acontecimento que possa ocasionar em dispêndio 

extra de quantias pelo consumidor, seja para o reparo de um produto que não funcionou como 

deveria, seja pelo fato de o sujeito sentir que o valor pago pela mercadoria não condiz com o 

que realmente seria justo, torna-se um fator relevante para a percepção de risco financeiro 

(LAROCHE et al., 2004; ROSELIUS, 1971; SCHIFFMAN; KANUK, 1997). 

Mitchell (1999), ao abordar o assunto, complementa que o risco financeiro só é 

considerado relevante para as pessoas à medida que representa algum impacto superior na 

condição financeira desses indivíduos. Desta forma, quanto menor o valor do produto, menor 

será a probabilidade deste ser percebido pelo consumidor como algo que gere risco.  

Em geral, segundo Kovacs (2006), vários estudos têm sido realizados no sentido de 

compreender o impacto do risco financeiro sobre o consumidor. Sendo assim, grande parte 

dessas pesquisas busca relacionar esse tipo de risco à perda de capital econômico pelo 

consumidor.  

No caso específico da atividade turística, Boshoff (2002) afirma que pagar um valor 

acima do que se acredita ser o valor correto por uma viagem de férias ou, ainda, não estar apto 

a viajar na ocasião contratada com os fornecedores do serviço, mesmo depois de já haver 

pago são os principais fatores que geram desconforto nos potenciais consumidores de serviços 

turísticos. 

Bateson e Hoffman (2001) argumentam que esses consumidores tendem a considerar 

menos esse tipo de risco quando lhes é oferecida alguma forma de garantia de reembolso do 

valor pago pelo produto/serviço. Neste sentido, pode-se dizer que ao pagar por um serviço 



  

turístico, que inclui desde o transporte, hospedagem e serviços afins, o consumidor perceberá 

um nível mais baixo de risco caso seus direitos como consumidor sejam garantidos pela(s) 

empresa(s) fornecedora(s). 

Apesar de essas garantias serem importantes no sentido de amenizar os impactos da 

percepção de risco financeiro diante da escolha por hotéis na internet, não se pode afirmar que 

o consumidor estará totalmente seguro quanto à funcionalidade do serviço adquirido. Assim, 

depara-se com a possibilidade de ocorrência de mais um tipo de risco, conforme será 

especificado a seguir. 

2.2.3 Risco funcional 

Este tipo de risco está relacionado à percepção do sujeito de que o produto adquirido 

não funcionará de maneira correta (DHOLAKIA, 1997; SCHIFFMAN; KANUK, 1997; 

CASES, 2002) ou, no caso de serviços, o consumidor não receberá o que de fato foi 

contratado com o prestador (BATESON; HOFFMAN, 2001). Na literatura de marketing 

pode-se encontrar outras nomenclaturas para este tipo de risco como, risco de performance 

(LAROCHE et al., 2004), funcional (BOSHOFF, 2002) ou, ainda, risco de desempenho 

(BATESON; HOFFMAN, 2001; KAPLAN et al., 1974). 

A atividade turística, por se caracterizar como uma junção de vários serviços num 

único produto, é um setor da economia bastante propenso à ocorrência deste tipo de risco na 

mente dos indivíduos. Isto porque quanto maior a diversidade de serviços envolvidos numa 

experiência como, por exemplo, os serviços de transporte, hospedagem, alimentação e 

entretenimento que juntos formam o produto turístico, maior a probabilidade de algo não 

funcionar da maneira esperada (OTTO; RITCHIE, 1996). 



  

Como forma de tentar reduzir a percepção desse risco na mente das pessoas, Bateson e 

Hoffman (2001, p.191), discorrem que “as conseqüências de desempenho precisam ser 

explícitas e claramente comunicadas para garantir que os consumidores entendam realmente o 

que aconteceria se o desempenho não fosse completamente bem-sucedido”. 

Entende-se, portanto, que da mesma forma como acontece com o risco financeiro, o 

risco de performance está muito relacionado às garantias que podem ser oferecidas aos 

consumidores como estratégia de redução. Sendo assim, quanto mais seguro o consumidor 

estiver de que caso algo não saia como esperado, a empresa prestadora de serviços irá buscar 

uma forma de garantir que o prejuízo para ele seja mínimo, menor será o nível de risco 

percebido. Muito embora, em determinadas ocasiões, torne-se impossível aos prestadores de 

serviços deterem o controle da situação, como no caso de uma viagem de férias a uma estação 

de esqui cujas expectativas de diversão não podem ser alcançadas no caso da neve não ser 

bastante para a prática de tal atividade esportiva (BOSHOFF, 2002). 

Casos como este, em que o risco é inerente e está além do controle dos prestadores de 

serviços, recaem ao fato anteriormente citado por Bateson e Hoffman (2001) de que toda e 

qualquer possibilidade de algo não sair conforme as expectativas do sujeito devem ser 

previamente alertadas para que o resultado das experiências com os serviços turísticos não 

sejam tão influenciadas por determinados fatos isolados. 

2.2.4 Risco social 

Esta dimensão do risco está relacionada ao que o sujeito percebe como resposta do 

julgamento que as pessoas podem vir a ter referente a uma determinada decisão. “É o risco de 

que uma escolha errada possa resultar em constrangimento social”. Ou seja, a possível 



  

desaprovação por parte de membros do grupo social do qual o consumidor faz parte é levada 

em consideração no momento de escolha (SCHIFFMAN; KANUK, p.130, 1997).  

Em termos de consumo, Brody e Cunningham, (1968) apontam para a forma como o 

indivíduo enxerga que será julgado pela sua rede de relacionamentos com base nas marcas 

usadas. Sanders (1985) comenta que o processo de produção, venda e consumo de um produto 

é envolto por interações sociais. Neste sentido, os indivíduos atuam conforme as expectativas 

dos outros. Quando o resultado de sua ação não condiz com os padrões socialmente aceitos, 

ocorre o desconforto social que, de certa maneira relaciona-se com a percepção de risco 

existente em certos comportamentos de compra. 

Para Lutz e Reilly (1974), sob um alto nível de risco social o consumidor sente a 

necessidade de se reafirmar socialmente o que o leva a se engajar na procura por aprovação, 

deixando de lado até mesmo suas próprias vontades para satisfazer ao senso comum. 

Por outro lado, Solomon (2002) afirma que esta é uma questão de personalidade. Para 

o autor, pessoas com um grau elevado de autoconfiança tendem a ser mais alheios ao risco 

social. Ao passo que quanto mais inseguro e vulnerável o sujeito, maior a propensão deste a  

evitar qualquer situação de compra de produtos ou serviços que possa levar a sua não  

aceitação pelos membros do seu grupo. 

Os serviços, afirmam Mitchell e Greatorex (1993), são campos férteis para a existência 

desse tipo de risco à medida que um grande número de situações envolve o encontro de 

indivíduos que interagem entre si e estão sujeitos a julgamentos de ambas as partes. Assim, 

agem de forma a manter um nível aceitável de respeito e amizade por parte dos outros 

(MURRAY; SCHLACTER, 1990). 

Como exemplo de risco social na atividade turística, Boshoff (2002) cita as visitas a 

localidades cujo principal atrativo está relacionado à questão da sexualidade, da exploração do 

corpo na Tailândia e em Amsterdã. Para alguns grupos sociais, a visita a tais destinações seria 



  

algo totalmente desaprovado e a decisão por conhecer uma dessas localidades traria 

implicações sociais com as quais o sujeito teria de se confrontar como resultado de sua 

escolha. 

Em suma, esta dimensão diz respeito à preocupação do consumidor no que se refere à 

opinião de terceiros em relação a sua escolha. Porém, não somente o julgamento dos outros 

podem estar sendo levados em consideração. Os próprios conceitos do indivíduo são 

responsáveis por influenciar a sua decisão.  

2.2.5 Risco psicológico 

A possibilidade de que uma compra não refletirá a personalidade ou a auto-imagem de 

uma pessoa é o que de fato caracteriza o risco psicológico percebido pelos indivíduos no 

momento de tomada de decisão por determinado produto ou serviço. Ou seja, a possibilidade 

de perda de auto-conceito como resultado da escolha por um produto/serviço pode se mostrar 

como fator de relevância em se tratando do processo de compra (MURRAY; SCHLACTER, 

1990; ROEHL; FESENMAIER, 1992).  

Solomon (1998) relaciona esse tipo de risco à questão do status e afiliação que o ato 

de compra pode trazer ao consumidor e que, de acordo com Lovelock e Wright (1998), podem 

afetar as emoções e sentimentos de medo percebidos diante da aquisição de certos produtos. 

Para Kovacs (2006, p.37), “é o risco de que uma escolha errada possa ferir o ego do 

consumidor”. O que leva este tipo específico de risco para uma instância além do material e o 

torna algo intrínseco ao sujeito que deve tomar responsabilidade sobre suas decisões. Neste 

sentido, ao estudar o impacto psicológico da tomada de decisão sobre os clientes de estúdios 

de tatuagens, Sanders (1985) apontou para a importância que o risco representa diante da 

escolha por um tipo de serviço como tal. 



  

Ao tratar do problema da dissonância que uma escolha pode trazer à auto-imagem do 

sujeito no setor turístico, Boshoff (2002) exemplificou o fato a partir da descrição da 

possibilidade de uma pessoa optar por adquirir um pacote de férias no qual deverá se 

submeter a trabalhos num kibutz em Israel quando o que se pretendia para essas férias na 

verdade era um período de tempo em um luxuoso resort de ski nos Alpes franceses. 

A percepção de riscos como este durante a escolha por serviços hoteleiros no ambiente 

virtual pode ser amenizada por meio da pesquisa em variados sites da internet para se 

certificar de que o local pretendido refletirá os conceitos do consumidor. Todavia, vale 

ressaltar a importância de que tais fontes de informação sejam confiáveis para que não surjam 

surpresas inesperadas.   

2.2.6 Risco de fonte 

O volume e a natureza da percepção de riscos são o que definem as necessidades de 

informação necessárias para clarificar as dúvidas dos consumidores que, por sua vez, 

buscarão pelas fontes apropriadas para sanar as suas incertezas. Assim, para cada pessoa, o 

grau de risco envolvido numa dada decisão de compra pode ser amenizado de acordo com a 

origem dos dados obtidos durante o instante da pesquisa (COX, 1967). 

Essas incertezas, no entanto, são as responsáveis por levar o indivíduo a procurar 

informações, fato este que tem sido aprimorado devido à capacidade do consumidor de 

utilizar-se dos meios disponíveis para lidar com as dúvidas e medos do ato de compra 

(MURRAY, 1991). Em se tratando do setor de serviços, o autor afirma ainda que as teorias de 

marketing sugerem que “o consumidor usa as fontes de informações de maneira distintiva 

para reduzir a incerteza associada a serviços” (p.10). Sendo assim, verifica-se que na medida 



  

em que aumenta o nível de risco de uma compra, cresce a propensão do sujeito em buscar por 

informações sobre o serviço. 

Para Boshoff (2002) o risco de fonte está relacionado com a percepção que o 

consumidor tem de estar lidando com um fornecedor cuja idoneidade não possa de alguma 

forma ser comprovada a priori. Lutz e Reilly (1974) argumentam que nessas ocasiões o 

sujeito se utiliza de suas próprias experiências como forma de diminuição de risco, tendo-se 

em vista que em certas situações a percepção de risco total tem papel decisório no processo de 

compra. Já em outros casos, os consumidores tendem a selecionar fontes que melhor 

respondam às suas necessidades, de acordo com o tipo de risco percebido.  

Woodruff, já no ano de 1972, demonstrou que existe uma tendência a que  diferentes 

fontes de informação produzam efeitos diversos sobre a natureza e estrutura das incertezas 

dos consumidores. Assim, Taylor (1974) complementa a afirmação ao argumentar que 

existem fortes evidências de que o risco percebido exerce grande influência sobre as fontes 

utilizadas pelos consumidores em geral. 

No caso específico do setor turístico, o consumidor lida com diferentes fornecedores, 

que juntos, oferecem um composto de serviços que caracteriza o produto turístico. Desta 

maneira, agências de viagens, operadoras turísticas, entre outros, são alguns dos exemplos de 

empresas que os turistas dependem para a realização de suas viagens. Assim, de acordo com 

Boshoff (2002), lidar com um operador desonesto, por exemplo, torna-se fator de grande risco 

para o planejamento de qualquer viagem de férias. 

2.2.7 Risco de equipamento 

De acordo com Roehl e Fesenmaier (1992) o risco de equipamento diz respeito à 

probabilidade de que algum tipo problema mecânico venha a ocorrer com o produto a partir 



  

da compra. Para os autores, este tipo específico de risco pode ainda facilmente ser 

considerado no setor de serviços, inclusive o turismo, quando se imagina a preocupação dos 

consumidores com a ocorrência de algum tipo de deficiência que leve ao não funcionamento 

dos equipamentos de apoio à atividade turística. 

Por equipamentos turísticos entendem-se todos os serviços, instalações e construções 

físicas indispensáveis ao desenvolvimento de tal atividade. Conforme afirma Beni (2002, 

p.325), estes “compreendem os meios de hospedagem, serviços de alimentação, de 

entretenimento, de agenciamento, de informação e outros”. Além desses, podem-se ainda, 

incluir os serviços de transportes que são indispensáveis para o deslocamento dos 

consumidores até os locais de consumo.  

Assim como Roehl e Fesenmaier (1992), Boshoff (2002) aponta para importância da 

percepção de risco mecânico/de equipamento no processo de decisão em turismo. Segundo o 

autor, um exemplo de risco para determinada classe de turistas poderia ser o potencial dano 

ocorrido com um veículo de transporte de passageiros ou, ainda, um equipamento de 

mergulho incapaz de garantir a segurança do mergulhador. Em ambas as situações, o 

consumidor (turista) seria impedido de usufruir do produto (serviço) adquirido por razões 

alheias a sua vontade que, pelo fato de serem imprevisíveis, poderiam ter um grau elevado de 

percepção de risco por parte do sujeito e influenciar na sua satisfação geral. 

 

 

2.2.8 Risco de satisfação 

A possibilidade de que a escolha do sujeito não lhe proporcione satisfação pessoal 

com a compra está relacionada com o risco de satisfação. Devido à sua grande relevância, 

estudos em marketing têm sido empreendidos no sentido de entender o papel da satisfação do 

cliente no processo de tomada de decisão (Roehl; Fesenmaier, 1992). 



  

Engel et al. (1978) discorrem que este tipo de risco tem relação com as crenças e 

expectativas prévias do consumidor acerca do produto adquirido e as suas avaliações gerais 

sobre o mesmo item. Uma vez envolvido no processo de decisão de compra, o sujeito se 

engaja de forma tal que o resultado desse ato é algo satisfatório porque está em conformidade 

com os conceitos por ele formados anteriormente (MINIARD; DICKSON; LORD, 1988). A 

busca por informações torna-se, assim, um fator importante para o consumidor à medida que, 

de posse dos dados coletados, o indivíduo se torna mais capacitado a avaliar as diversas 

opções existentes, diminuindo o grau de risco percebido (BLOCH; SHERREL; RIDGWAY, 

1986).  

Sonmez e Graefe (1998), ao estudarem o impacto dos diversos tipos de risco sobre o 

processo de tomada de decisão por determinadas localidades turísticas, chegaram à conclusão 

de que, de acordo com a destinação a ser visitada pelos turistas, a percepção de risco pode ser 

diferente. No caso específico da África, os autores concluíram que o risco de satisfação é um 

dos que mais influenciam os consumidores ao escolherem viajar para aquela região. 

Tendo sido apresentadas algumas das principais dimensões de risco percebidas pelos 

consumidores diante do processo de decisão no setor de serviços, o tópico seguinte discutirá 

as formas mais comumente utilizadas pelos sujeitos visando à redução dos impactos que as 

possíveis conseqüências negativas da compra podem trazer à escolha de hotéis no ambiente 

virtual.  

2.3 Estratégias de redução do risco 

Conforme abordado nos tópicos anteriores, a maior parte das escolhas é capaz de gerar 

no sujeito a percepção de risco, por envolver no seu cerne incertezas e conseqüências 

relacionadas ao que poderá lhe acontecer com o ato de decisão. Diante disso, o consumidor 



  

pode se engajar em estratégias de redução dos riscos no sentido de tentar anular ou minimizar 

a possibilidade de perdas trazidas por uma seleção mal-sucedida (BAUER, 1960; ROSELUIS, 

1971; TAYLOR, 1974). 

De acordo com Mitchell e McGoldrick (1996), as estratégias de redução dos riscos, ou 

RRSs (risk-reduction strategies), são mais comumente utilizadas visando à resolução para as 

incertezas de compra. No entanto, podem ser responsáveis por clarificar as dúvidas do 

consumidor quanto às possíveis conseqüências resultantes da sua decisão por determinado 

produto, sejam elas de ordem física, financeira, social, dentre outras. 

Desta maneira, ao se deparar com a difícil situação de escolha por um produto/serviço, 

Roselius (1971) argumenta que o indivíduo pode buscar a resolução para este dilema por meio 

de quatro diferentes formas. Existe, em primeiro lugar, a chance de que o consumidor procure 

reduzir a percepção de risco ao diminuir a probabilidade de que a compra seja frustrada ou, 

ainda, por meio da possibilidade de redução da intensidade da perda (real ou imaginária) caso 

a escolha falhe. 

A segunda forma à qual o consumidor pode recorrer é mudando de um tipo de risco, 

cuja percepção seja evidente, para outro ao qual o sujeito seja mais tolerante. Busca-se, assim, 

não à eliminação total do risco, mas sua redução parcial que de certa forma serve de conforto. 

É possível, ainda, adiar a decisão de compra no intuito de reduzir a percepção de risco. 

Mas, segundo Roselius (1971), ao fazê-lo, o consumidor estaria somente mudando de um 

risco geral para outro.  

Por último, pode-se decidir pela compra de um produto e assumir as conseqüências do 

ato. Neste caso, o consumidor ignora a presença do risco e se dispõe a enfrentar qualquer 

possibilidade de falha que possa vir a ocorrer após a decisão de compra.  

Diante de tantas possibilidades, diversos estudos têm sido desenvolvidos em busca do 

entendimento sobre as diferentes estratégias de redução dos riscos que são utilizadas pelo 



  

consumidor ao se deparar com a situação de escolha por um produto ou serviço (DOWLING; 

STAELIN, 1994; SRINIVASAN; RATCHFORD, 1991; BANSAL; VOYER, 2000; ERDEM; 

SWAIT, 2004). 

 No entanto, para Roselius (1971), o que é capaz de aliviar o risco percebido pelo 

sujeito diante do processo de escolha e decisão de compra está situado dentre as duas 

primeiras possibilidades citadas anteriormente. Ou seja, ao optar por uma estratégia de 

redução do risco específica, o consumidor busca diminuir a probabilidade de falhas na sua 

escolha ou, ainda, muda de uma situação na qual as conseqüências possam trazer perdas 

significativas para outra cuja tolerância aos resultados seja maior.  

Assim, a seleção de um serviço hoteleiro por meio da internet pode ser influenciada 

pela forma que o consumidor opta para lidar com a questão do risco presente em tal situação. 

A escolha, nesse sentido, passa ser considerada arriscada na medida em que a pessoa 

responsável pela decisão não se sente totalmente segura sobre suas conseqüências. E, a partir 

de então, se engaja em métodos visando à garantia de uma opção correta (COX, 1967).  

Por sua vez, tais métodos podem ocorrer mediante variadas formas e, segundo 

Roselius (1971), aquelas mais utilizadas pelos consumidores diante do processo de escolha e 

decisão de compra são: uso de endossantes, lealdade à marca, imagem da marca, teste de 

empresas privadas, imagem do estabelecimento, amostra-grátis, garantia de devolução do 

dinheiro, teste de órgãos governamentais, comparação de opções, compra de modelos caros e 

boca-a-boca
*
. 

Portanto, diante do exposto propõe-se a seguinte hipótese: 

H2 – Uma vez que o sujeito passa a considerar as conseqüências da escolha por 

determinado serviço hoteleiro, se engaja em estratégias de redução do risco percebido.  

                                                
* Os métodos, ou estratégias de redução dos riscos percebidos nesta pesquisa, retirados da obra de Roselius 

(1971), foram traduzidos conforme seu significado na língua portuguesa. Sendo, portanto, na versão original 

nomeados da seguinte forma: Endorsements; Brand loyalty; Major brand image; Private testing, Store image; 

Free sample; Money-back guarantee; Government testing; Shopping; Expensive model; Word of mouth. 

 



  

Tan (1999), assim como Cases (2002); Murphy; Anhalt (1992); Mitchell; McGoldrick 

(1996), dentre outros autores, acredita que ao tomar uma decisão os indivíduos podem se 

guiar pelo preço do produto, se deixar influenciar pela reputação ou imagem da marca 

carregada por uma empresa, optar por comprar somente em lojas de alta qualidade, além de 

recorrer a garantias de devolução do dinheiro empregado, amostras-grátis, e assim por diante. 

Todavia, neste trabalho serão consideradas as dimensões defendidas por Roselius (1971), 

citadas anteriormente, cuja ocorrência em se tratando do processo de escolha por serviços 

hoteleiros no ambiente virtual será atestada por meio da incursão de entrevistas pessoais 

durante a fase exploratória do estudo e, em seguida, verificada sua importância quanto à 

atitude dos sujeitos dessa pesquisa na etapa descritiva da investigação. 

Os tópicos a seguir trazem à discussão esses métodos de redução de riscos e sua 

aplicabilidade diante da situação de compra proposta para o presente trabalho.   

2.3.1 Uso de endossantes  

As propagandas e anúncios publicitários exercem um importante papel quando se trata 

de influenciar a escolha do consumidor em relação a um produto ou serviço a ser adquirido. 

Isto se deve, principalmente, ao fato de que essa forma de comunicação é capaz de levar ao 

público informações que poderão ser úteis no processo de decisão final (CASES, 2002). 

O uso de endossantes é uma prática freqüente utilizada pelos publicitários e 

profissionais de marketing visando conquistar clientes para seus produtos. Segundo Shimp 

(2002, p. 272) “os produtos, em muitas propagandas, recebem endosso explícito de diversas 

figuras públicas. Além do endosso das celebridades, os produtos também recebem apoio 

explícito ou tácito de não celebridades”. Roselius (1971) reforça tal argumento ao afirmar que  

o consumidor é influenciado pela associação, ou endosso, de uma figura que ele devota algum 



  

tipo de confiança, podendo ser desde o testemunho de uma celebridade, pessoa íntima ou 

alguém com certo grau de especialização na área do produto. 

O reforço de pessoas não-públicas pode ser facilmente identificado em editoriais de 

revistas e jornais, nos quais o sujeito endossante passa ao cliente potencial suas experiências 

com o produto a ser adquirido. Esta é uma forma de redução dos riscos em que o consumidor 

acredita nas informações transmitidas por outros consumidores e, desta maneira, tenta prever 

o resultado da sua própria escolha (MITCHELL; MCGOLDRICK, 1996).  

Por outro lado, ao se referir à comunicação de marketing e, mais especificamente, à 

comunicação publicitária, Shimp (2002, p. 272) destaca que “quase um quarto de todos os 

comerciais usam o endosso de celebridades”. O que mostra a força que este tipo de mensagem 

exerce sobre a opinião dos consumidores. Percebe-se, desta maneira, que seu emprego por 

parte dos comerciantes tem se tornado freqüente dentre os mais variados canais midiáticos na 

sociedade contemporânea. Sendo, portanto, uma importante estratégia de redução dos riscos 

percebidos pelo consumidor frente ao processo de escolha.  

Nota-se que essa ferramenta também pode ser utilizada pelas empresas do setor 

turístico visando conquistar a confiança dos consumidores potenciais. Websites de alguns 

hotéis, por exemplo, trazem em sua página principal fotos de pessoas conhecidas ou, ainda, 

reservam espaço para que seus clientes façam comentários acerca de suas experiências 

passadas no estabelecimento. Reforçando, assim, a credibilidade dos serviços prestados pela 

organização.  

Percebe-se, desta maneira, que o emprego do uso de endossantes por parte de 

estabelecimentos hoteleiros tem se tornado freqüente diante dos mais variados canais 

midiáticos na sociedade contemporânea. Sendo, portanto, uma importante estratégia de 

redução dos riscos percebidos pelo consumidor frente ao processo de escolha por meios de 

hospedagem no ambiente virtual. 



  

 

2.3.2 Lealdade à marca 

É o caso das compras repetidas em que o consumidor se prende a uma mesma marca 

de produtos, a qual já tenha experimentado no passado e já esteja familiarizado, visando assim 

diminuir as chances de insatisfação com a aquisição da mercadoria (ROSELIUS, 1971; 

CASES, 2002). 

De acordo com Sheth e Venkatesan (1968), a percepção de risco com o ato de compra 

é um fator relevante que favorece a criação deste tipo de vínculo entre consumidor e produto. 

Logo, uma vez que o indivíduo se depara com o medo de falhar em suas escolhas, passa a 

buscar meios de se fidelizar a uma determinada marca. Isto não necessariamente implica dizer 

que o sujeito terá sempre êxito nas suas decisões. Mas, contudo, as chances de erro neste caso 

são consideravelmente mais baixas tendo-se em vista que este já possui conhecimento sobre o 

produto/serviço. 

Lealdade à marca, portanto, diz respeito ao hábito do sujeito em adquirir sempre 

produtos ou, ainda, serviços com os quais já tenha tido algum tipo de experiência satisfatória 

no passado. Mitchell e Greatorex (1993), em estudo realizado sobre a importância das 

estratégias de redução dos riscos percebidos no setor de serviços, afirmaram que no caso 

específico de usuários de salões de beleza, por exemplo, é comum que os consumidores 

revisitem sempre o mesmo estabelecimento como forma de amenizar as dúvidas acerca da 

qualidade dos serviços a serem prestados.  

Já Roselius (1971) notou que diante da percepção dos riscos financeiro, físico, 

psicológico e de tempo, a lealdade à marca se mostrou significativamente favorável para o 

processo de tomada de decisão. Fato este que revela a importância das compras repetidas no 

comportamento do consumidor, visando evitar conseqüências indesejadas com o ato de 

escolha.  



  

No setor hoteleiro é comum este tipo de prática dentre as pessoas que costumam viajar 

mais de uma vez para a mesma localidade. Isto ocorre pelo fato de que à medida que o 

indivíduo vivencia uma experiência de consumo satisfatória, passa a confiar no prestador de 

serviços. Tornando-se, portanto, adepto do estabelecimento por não querer se arriscar em 

hotéis desconhecidos cujos resultados sejam incertos.   

2.3.3 Imagem da marca 

Ao contrário do caso anterior, neste em específico, o sujeito se baseia nas diferentes 

classes de produto ofertadas aos consumidores por uma marca forte no mercado. Desta forma, 

acredita-se que os produtos que são produzidos por certa empresa, independente da sua 

natureza, seguem um mesmo padrão de qualidade. Fato este que ajuda a reduzir a percepção 

de risco por parte do consumidor (ROSELIUS, 1971).  

Pode-se dizer que este fenômeno está relacionado ao que nos estudos comportamentais 

é chamado de efeito halo. De acordo com a teoria, existe uma tendência de que o sujeito 

construa uma imagem generalizada em relação a um objeto a partir de características 

singulares. Ou seja, o consumidor pode acreditar que uma marca de produtos bem sucedida e 

respeitada no mercado pelos seus variados atributos como, por exemplo, qualidade, seja capaz 

de lançar outros produtos com semelhante valor qualitativo. Desta forma, atribui-se à marca, 

ou à força desta, a responsabilidade pela procedência e garantia do produto (MURPHY; 

ANHALT, 1992). 

Para Mitchell e McGoldrick (1996), a compra de produtos produzidos por uma 

empresa conhecida é uma prática comum dentre os consumidores que preferem acreditar no 

nome do fabricante como indicador de qualidade. Desde a década de 1970, autores como 

Weathley e Chiu (1977), Szybillo e Jacoby (1974), além de diversos outros, têm afirmado, a 



  

partir de seus estudos, que os indivíduos tendem a apostar na imagem da marca e/ou empresa 

como forma de reduzir os riscos percebidos com a compra. Isto se deve, em particular, ao fato 

de que marcas socialmente conhecidas no mercado não podem correr o risco de ter seus 

nomes, ou imagem, prejudicadas sobre qualquer que seja o pretexto. Incluindo, acima de tudo, 

o mau funcionamento de seus produtos. O consumidor, portanto, recorre a este fator no 

sentido de realizar uma escolha mais segura e correta. 

No caso específico da hotelaria, é comum que grandes corporações sejam responsáveis 

por várias „bandeiras‟ de hotéis. Em outras palavras, pode-se dizer que aquelas são marcas 

específicas e diferenciadas de uma mesma cadeia de estabelecimentos. Assim, é possível que 

o consumidor recorra à imagem da organização à qual o hotel está vinculado no sentido de 

diminuir suas incertezas de compra. Portanto, este pode ser considerado um fator importante 

em se tratando do auxílio para uma escolha mais segura e correta.   

2.3.4 Teste de empresas privadas 

Este caso se refere à possibilidade de outras empresas realizarem testes que 

comprovem a qualidade do produto. Existem organizações especializadas neste tipo de ação. 

Uma vez contratadas para atestar a eficiência de determinado produto, mediante um padrão 

exigido, pode-se constatar que o mesmo corresponde a tais exigências e, portanto, é capaz de 

satisfazer as necessidades do consumidor (ROSELIUS, 1971).  

Após a certificação da qualidade do produto, a marca em questão tende a associá-lo ao 

nome da empresa responsável pelo trabalho de fiscalização como forma de garantir ao 

consumidor que o produto a ser adquirido além de ser de qualidade, possui crédito por parte 

de uma instituição neutra.  



  

No Brasil, as redes hoteleiras costumavam receber uma classificação geral por número 

de estrelas que variavam de acordo com o padrão de serviços oferecidos pelo estabelecimento. 

Entretanto, esta era uma prática realizada por órgãos do governo junto aos hotéis e que, já há 

algum tempo, foi extinta.  

É comum hoje que os meios de hospedagem, assim como outras organizações, 

garantam seu padrão de qualidade por meio da associação dos seus serviços às normas da 

International Organization for Standardization – ISO.  Esta, por sua vez, é responsável por 

ditar um conjunto de normas técnicas aplicáveis às empresas em geral. Desta forma, 

estabeleceu-se um modelo de gestão da qualidade à qual os hotéis podem recorrer como 

forma de adequar seus serviços a padrões internacionais como uma estratégia para conquistar 

novos clientes. 

2.3.5 Imagem do estabelecimento 

Ao conjunto de elementos capazes de transmitir para o consumidor a identidade de 

uma determinada loja, denomina-se imagem do estabelecimento. Desta maneira, comprar uma 

marca que possui o apoio da empresa que a está comercializando é uma forma de delegar a 

esta a responsabilidade pela qualidade do produto que está oferecendo aos seus clientes 

(ROSELIUS, 1971). 

De acordo com Mitchell e McGoldrick (1996), dentre os fatores formadores desta 

imagem na mente dos consumidores estão, por exemplo, a decoração do ambiente, o pessoal 

responsável pelas vendas (contato direto com os clientes), além dos próprios consumidores 

que freqüentam o local. Essa atmosfera (KOTLER, 1973) é o que, segundo Berry (1969), 

reforça a imagem que o sujeito associa aos produtos/serviços oferecidos por determinado 

estabelecimento comercial. 



  

Kotler (1973, p. 50) argumenta que tal “estética espacial” criada de forma consciente 

pelos profissionais de marketing gera alguns efeitos nos compradores. Reforçando, portanto, a 

proposição de Roselius (1971) de que os consumidores podem recorrer à imagem carregada 

pelo estabelecimento como uma estratégia de redução do risco percebido. 

Martineau (1958, p. 47) vai mais além ao afirmar que o que realmente leva as pessoas 

a realizarem certas compras não é o fator preço, qualidade, nem tampouco o serviço prestado 

pelo estabelecimento, mas a “personalidade da loja de varejo”. Ou seja, diante do problema de 

compra, o consumidor se engaja num processo mental em busca de respostas relacionadas a 

algumas características como, por exemplo, o status social do local (alto nível ou baixo 

nível?).  

No entanto, para Bitner (1992), os efeitos desse processo na decisão de compra são 

mais facilmente percebidos quando se trata de bens intangíveis, mais especificamente na 

prestação de serviços, por se tratar dessa uma situação que envolve muito do imaginário do 

cliente. Assim, pode-se dizer que o impacto da imagem do estabelecimento é particularmente 

notório, por exemplo, na escolha de hotéis, restaurantes, hospitais, lojas de varejo, dentre 

outros. 

Apesar de argumentado por Roselius (1971) que esta é uma das três estratégias de 

redução dos riscos mais utilizadas pelos consumidores mediante variadas situações de compra 

(fato este que já pôde ser atestado no que se refere à aquisição de serviços), não existe base 

empírica para tal afirmação em se tratando da sua importância diante da escolha por produtos 

físicos (Mitchell; Greatorex, 1990).  

 

2.3.6 Amostra-grátis 

Antes de adquirir um produto, o consumidor pode ter a oportunidade de prová-lo 

gratuitamente como forma de atestar sua qualidade por meio da estratégia de amostra-grátis. 



  

A partir de então é possível que o sujeito passe a realmente comprar o produto ou, por outro 

lado, não sinta interesse por este (ROSELIUS, 1971). 

Por outro lado, Cases (2002) destaca a possibilidade de que ao se deparar com a 

situação de compra, o indivíduo tenha a oportunidade de ver o produto, estar em contato com 

o bem a ser adquirido, antes mesmo do ato de escolha e decisão. O que não significa dizer que 

será possível usufruir dos seus benefícios antes da compra. Mas, a partir dessa experiência 

prévia, o consumidor será capaz minimizar ou eliminar suas dúvidas em relação às 

conseqüências da sua escolha.  

O risco percebido na compra de automóveis, por exemplo, foi apontado por Gronhaug 

(1972) como sendo uma situação importante na qual o simples teste do produto pode ajudar a 

sanar na mente do indivíduo as incertezas quanto às possíveis perdas trazidas com a sua 

aquisição. Isto se deve ao fato de que, uma vez em contato direto com o produto, o 

consumidor adquire conhecimento, levando-o a criar uma lógica mental sobre seu 

funcionamento que, por conseguinte, lhe trará respostas em relação aos benefícios da compra. 

Diante disso, o consumidor se vê capaz de realizar uma escolha consciente 

considerando os resultados obtidos por meio do teste, o que reforça, portanto, o argumento de 

Cases (2002) de que nem toda amostra-grátis implica no consumo real do produto.  

No entanto, quando se trata de produtos que devem ser interpretados pelo consumidor, 

se faz necessário um estímulo sensorial, como no caso do setor de alimentos em que não é 

viável para os profissionais de marketing pensarem na comercialização desses artigos sem que 

o indivíduo possa de fato receber uma amostra do produto antes da sua aquisição como forma 

de eliminar as dúvidas sobre a sua qualidade.  

Para Mitchell e McGoldrick (1996), esta é uma questão simples ao considerar o baixo 

nível de investimento que ações desse tipo demandam dos fabricantes. O que se presume, 

portanto, é que o retorno financeiro para essas empresas se torna satisfatório a partir do 



  

momento em que o consumidor se utiliza dessa estratégia de redução de risco e passa a ser 

cliente de uma determinada marca. 

Em turismo, essa é uma questão crítica por se tratar do objeto de consumo da atividade 

algo intangível. E, assim sendo, uma das características peculiares do setor hoteleiro diz 

respeito à inseparabilidade do produto que, segundo Zeithaml et al. (1985), está relacionada à 

necessidade dos clientes em se deslocarem até o local da prestação do serviço. Dificultando, 

portanto, que o consumidor tenha a possibilidade de vivenciar a experiência de consumo antes 

da sua aquisição efetiva.  

  

2.3.7 Garantia de devolução do dinheiro 

Caracteriza-se como uma situação particular na qual o consumidor tem a possibilidade 

de saber que, caso não venha a ficar satisfeito com o produto adquirido, poderá solicitar à 

empresa o reembolso da quantia gasta com a mercadoria. Esta é, portanto, uma ferramenta 

bastante utilizada pelos profissionais de marketing para persuadir o público-alvo de uma 

empresa e levá-lo a adquirir os seus produtos (ROSELIUS, 1971). 

Pode-se dizer que ao garantir a devolução (total ou parcial) do dinheiro pago um 

produto, a empresa responsável pela sua produção, por meio da sua equipe de marketing e 

vendas, torna pública a sua responsabilidade pela procedência da mercadoria. Isso acontece 

principalmente a partir do conceito de que existirá a possibilidade do consumidor poder exigir 

um produto conforme anunciado nas peças publicitárias da organização. Mas, ao fazê-lo, a 

empresa também procura garantias de que futuras reclamações serão tratadas de forma 

racional e, para isso, elaboram formas de se proteger contra argumentos inválidos por parte 

dos clientes (UDELL; ANDERSON, 1968; KENDALL; RUSS, 1975). 

Em se tratando especificamente do setor de serviços, é possível ainda que os 

prestadores tentem passar aos clientes potenciais a idéia de que poderão confiar na empresa à 



  

medida que lhes oferecem algumas garantias. Estas, por sua vez, podem incluir a devolução 

do valor pago pelo consumidor caso este considere que o serviço prestado não esteja de 

acordo com o prometido.  

Considerando-se, destarte, as características dos serviços, das quais se podem citar a 

questão da intangibilidade, inseparabilidade e a heterogeneidade, o que torna este tipo de 

consumo ainda mais complexo (ZEITHAML et al., 1985; BATESON; HOFFMAN, 2001), as 

garantias – em especial a devolução do dinheiro – pode ser uma importante ferramenta no 

sentido de reduzir o risco percebido pelo sujeito, uma vez que este estará assegurado quanto a 

sua qualidade.    

2.3.8 Teste de órgãos governamentais 

Da mesma forma que empresas privadas podem intervir por meio da realização de 

testes sobre a qualidade de um produto, órgãos oficiais do governo também podem exercer 

essa função e auxiliar na escolha de um produto por parte da sociedade (ROSELIUS, 1971). 

No caso do Brasil, pode-se citar o papel exercido pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, ligado diretamente ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que avalia a conformidade de 

várias categorias de produtos, emitindo um parecer final referente à sua qualidade e 

associando o nome da instituição àqueles cujo bom funcionamento haja sido atestado.  

Existem, ainda, vários outros órgãos governamentais responsáveis por fiscalizar e 

certificar empresas nos mais diversos setores da economia. No setor turístico, por exemplo, é 

notória a função do Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, uma autarquia especial 

do Ministério do Turismo, que junto com esse atua como órgão oficial responsável pelos 

assuntos que dizem respeito à regulamentação da atividade no país.  



  

Desta maneira, a associação de órgãos governamentais como parceiros de certificação 

pode auxiliar alguns consumidores na decisão por um produto/serviço, servindo, portanto, 

como uma estratégia de redução dos riscos capazes de amenizar as incertezas quanto a sua 

qualidade e direcionando-os para uma escolha menos arriscada. 

2.3.9 Comparação de opções 

Para Cases (2002) uma das formas mais convenientes de se reduzir a percepção de 

risco em relação à compra de um produto é comparar as diversas opções disponíveis no 

mercado e analisar os benefícios que cada uma pode trazer ao consumidor. Seria esse um 

trabalho de pesquisa no qual o indivíduo se engaja e, a partir das impressões em relação aos 

diferentes produtos, dentro de uma mesma classe, pode-se fazer uma escolha menos arriscada. 

De acordo com Roselius (1971), uma vez que o consumidor se depara com as dúvidas 

inerentes ao processo de escolha, sai em busca de variadas marcas de um mesmo produto 

visando avaliar as características de cada um para só então tomar uma decisão. Esta, por sua 

vez, será baseada nos benefícios trazidos pela aquisição de uma determinada marca em 

detrimento de outras. Ou seja, além de considerar as possibilidades de perda, o sujeito se atém 

às vantagens oferecidas pelo produto.  

Assim como ocorre com as demais estratégias de redução dos riscos, a comparação 

dentre as variadas opções disponíveis pode ser útil ao consumidor em se tratando de algumas 

classes de produtos, em dadas situações. Em contrapartida, em outros casos como, por 

exemplo, na escolha de serviços hoteleiros pela internet, seus efeitos podem não ser tão 

satisfatórios no que diz respeito ao auxílio no processo de decisão de compra. 



  

Para Mitchell e Greatorex (1990), sair às compras, pesquisando e buscando 

informações acerca das variadas opções disponíveis no mercado é uma característica 

importante no que tange à escolha por bens físicos.  

Contudo, sua relevância frente às outras estratégias utilizadas pelos indivíduos no 

sentido de minimizar o impacto negativo da percepção de risco é pouco considerada em se 

tratando da escolha por produtos em geral. Isto se deve ao fato de que na maior parte das 

vezes o consumidor sai em busca de informações visando satisfazer suas próprias 

curiosidades em relação a um produto específico.  

Em relação à escolha por hotéis no ambiente virtual, é comum que os consumidores 

pesquisem em diversas fontes de informação acerca dos serviços prestados por diferentes 

estabelecimentos hoteleiros como forma de auxiliar na sua decisão de compra. No entanto, 

este é só o começo de todo o processo de escolha e decisão que, em muitos casos, só é 

finalizado a partir, por exemplo, da comparação de preços. O que pode pressupor que o ato de 

comparar as opções por si só, como uma estratégia de redução dos riscos percebidos, não é o 

bastante para anular as incertezas do indivíduo sobre as conseqüências da compra.    

 

2.3.10 Compra de modelos caros 

Esta é uma maneira de acreditar que todo produto mais caro é, sem dúvida, de 

qualidade superior. Recorre-se ao preço como forma de avaliar os benefícios de uma 

mercadoria. É comum que os consumidores se utilizem desta estratégia de redução dos riscos 

como forma de clarificar suas idéias sobre um produto/serviço a ser adquirido. Assim, 

recorrem a uma marca a partir da valorização do preço a ser pago por ela (ROSELIUS, 1971; 

MITCHELL; MCGOLDRICK, 1996).  

Para Delozier (1976), a informação de preço pode ser considerada uma alternativa a 

ser pensada pelo consumidor principalmente diante de duas situações. A primeira delas é 



  

quando não se tem dados suficientes em relação a uma determinada marca disponível no 

mercado. Sendo assim, a única pista sobre a qualidade do produto pode estar no valor 

cobrado. O segundo caso está ligado à falta de experiências passadas do sujeito com uma 

classe de produtos. Levando, então, o indivíduo a apostar no modelo mais caro.  

A preferência pela adoção desta estratégia pode variar de acordo com o tipo específico 

de risco percebido pelo consumidor. Ou seja, diante das mais variadas situações envolvendo o 

risco de compras, o sujeito poderá considerar conveniente ou não se engajar numa busca por 

preços no sentido de garantir a melhor escolha para a solução do seu problema de compra. 

Mas, nem sempre adquirir um serviço hoteleiro mais caro implica que este seja de 

qualidade superior. Em alguns casos é possível que o consumidor, por meio da sua busca, 

encontre hotéis de qualidade semelhante cujo valor seja diferenciado e, às vezes, sendo 

praticados preços mais acessíveis. 

 

2.3.11 Boca-a-boca 

Os sujeitos buscam dentro da sua rede de relacionamentos informações e opiniões, 

seja de parentes ou amigos, sobre a qualidade de um produto. O aconselhamento dessas 

pessoas por vezes tem grande impacto sobre a decisão de compra do consumidor devido à 

confiança depositada nas pessoas do seu convívio social (ROSELIUS, 1971).  

Conforme será discutido a seguir, já há algum tempo pesquisas têm sido desenvolvidas 

visando compreender a relação entre o fenômeno do marketing boca-a-boca com o processo 

de escolha do consumidor. Desde o início dos estudos, percebeu-se a importância dessa 

estratégia de redução dos riscos para a decisão de compra. Autores como Cox (1967), Boze 

(1987) e Mangold et al. (1987), por exemplo, chegaram à conclusão de que à medida que a 

percepção de risco por parte do sujeito aumenta, a probabilidade que este recorra à opinião de 

amigos/parentes é maior.  



  

Para Mitchell e McGoldrick (1996), a relevância das informações prestadas por essas 

pessoas da rede de relacionamentos do indivíduo estão basicamente voltadas aos atributos 

físicos do produto a ser adquirido, aos serviços de pós-venda que podem ser necessários para 

seu bom funcionamento ou manutenção, dentre outras. Portanto, simples conversas são 

capazes de clarificar as dúvidas do consumidor acerca de dados decisivos para a sua escolha, 

tendo-se em vista que alguns desses contatos podem possuir conhecimento especializado do 

produto. 

Em se tratando do assunto Cox (1967) discorre que uma vez que o consumidor se 

depara com as dúvidas da escolha por um determinado produto/serviço, busca por 

informações visando reduzir suas incertezas. A partir de então, desenvolve certo nível de 

conhecimento sobre a classe de produtos pretendida, tornando-se assim especialista no tema. 

O reconhecimento de tal fato por parte das pessoas do seu ciclo social faz com que os 

conselhos deste indivíduo sejam considerados na hora da decisão de compra.  

Por outro lado, Arndt (1967), em estudo realizado sobre a utilização das estratégias de 

redução dos riscos percebidos por consumidores de café, sugeriu que o impacto do boca-a-

boca sobre o indivíduo está diretamente relacionado ao seu grau de integração dentro da rede 

social. Diante dessa afirmação, concluiu que a simples exposição do sujeito aos comentários 

de pessoas próximas, de certa forma, não necessariamente implica dizer que possa causar 

impacto sobre a sua percepção. Acredita-se, assim, que exista uma distinção entre a mera 

exposição e o impacto real do boca-a-boca quando se trata do processo de escolha e compra 

de um produto/serviço. 

Além de todas as dimensões citadas, autores como Dowling; Staelin (1994); 

Srinivasan; Ratchford (1991); Cho; Lee (2006) também consideram a busca por informações 

como uma estratégia de redução do risco utilizada pelo consumidor diante da escolha por um 

produto e/ou serviço. Entretanto, assume-se neste trabalho que o momento de busca inicia-se 



  

ainda antes da adoção de qualquer estratégia, conforme afirmam (MOORTHY et al., 1997) e 

cuja junção do pensamento com outros estudiosos da área (BAUER, 1960; ROSELUIS, 1971; 

TAYLOR, 1974) resultou na elaboração do esquema de processo de decisão de compra 

sugerido para esta investigação. 

Vale ressaltar, também, que o construto motivação é considerado aqui como aquilo 

que leva o consumidor a buscar por informações. Ou seja, o motivo pelo qual ele sai à procura 

por dados relevantes à escolha. Caracterizando-se, portanto, como o impulso inicial da sua 

pesquisa.  

Desta maneira, deve-se distinguir entre motivação para a busca por informações no 

ambiente virtual e o envolvimento do sujeito diante de tal situação. Este último caso está mais 

relacionado à intensidade com a qual o indivíduo procura por dados ou, o quanto ele despende 

nessa ação. Destarte, essa intensidade é considerada nesta pesquisa como esforço que, por sua 

vez, é traduzido em estratégias de redução dos riscos, pois se entende que a partir do 

momento que o consumidor se sente motivado a buscar informações, se envolve em tal 

procura por meio daquelas.    

Sendo assim, propõe-se ainda a seguinte hipótese para o estudo: 

H3 – Quanto maior a motivação do indivíduo para buscar informações no 

ambiente virtual, maior é o esforço empregado para reduzir os riscos percebidos em 

relação à escolha de um serviço hoteleiro. 

Em suma, o referencial teórico explorado durante o desenvolvimento deste capítulo do 

trabalho trouxe à discussão temas ligados aos três construtos envolvidos na investigação, a 

saber: percepção de risco, busca por informações na internet e estratégias de redução dos 

riscos percebidos. 

  Para tanto, utilizou-se como cenário de pesquisa o processo de escolha e tomada de 

decisão do consumidor frente à seleção de um meio de hospedagem na web desde seu estágio 



  

inicial, de reconhecimento do problema de compra, até a aquisição efetiva de tais serviços. 

Considerando-se, portanto, grande parte das etapas que compreendem esse continuum.  

Os tópicos abordados inicialmente com respeito às teorias do risco e procura por 

informações on-line conduziram à primeira hipótese do trabalho cujo objetivo esteve 

orientado para o entendimento da possível relação entre esses construtos em específico.   

Em seguida, as estratégias de redução de riscos foram inseridas no debate que, diante 

da situação de compra elaborada, levou à proposição da segunda hipótese do estudo buscando 

sua relação com os riscos percebidos na escolha por serviços hoteleiros na internet. 

A partir da compreensão desses temas, pôde-se, ainda, considerar a possível 

pertinência entre motivação para a busca por informações no ambiente virtual e o esforço 

empregado pelo consumidor ao se engajar em estratégias de redução dos riscos percebidos no 

processo de decisão por hotéis. Assim, sugeriu-se mais uma hipótese para a pesquisa que, 

uma vez estabelecidos e explicitados os critérios adotados para sua verificação, serão 

analisadas e dispostas no decorrer dessa investigação.   
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3 Metodologia do estudo 

Será exposto, nesta sessão, o método que foi adotado para o desenvolvimento da 

pesquisa desde a sua fase exploratória até a análise e interpretação dos dados. 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Essa investigação teve um caráter exploratório-descritivo e foi conduzida em duas 

fases: uma exploratória e outra descritiva.  

De acordo com Cooper e Schindler (2003, p.131), “através da exploração, os 

pesquisadores desenvolvem conceitos de forma mais claras, estabelecendo prioridades, 

desenvolvem definições operacionais e melhoram o planejamento final da pesquisa”. Neste 

sentido, os dados obtidos durante a fase exploratória deste estudo serviram de apoio para a 

realização da etapa seguinte da investigação. Esse foi um momento do trabalho em que se 

buscou por dados qualitativos à medida que o objetivo desta etapa foi proporcionar ao 

pesquisador uma melhor visão e compreensão do contexto do problema a ser pesquisado 

(MALHOTRA, 2006). 

Para Stebbins (2001), a proposta da exploração é tornar o pesquisador mais 

familiarizado com determinado tema ou, ainda, fazê-lo examinar um dado fenômeno de 

maneira a facilitar o diagnóstico do problema. Desta maneira, tendo-se em vista que neste 

momento foi delimitada a questão de pesquisa, coube ao pesquisador encontrar o melhor 

método para atingir seus objetivos. A partir de então foi possível o avanço do estudo para a 

fase descritiva, na qual se buscou quantificar os dados colhidos por meio da aplicação de 

determinadas técnicas estatísticas (MALHOTRA, 2006). 



  

Cooper e Schindler (2003, p. 136) destacam alguns objetivos da pesquisa descritiva, e 

que para fins deste estudo, auxiliaram a atingir as metas estabelecidas para a investigação. São 

eles:  

 Descrição de fenômenos ou características associadas com a população-alvo 

(quem, que, quando, onde e como de um tópico); 

 Estimativa das proporções de uma população que tenha essas características; 

 Descoberta de associações entre as diferentes variáveis. 

Para tanto, nesta pesquisa foi empregado o corte transversal único visto que os dados 

foram obtidos por meio de incursões realizadas uma única vez com os sujeitos delimitados 

para o estudo, não sendo parte dos objetivos do trabalho observar a variação destes ao longo 

do tempo.  

Visando uma melhor compreensão do desenvolvimento de todas as fases deste 

trabalho, com suas respectivas etapas, foi elaborado o desenho metodológico que será 

mostrado a seguir onde constam além dos passos tomados pelo pesquisador, as técnicas que 

foram utilizadas para que fosse possível alcançar os objetivos do estudo. 

3.2 Desenho metodológico da investigação 

Nesta pesquisa foi adotado o desenho metodológico apresentado a seguir, no qual 

estão expostos os métodos utilizados na investigação. De acordo com o esquema (figura 6.3), 

primeiramente foi especificado o domínio dos construtos envolvidos no estudo para que fosse 

possível a obtenção e análise dos dados que auxiliaram na elaboração do instrumento de 

coleta de dados da etapa descritiva do trabalho. Ou seja, os temas de interesse da pesquisa 



  

foram delimitados para que fosse possível a busca por dados capazes de trazer respostas à 

primeira fase do estudo.  

Desta forma, a análise realizada a partir das fontes secundárias trouxe insights para a 

elaboração do esquema teórico apresentado no referencial desse estudo que, mais adiante, 

serviu de base para que fosse criado o roteiro de entrevistas utilizado como instrumento de 

coleta de dados durante o desenvolvimento da etapa exploratória.  

A junção dos resultados destas incursões ao material previamente pesquisado ajudou 

na preparação do questionário (apêndice C) disponibilizado dentre o público-alvo da fase 

descritiva do estudo. Entretanto, conforme ilustrado no desenho metodológico (figura 6.3), 

antes de dar-se início à coleta de dados da segunda etapa dessa investigação, foi realizado um 

pré-teste para que fosse possível atestar a eficácia do instrumento na obtenção das 

informações relevantes à pesquisa.     

Uma vez finalizados esses testes, o questionário pôde ser aperfeiçoado e, assim, 

iniciou-se o período de coleta de dados por meio da internet. À medida que os participantes 

foram respondendo às questões, suas respostas eram tabuladas utilizando-se, para tanto, o 

software de estatística SPSS (Statistical Package of the Social Sciences) que, em seguida, 

também foi usado para as análises das informações obtidas da população delimitada para a 

fase descritiva dessa investigação. 

A partir daí, a redação dos resultados do trabalho começou a ser elaborada, levando à 

compreensão dos fenômenos estudados e, por conseguinte, às conclusões da pesquisa. Estas, 

por fim, puderam ser expostas e apresentadas à comunidade acadêmica por meio da defesa 

dessa dissertação de mestrado.    

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 (3): Desenho metodológico da investigação 

Fonte: Adaptado de Churchill (1979, p. 66) 
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3.3 Fase exploratória 

Nessa etapa do estudo foi feito um levantamento dos dados necessários para definição 

e entendimento das variáveis de pesquisa de acordo com os objetivos da investigação. Deste 

modo, foi realizada uma revisão teórica acerca dos temas em questão e, em seguida, foram 

conduzidas as entrevistas pessoais. 

3.3.1 Plano de coleta de dados da etapa exploratória 

A coleta de dados da etapa exploratória deste estudo teve início com a pesquisa em 

dados secundários, obtidos por meio da busca em variadas fontes de informação disponíveis à 

comunidade científica, como ProQuest, Galileu, dentre outras. A partir do emprego desse 

método foi possível uma melhor delimitação dos construtos a serem incluídos na investigação 

para que se empreendessem as entrevistas pessoais. Estas, por sua vez, auxiliaram no 

entendimento do fenômeno estudado à medida que se buscou direcionar a compreensão da 

temática proposta, ao aliar o conhecimento adquirido com o estudo prévio da literatura 

disponível sobre o assunto em questão à realidade das informações dos entrevistados.  

A metodologia desta etapa do estudo, bem como o planejamento das atividades 

pertinentes que conduziram à execução da pesquisa serão melhor explicitados nos tópicos 

seguintes. 



  

3.3.1.1 Pesquisa em dados secundários 

A fase inicial do estudo foi baseada na investigação dos dados disponíveis sobre os 

assuntos abordados nesta pesquisa a fim de serem reunidas as informações que serviram para 

a elaboração das demais etapas do trabalho. As fontes secundárias correspondem aos dados 

que já foram colhidos por outros pesquisadores, não necessariamente estando ligados aos 

objetivos do estudo em questão, mas, que, no entanto, auxiliem na compreensão de 

determinado fenômeno (FRANKFORT-NACHMIAS; NACHMIAS, 1996). Destarte, fizeram 

parte da pesquisa bibliográfica materiais previamente publicados em journals e periódicos da 

área, anais de congressos nacionais e internacionais, além de bancos de dados virtuais. 

Para Stewart e Kamins (1993, p. 5), “informações secundárias têm algumas vantagens 

distintas sobre os dados primários”, principalmente no que se refere à economia de tempo 

para a obtenção de determinadas informações. O propósito da busca em fontes secundárias 

nessa pesquisa esteve relacionado à exploração inicial de dados relevantes ao 

desenvolvimento do estudo. Neste sentido, o que se pretendeu com a incursão de tal método 

foi a formação de uma base consistente, capaz de direcionar os caminhos dessa investigação, 

de modo que seus os objetivos fossem alcançados. 

Existem diversos autores que apóiam a aplicação desse método de pesquisa no campo 

das ciências sociais. Harris (2001), por exemplo, afirma que dentre as vantagens na decisão 

pelas fontes secundárias está o fato de que a partir da análise deste tipo de material podem-se 

reduzir alguns vieses no que diz respeito ao desejo de se obter certas respostas sociais por 

meio da aplicação de pesquisas diretas. 

Além disso, Malhotra (2006) argumenta que o acesso aos dados secundários, em geral, 

é simples, o que facilita a busca por parte dos pesquisadores. Neste sentido, foram 



  

pesquisados em variadas fontes a fim de que fosse obtido o maior número possível de 

informações relevantes à pesquisa. No entanto, foi considerado que estas informações não 

seriam suficientes para dar todas as respostas ao problema de pesquisa. Servindo, portanto, de 

apoio às demais etapas do estudo. 

Deste modo, a reunião e análise preliminar das informações obtidas por meio das 

fontes secundárias permitiram ao pesquisador compreender melhor os fenômenos presentes 

neste trabalho de forma a direcionar o caminho a ser tomado para a aplicação das entrevistas 

pessoais com os sujeitos delimitados para esta etapa do estudo.  

3.3.1.2 As entrevistas pessoais 

O passo seguinte da fase exploratória foi a realização das entrevistas pessoais. De 

acordo com Cooper e Schindler (2003), esta é uma forma de obtenção de dados por meio do 

contato direto entre dois indivíduos, entrevistador e respondente, no intuito de que o primeiro 

possa extrair deste, informações importantes para o estudo. Sendo, portanto, caracterizado 

como método bidirecional de aquisição de dados.  

Existem, no entanto, vários tipos de entrevistas que podem ser utilizadas, de acordo 

com os objetivos da pesquisa. Há a possibilidade de se optar pelo uso das estruturadas, a partir 

das quais o entrevistador se atém a um modelo previamente estabelecido durante a condução 

daquelas ou, ainda, não-estruturadas quando não há total rigidez no processo (MINAYO, 

1998). Ou seja, neste último caso o papel do entrevistador é gerar um questionamento inicial, 

capaz de delinear os rumos subseqüentes da conversação. No entanto, cabe a este, ainda, 

intervir ao sondar em busca de aprofundamentos sobre determinado tema, direcionando, 

assim, as respostas do entrevistado (MALHOTRA, 2006). 



  

Para fins de obtenção de dados relevantes a esta fase do estudo, optou-se pelo formato 

semi-estruturado de entrevista, considerando que, de acordo com Gaskell e Bauer (2002), esta 

é uma maneira de se extrair informações importantes por meio das experiências dos 

entrevistados sem, contudo, ficar totalmente preso a um roteiro pré-estabelecido.  

Pretendeu-se, assim, obter o melhor das técnicas citadas por meio da adoção desse 

terceiro modelo, pois, conforme argumentam Marconi e Lakatos (2002), ao se optar pelo 

método estruturado de entrevista, o pesquisador perde certo grau de liberdade no sentido de 

não poder adaptar seus questionamentos às mais variadas situações que podem surgir durante 

sua condução. 

A partir do exposto, serão apresentados, a seguir, os passos seguidos para a seleção 

dos entrevistados, o instrumento de coleta de dados da etapa exploratória, a condução das 

entrevistas e, por fim, o plano de análise dos dados. 

3.3.2 População e amostra da etapa exploratória 

A caracterização das pessoas pesquisadas, bem como a quantidade escolhida serão 

explicitadas ao longo deste subtópico. Gaskell e Bauer (2002, p. 70) afirmam que “devido ao 

fato de o número de entrevistados ser necessariamente pequeno, o pesquisador deve usar sua 

imaginação social científica para montar a seleção dos respondentes”. Por outro lado, Marconi 

e Lakatos (2002) discorrem que é praticamente impossível fazer um levantamento de um 

grupo grande ou numeroso. Sendo assim, fica a cargo do pesquisador avaliar o benefício de 

optar por determinado grupo de entrevistados em detrimento de outro. 

Entretanto, toda e qualquer decisão tomada por parte do pesquisador, seja em relação 

aos critérios utilizados para determinar o grupo de indivíduos escolhidos a serem 

entrevistados, assim como os procedimentos adotados para a seleção destes, devem estar 



  

especificados e justificados no decorrer do estudo, de forma que não restem dúvidas em 

relação à da metodologia aplicada.  

Nesse sentido, a amostra, neste trabalho, foi composta por indivíduos residentes no 

Brasil, homens ou mulheres, com experiência com a internet, com idade superior a 18 anos, 

supostamente com maior poder de compra e acesso a cartões de crédito, e que já tenham 

efetuado reservas em hotéis por meio do ambiente virtual.  

No intuito de que fossem obtidos dados mais consistentes neste momento do estudo, 

optou-se pela inclusão de indivíduos com maior experiência na aquisição de serviços 

hoteleiros on-line por considerar que estes fossem capazes de fornecer dados precisos no que 

se refere aos assuntos abordados nesta pesquisa. Assim, para ser incluído nesta amostra, foi 

necessário que o sujeito tivesse realizado mais de uma compra desse tipo de serviço pela 

internet.  

Esses sujeitos foram escolhidos por julgamento, ou seja, a partir do reconhecimento do 

pesquisador de que se enquadravam no perfil delimitado, além da sua importância para 

auxiliar nos achados do estudo. Para Malhotra (2006), esse tipo de amostra é, em geral, de 

responsabilidade do entrevistador à medida que ele próprio busca por elementos capazes de 

trazer respostas aos seus anseios de pesquisa. 

De acordo com Cooper e Schindler (2003), essa técnica de amostragem é uma boa 

opção a ser utilizada nas etapas iniciais da fase exploratória, em que o foco de interesse do 

pesquisador está voltado à orientação geral dos rumos a serem seguidos pelo estudo. Destarte, 

o que se pretendeu nesse momento foi testar idéias e, mais ainda, obter insights sobre o tema 

abordado neste estudo. 

A quantidade de pessoas entrevistadas durante a etapa exploratória foi determinada 

seguindo-se o argumento de Flick (2004), de que em determinado instante nenhuma novidade 



  

surgirá. Ou seja, no ponto em que não houver novas informações, é sinal de que se atingiu a 

saturação das respostas e, portanto é hora de parar (GASKELL; BAUER, 2002).  

3.3.3 O instrumento de coleta de dados da etapa exploratória 

Para que uma pesquisa seja realizada com sucesso é preciso desenvolver estratégias 

para a construção de um instrumento de coleta de dados eficaz. Cooper e Schindler (2003) 

argumentam que existem pesquisadores, aqueles menos experientes, que ignoram o processo 

de elaboração desse instrumento ao direcionar seus esforços à criação de perguntas 

imediatamente.  

Portanto, o instrumento de coleta de dados deste estudo foi elaborado a partir da 

seguinte estratégia: primeiramente foi escolhido o tipo de dado que se pretendia obter (ex.: 

nominal, ordinal, intervalar, de razão); em seguida, definida a forma de abordagem de 

comunicação (ex.: pessoal, telefone, eletrônica, correio) e, por fim, a estrutura do processo 

(ex.: estruturado, não-estruturado, semi-estruturado) (COOPER; SCHINDLER, 2003).  

Assim, o resultado final foi a criação de um roteiro semi-estruturado (apêndice A), 

utilizado para verificar as informações preliminares desta pesquisa, cujas questões estavam 

relacionadas à obtenção de dados nominais por parte dos sujeitos entrevistados a partir da 

comunicação pessoal em que ambos, pesquisador e pesquisado, trocaram idéias referentes aos 

temas envolvidos no estudo.  

Para tanto, o roteiro foi elaborado a partir das seguintes fontes: revisão teórica, 

resultados de investigações antecipadas acerca dos temas em questão e da experiência do 

pesquisador. O roteiro, ou tópico guia, segundo Gaskell e Bauer (2002, p. 66), “é parte vital 

do processo de pesquisa e necessita atenção detalhada”. Sendo assim, procurou-se seguir um 



  

padrão em que os temas estivessem classificados e dispostos de acordo com as diferentes 

informações necessárias à obtenção de dados interessantes para o estudo. 

Embora de grande importância para o desenvolvimento da entrevista, Gaskell e Bauer 

(2002) destacam, ainda, que o tópico guia utilizado durante o encontro entre pesquisador e 

pesquisado deve servir para conduzir os rumos da conversa, o que não implica dizer que o 

entrevistador deva se prender ao instrumento. Ou seja, temas importantes podem surgir 

durante a entrevista e o pesquisador deve usar sua imaginação científica para perceber a 

ocorrência de tal fato. 

Ainda sobre o assunto, Gaskell e Bauer (2002, p. 67) complementam: 

 

À medida que uma série de entrevistas for acontecendo, alguns tópicos que 

estavam anteriormente na fase do planejamento, considerados centrais, 

podem se tornar desinteressantes, até mesmo devido a razões teóricas, ou 

porque os entrevistados têm pouca coisa ou nada a dizer sobre eles. 

 

Logo, a utilização deste instrumento para a condução das entrevistas se deu de forma a 

deixar tanto o entrevistado como o entrevistador, neste caso o próprio pesquisador, livres para 

direcionar a conversa a pontos de interesse para a pesquisa. Desta maneira, tópicos a princípio 

considerados interessantes para o estudo podem ter sido excluídos durante seu 

desenvolvimento tendo-se vista sua pouca relevância. 

No total, foram ouvidas dez pessoas com idades entre 25 e 35 anos, dentre as quais 

cinco foram do sexo masculino e cinco do sexo feminino. O tempo médio de duração das 

entrevistas foi de uma hora, reforçando o argumento de Gaskell e Bauer (2002, p. 82) que 

afirmam que “a entrevista individual ou de profundidade é uma conversação que dura 

normalmente entre uma hora e uma hora e meia”. Desta maneira, neste intervalo de tempo 

foram expostos a problemática da pesquisa, os objetivos do estudo, assim como, suas 

implicações gerenciais e acadêmicas. 



  

Primeiramente, foi solicitada permissão aos entrevistados para que todo o conteúdo da 

conversa pudesse ser gravado e utilizado como subsídio ao estudo, para só então, dar-se início 

a entrevista.  

Durante as entrevistas, os participantes expressaram suas opiniões a respeito dos temas 

levantados e as respostas foram registradas através de um gravador, além de serem anotados 

alguns dos tópicos mais importantes durante o decorrer da conversa para que fosse obtida 

maior fidelidade das informações, conforme aconselham Marconi e Lakatos (2002). 

A obtenção de dados se deu até o momento em que as informações se mostraram 

como novidades à pesquisa. 

 Para Gaskell e Bauer (2002, p. 71):  

 

A certa altura, o pesquisador se dá conta que não aparecerão novas surpresas 

ou percepções. Neste ponto de saturação do sentido, o pesquisador pode 

deixar seu tópico guia para conferir sua compreensão, e se a avaliação do 
fenômeno é corroborada, é um sinal de que é tempo de parar. 
 

 

 Assim, no ponto em que todas as informações relevantes ao estudo foram obtidas, as 

entrevistas já não se fizeram mais necessárias. A fim de se garantir um possível novo contato 

entre entrevistador/entrevistado em busca de informações complementares, após o término da 

entrevista, foi solicitado aos entrevistados que aprovassem sua divulgação e utilização como 

subsídio para a pesquisa aqui proposta. 

Finalizada, assim, a etapa de coleta de dados por meio das entrevistas pessoais da fase 

exploratória do estudo, deu-se início ao processo de análise dos dados obtidos para que fosse 

possível prosseguir com o desenvolvimento da pesquisa. 



  

3.3.4 Plano de análise dos dados da etapa exploratória 

Uma vez que o pesquisador se apropria dos dados e deles extrai resultados, dá-se 

início a uma das fases mais importantes da pesquisa: a análise e interpretação das informações 

obtidas. 

Marconi e Lakatos (2002, p. 34) discorrem que estas se constituem como “o núcleo 

central da pesquisa” no sentido de que é neste momento que o pesquisador tem a oportunidade 

de evidenciar a existência de relações entre o fenômeno em estudo e os demais fatores 

envolvidos na pesquisa.  

O tipo de análise, portanto, empregada nesse momento do estudo foi a análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977). Para Cooper e Schindler (2003), esta é uma ferramenta vasta e 

flexível que pode ser utilizada como metodologia ou, ainda, uma técnica para determinado 

problema. Ao empregá-la numa pesquisa, Reynolds e Gutman (1988) afirmam que o 

pesquisador deve atentar para o fato de que seu objetivo é focalizar nos significados centrais 

propostos para o trabalho. Assim, fez-se necessário que desde o momento do planejamento 

inicial desta pesquisa, as questões fossem elaboradas de forma a facilitar a obtenção de 

respostas pertinentes dos entrevistados. 

Segundo Kassarjian (1977), o processo de formação e transmissão de valores, atitudes 

e/ou padrões, geralmente se dá por meio da comunicação verbal. A análise de conteúdo, no 

entanto, também pode ser utilizada em pesquisas sociais a partir da apreciação de dados 

escritos ou em formato áudio-visual, extraídos por meio de observações, estudos em dados 

secundários, entre outros (COOPER; SCHINDLER, 2003). 

O objetivo central do uso desse método de análise nesta pesquisa se voltou à 

compreensão da mensagem em si e não na pessoa que a comunicou nem, tampouco, no 

público envolvido no estudo. Desta maneira, para que fosse atingido um grau de objetividade 



  

aceitável foi necessário que todo o processo de pesquisa estivesse baseado em regras e 

procedimentos claros (KASSARJIAN, 1977).  

Cooper e Schindler (2003, p. 346) afirmam que “a análise de conteúdo segue um 

processo sistemático, começando com a seleção de um esquema de unificação”, cujas 

unidades estudadas podem ser sintáticas, referenciais, proposicionais ou temáticas. Ou seja, o 

pesquisador pode optar por analisar palavras, expressões relacionadas a um dado objeto, fato 

ou pessoa, além do uso de mais de uma dessas estruturas. 

Para fins desta pesquisa, optou-se pela análise de unidades temáticas cujo objetivo se 

relacionou ao significado extraído de sua conexão com uma estrutura ou padrão únicos. Como 

exemplo, questionou-se aos entrevistados sobre a importância da busca prévia por 

informações via internet em se tratando de serviços hoteleiros no intuito de que fossem 

revelados os tipos de riscos percebidos por esses consumidores e as estratégias de redução 

utilizadas diante dessa situação. Desta forma, tanto o conteúdo manifesto como o latente 

puderam ser examinados e descritos no estudo (FEARING, 1953). 

Buscando atingir um maior nível de objetividade nessa fase da pesquisa, foi 

empregada, ainda, uma validação de face, na qual um segundo avaliador ficou responsável 

por analisar o conteúdo das entrevistas para que, a partir da sistematização da análise, pudesse 

ser verificada a presença de convergência nas conclusões (KASSARJIAN, 1977). Uma vez 

finalizado o processo de análise, deu-se inicio à segunda etapa dessa investigação. 

3.4 Fase descritiva 

A partir das informações reunidas durante o processo de investigação da etapa 

exploratória, foi elaborado um questionário aplicado por meio do ambiente virtual, que se 

constituiu no instrumento de coleta de dados da fase descritiva deste estudo. 



  

Este tópico, portanto, apresenta a metodologia empregada durante a segunda etapa da 

pesquisa, que incluiu a elaboração do questionário, a definição da população e amostra, pré-

teste, assim como os procedimentos da coleta e análise dos dados. 

3.4.1 População e amostra da etapa descritiva  

De acordo com Malhotra (2006), nessa etapa do estudo é necessário definir a 

população-alvo a ser investigada, bem como determinar a composição da amostra e a técnica 

de amostragem a ser utilizada. Por fim, determina-se o tamanho dessa amostra para que seja 

possível executar os demais processos de amostragem. 

Seguindo os mesmos critérios escolhidos para a realização da etapa exploratória da 

pesquisa, nesta fase a população constituiu-se por pessoas com acesso à internet no Brasil, 

sendo homens ou mulheres, cuja idade fosse superior a 18 anos e que já houvessem adquirido 

algum tipo de serviço hoteleiro por meio do ambiente eletrônico. No entanto, diferentemente 

da primeira fase, neste momento do estudo delimitou-se que para fazer parte da amostra, o 

sujeito deveria ter alguma experiência nesse tipo de compra, não importando, portanto, a 

quantidade de vezes que tais serviços foram adquiridos.  

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(2005), a idade média da população brasileira que utiliza a rede mundial de computadores 

situa-se em 28,1 anos. Contudo, pode-se dizer quer há uma variação nessa faixa etária de 

acordo com a região do país na qual o indivíduo reside. Assim, a idade média das pessoas que 

usam a internet varia de 26,5 anos, na região norte, a 28,8 anos, na sudeste. 

Verifica-se, ainda, que ao considerar a utilização da web por faixas de idade, a maior 

concentração de usuários está nos grupos etários mais jovens. No grupo de 15 a 17 anos de 

idade, por exemplo, 33,9% das pessoas acessam a rede, sendo este resultado maior que os das 



  

demais faixas etárias (IBGE, 2005). De acordo com Kovacs (2006), embora essa população 

seja representativa no uso de tal ferramenta, não foi incluída neste estudo visto que 

supostamente grande parte não tem acesso a cartões de crédito próprios, fato este que pode 

dificultar a realização de transações on-line e, por conseguinte, caracterizando sua baixa 

representatividade como público-alvo da pesquisa. 

Conforme recomendam Hair et al. (1998), ao se delimitar o tamanho apropriado da 

amostragem de uma pesquisa, o ideal é que se obtenha uma proporção de 10 casos 

(indivíduos) para cada variável (pergunta) constante no instrumento de coleta de dados. 

Assim, considerando-se que neste estudo os três construtos abordados foram mensurados a 

partir da aplicação de um questionário composto por vinte e uma variáveis (21 x 10 = 210), ou 

seja, questões respondidas pelos participantes, além de outras seis variáveis sócio-

demográficas (6 x 10 = 60), pôde-se trabalhar com uma amostra mínima de 210 indivíduos e 

um máximo de 270 indivíduos (210 + 60 = 270). 

Durante o período em que o instrumento de coleta de dados ficou disponível para 

acesso por parte da população alvo do estudo, um total de trezentas e dezesseis pessoas 

acessou o questionário eletrônico a partir do link disponibilizado da página virtual hospedada 

no site de enquetes www.surveymonkey.com. Apesar desse grande número de respondentes, 

somente 270 questionários foram utilizados para análise, visto que a quantia restante precisou 

ser invalidada pelo fato dos participantes não haverem finalizado todas as respostas do 

instrumento.  

A decisão por excluir quarenta e seis questionários foi baseada no fato de que todas as 

variáveis dispostas no instrumento de coleta de dados seriam importantes para as análises do 

estudo, por meio do cruzamento dos dados que resultariam nas conclusões gerais da pesquisa. 

Portanto, a falta de resposta para qualquer das questões levou a exclusão total de alguns dos 

questionários.  



  

Assim, os duzentos e setenta questionários válidos foram capazes de trazer as 

respostas desejadas para o estudo, pois apesar de não existir um teorema, ou comprovação 

teórica, que justifique este tipo de amostragem, trata-se apenas de uma recomendação prática. 

E, segundo argumentam Hair et al. (1998), em grande parte das situações apresentadas na 

prática, um tamanho de amostra nestas condições tem se mostrado satisfatório no sentido de 

alcançar os objetivos de pesquisa. 

Além do mais, visto que a quantidade de pessoas com acesso a internet no Brasil que 

provavelmente já efetuaram algum tipo de escolha por serviços hoteleiros por meio do 

ambiente virtual é muito ampla, não seria possível determinar a probabilidade de escolha dos 

elementos específicos a serem incluídos nessa amostra que, por sua vez, não pôde ser 

caracterizada como probabilística, pois para que assim fosse classificada seria necessário que 

cada elemento da população tivesse uma chance fixa de ser incluído nessa amostragem 

(MALHOTRA, 2006). 

A amostra, portanto, neste trabalho se configurou como não-probabilística, 

considerando-se que esse método atende satisfatoriamente aos objetivos da pesquisa, à 

medida que não era de interesse do estudo generalizar parâmetros da população estudada a 

outras populações, mas verificar as possíveis relações propostas na investigação (COOPER; 

SCHINDLER, 2003).  

Para tanto, foi empregada a técnica de amostragem bola-de-neve, na qual 

primeiramente escolheu-se um grupo aleatório de entrevistados que, por sua vez, 

identificaram outros membros pertencentes à população-alvo do estudo. Malhotra (2006, 

p.329) argumenta que “esse processo pode ser executado em ondas sucessivas, obtendo-se 

informações a partir de informações”. O efeito causado por essa dinâmica é considerada 

importante para certos estudos, pois a escolha das unidades a serem estudadas é feita por parte 

da própria população delimitada para o estudo. 



  

O próximo tópico diz respeito ao instrumento de coleta de dados aplicado nesta fase 

do estudo. 

3.4.2 O instrumento de coleta de dados da etapa descritiva  

Durante a revisão da literatura foram encontradas algumas escalas desenvolvidas para 

mensurar as mais diversas dimensões de risco, aliando tal teoria a variados fenômenos no 

campo de pesquisa do marketing e comportamento do consumidor (BOSHOFF, 2002; GRAY; 

WILSON, 2009; LAROCHE et al., 2004). No entanto, nenhum desses estudos abordava a 

possível relação entre a busca por informações e as estratégias de redução do risco a partir da 

percepção das incertezas e conseqüências do ato de escolha por um determinado 

produto/serviço. 

Desta maneira, o instrumento utilizado para a obtenção dos dados (apêndice B) 

necessários à realização desta etapa da pesquisa foi elaborado por meio da junção de escalas 

genéricas que podem ser aplicadas a variadas situações, cabendo ao pesquisador adaptar os 

questionamentos de acordo com os objetivos do estudo (BRUNER et al., 2005). O quadro 1.3, 

a seguir, ilustra os construtos pesquisados nesta etapa da investigação, bem como as escalas 

utilizadas e suas respectivas fontes, além dos tipos de dados obtidos. 



  

 

 

Bloco 

 

 

Construtos analisados 

 

 

Escalas/fontes 

 

Tipos de dados 

obtidos 

1 Percepção de risco na escolha por serviços 

hoteleiros; 

Adaptação da escala de Cox e 

Cox (2001). 

 

Ordinais 

2 Motivação para a busca de informações no 

ambiente virtual. 

Escala de Korgaonkar e Wolin 

(1999). 

Ordinais 

 

3 

 

Atitude dos consumidores acerca das 

estratégias de redução dos riscos 

percebidos. 

 

Escala de Roselius (1971). 

 

Ordinais 

 

4 

Características sócio-demográficas. Gênero, faixa etária, renda 

família mensal, escolaridade. 

Intervalares e 

nominais 

Quadro 1 (3): Blocos do instrumento de coleta de dados da fase descritiva 

 

Ao tratar da motivação dos indivíduos pela busca por informações no ambiente virtual, 

Korgaonkar e Wolin (1999) desenvolveram uma escala do tipo Likert, de cinco pontos, 

composta por cinco itens, que busca extrair do sujeito pesquisado dados sobre o motivo pelo 

qual este se engaja numa atividade de busca de informações por meio da internet. 

Por outro lado, Cox e Cox (2001) ao pesquisarem a questão do risco percebido pelo 

consumidor diante da escolha por um produto/serviço, perceberam que tais investigações 

direcionavam suas conclusões a dimensões específicas do risco. Diante disso, elaboraram uma 

escala genérica cujo objetivo estava relacionado ao fato do sujeito perceber ou não a presença 

de risco. 

Trata-se, portanto, de uma escala do tipo Likert, de cinco pontos, composta por cinco 

itens abordando a possibilidade de percepção de risco por parte do consumidor, cuja situação 

de compra pode ser modificada pelo pesquisador de acordo com o objetivo do estudo. A 

junção dessas duas escalas trouxe respostas para a possível correlação entre a busca por 



  

informações no ambiente virtual e a ocorrência ou não da percepção de risco por parte do 

sujeito.  

Em contrapartida, Roselius (1971), ao estudar as estratégias de redução do risco 

utilizadas pelos indivíduos, desenvolveu uma escala em que os consumidores avaliavam a 

importância e, por conseguinte, a possível preferência por determinada estratégia baseados 

nas onze principais dimensões escolhidas pelos entrevistados.  

Assim, a escala foi elaborada com base em cinco pontos tratando do quanto cada uma 

dessas estratégias poderia auxiliar na escolha por um determinado produto/serviço. A opinião 

dos entrevistados foi mensurada a partir de afirmações que partiram desde a total 

concordância sobre a importância de uma estratégia de redução de risco específica em relação 

ao processo de escolha, até a sua total discordância.  

Destarte, essa escala foi utilizada neste estudo visando mensurar a atitude dos 

consumidores em relação às estratégias de redução de risco usadas na escolha por serviços 

hoteleiros na internet, considerando-se a percepção das conseqüências que a decisão por esse 

tipo de serviço poderia trazer ao sujeito. 

O último bloco de perguntas do questionário abordou as questões sócio-demográficas 

dos respondentes. Percebeu-se a importância desse entendimento no sentido de que, a partir 

da análise dos dados obtidos dos entrevistados foi possível traçar o perfil destes e, assim, 

gerar descrições de gênero, idade, nível de escolaridade e renda familiar mensal. Pôde-se, 

além disso, inferir sobre a freqüência com que os usuários adquirem serviços de hotelaria pela 

internet e a motivação para tal. Desta maneira, foram realizadas análises comparativas dos 

construtos da pesquisa em função das variáveis sócio-demográficas. 

O questionário, assim, trouxe respostas às hipóteses desta pesquisa, apresentadas na 

seção do referencial teórico e que estão explicitadas no quadro 2.3 a seguir, junto com as 

respectivas fontes que serviram de base para a sua elaboração. 



  

 

 

HIPÓTESES DA INVESTIGAÇÃO  
Obras utilizadas como referência 

para a elaboração das hipóteses 

do estudo 

H1: Diante das incertezas acerca da escolha por um serviço hoteleiro o 
consumidor busca por informações e, para tanto, a internet é utilizada 

como ferramenta de acesso a esses dados. 

BAUER, 1960; ROSELIUS, 1971; 

BLACKWELL et al., 2005; 

SOLOMON, 1999; MOORTHY et 

al., 1997; KATONA; MULELER, 
1954; PETERSON; MERINO, 

2003; SARBO; CHOI, 1999; 

HOFFMAN; NOVAK, 1996; 

AINSCOUGH; LUCKETT, 1996; 

UNDERHILL, 1999; ALBA et al., 

1997; BAKOS, 1991; WIDING; 

TALARZYK, 1993; 

CUNNINGHAM, 1967; 

GERLACH; HARPER, 2004; 

COX; RICH, 1964. 

H2: Uma vez que o sujeito passa a considerar as conseqüências 

da escolha por determinado serviço hoteleiro, se engaja em estratégias de 

redução do risco percebido. 

H3: Quanto maior a motivação do indivíduo para buscar 

informações no ambiente virtual, maior é o esforço empregado para 

reduzir os riscos percebidos em relação à escolha de um serviço hoteleiro. 

Quadro 2 (3): Hipóteses da investigação 

 

Apresentado o instrumento de coleta de dados da etapa descritiva e as hipóteses 

geradas para o desenvolvimento do estudo, passa-se agora aos procedimentos que foram 

tomados para a aplicação dos questionários. 

 

3.4.3 Procedimentos para a coleta dos dados da etapa descritiva 

 
A coleta de dados da fase descritiva foi realizada no ambiente virtual. Segundo 

Malhotra (2006), este tipo de levantamento pode ser conduzido mediante o uso de correio 

eletrônico (e-mail) ou, ainda, ministrado diretamente a partir da hospedagem do instrumento 

de coleta em determinados sites da internet. 

Este é um método que vem sendo difundido em pesquisas desde a década de 1990 e, 

apesar de ter sido criticado durante algum tempo no meio acadêmico pelo fato de grande parte 

da população não ter acesso à rede interligada de computadores - o que poderia levar a 



  

amostras não representativas da população estudada, o ambiente virtual tem sido cada vez 

mais utilizado para a obtenção de dados científicos (ILIEVA et al. 2002).  

Alguns autores, como Cooper e Schindler (2003), afirmam que não foi somente o fato 

de ser uma ferramenta de fácil utilização que tornou a web popular entre os pesquisadores, 

mas, também, pelo custo do emprego de tal método ser o responsável pela disseminação de 

pesquisas a partir da coleta de dados no ambiente on-line.  

Antes de se iniciar o processo de distribuição dos questionários pela rede, foi 

necessária a realização de pré-testes no intuito de que falhas fossem descobertas e corrigidas 

antes mesmo do inicio da coleta dos dados. Existem maneiras diversas de se empreender um 

pré-teste, a fim de refinar o instrumento de coleta numa investigação. Para tanto, pode-se 

recorrer à tentativa de criação de condições idênticas às do estudo real ou, ainda, obter apoio 

de pessoas próximas no sentido de realizar uma revisão informal passível de identificar 

distorções na elaboração do questionário (COOPER; SCHINDLER, 2003).  

Neste sentido, foi solicitada a ajuda de estudiosos da área para avaliarem a clareza do 

instrumento e sua eficácia quanto à obtenção de informações relevantes ao estudo. Foram 

ouvidas as opiniões de cinco pessoas, sendo elas: duas pesquisadoras da área de 

turismo/hotelaria, uma profissional do setor turístico, um consumidor com ampla experiência 

com serviços hoteleiros, além de um profissional da área de design. Esses juízes, portanto, 

analisaram a capacidade de entendimento dos possíveis respondentes sobre dos 

questionamentos propostos que, uma vez atestada, deu-se procedimento à próxima etapa de 

testes.  

Uma pequena amostra de dez questionários foi aplicada no período de uma semana 

como forma de atestar na prática o entendimento e clareza das questões dispostas no 

instrumento. De acordo com Malhotra (2006, p.308), “até mesmo o melhor questionário pode 

ser aperfeiçoado pelo pré-teste”. Sendo assim, foi realizada essa aplicação preliminar no 



  

intuito de que fossem detectados erros para que intervenções pudessem ser feitas diminuindo, 

desta forma, as chances de maiores complicações durante a coleta de dados da pesquisa. Essa 

fase do pré-teste foi realizada uma semana antes do início real da coleta dos dados e, à medida 

que observações sobre o instrumento surgiam, modificações foram sendo realizadas de acordo 

com a opinião desses primeiros participantes.  

Em suma, os entrevistados, nessa fase, possuíam as mesmas características daqueles 

delimitados para a pesquisa real. Ou seja, os sujeitos selecionados para essa etapa da 

investigação foram extraídos da mesma população do estudo e sua função foi de grande 

importância para o desenvolvimento das demais fases à medida que foram estes responsáveis 

por testar o conteúdo das perguntas, os enunciados, lógica, formato e layout do questionário, 

além do nível de dificuldade das questões (MALHOTRA, 2006; EASTERBY-SMITH et al., 

1991). 

Uma vez finalizado o pré-teste, o link de acesso ao questionário virtual passou a ser 

divulgado dentre o público-alvo da pesquisa por meio da internet. Inicialmente, foram 

pesquisadas algumas redes sociais on-line no intuito de serem identificadas aquelas cujos 

participantes se adequassem aos interesses deste estudo. Diante das diversas opções 

pesquisadas, a página eletrônica www.viajamos.com.br – Viagens e Turismo no Brasil 

chamou a atenção pelo fato de se tratar de um ambiente no qual os freqüentadores trocam 

informações entre si sobre os mais variados temas englobando a atividade turística. E, dentre 

os assuntos abordados, estão as experiências de consumo de serviços hoteleiros.   

Pôde-se perceber o interesse das pessoas nesse tema específico em fóruns de discussão 

inseridos no site como, por exemplo, no espaço nomeado „Hotéis bons e baratos pelo Brasil‟. 

Os participantes, destarte, compartilham suas experiências com os diversos tipos de meios de 

hospedagem no país e, assim, tentam esclarecer dúvidas e diminuir as incertezas dos demais 

integrantes do grupo.  



  

Diante disso, foi criado um tópico dentro do referido fórum de discussões intitulado 

„pesquisa da UFPE sobre meios de hospedagem na internet‟ visando obter participação de 

alguns dos seus membros neste estudo. Sendo estes, portanto, considerados elementos-chave 

para a condução dessa etapa da investigação por se acreditar que o contato com esses 

primeiros entrevistados seria capaz de fazê-los buscar em suas referências pessoais indivíduos 

semelhantes à população-alvo desta pesquisa. 

O fórum trazia um breve resumo sobre a pesquisa, os objetivos do estudo, informações 

acerca do pesquisador, bem como o órgão ao qual o trabalho estava vinculado, no caso, ao 

Programa de Pós-Graduação em Administração – PROPAD, da Universidade Federal de 

Pernambuco, conforme ilustra o apêndice B. Desta maneira, os interessados no estudo 

poderiam acessar diretamente o instrumento de coleta de dados por meio do link 

http://www.surveymonkey.com/s/MH7MDSV disposto no corpo de texto. 

 Além disso, foi feito contato com os responsáveis pelo site solicitando a estes que 

ajudassem na divulgação da pesquisa dentre os membros do grupo. Assim, o tópico de 

discussão criado para auxiliar no estudo foi posto na página inicial do viajamos.com.br, 

facilitando sua visibilidade por parte de todos os seus usuários. Esta iniciativa foi capaz de 

gerar ondas sucessivas de respostas à medida que os primeiros respondentes se encarregaram 

de indicar o link do questionário para outras pessoas da sua rede social.  

 No entanto, à medida que os níveis de respostas foram diminuindo, buscou-se por 

alternativas que conduzissem à quantidade desejável de indivíduos para a amostragem do 

estudo. Desta forma, a mensagem contendo o link de acesso ao questionário da pesquisa foi 

encaminhada para diversas pessoas solicitando sua participação, caso se adequassem à 

população delimitada, além da ajuda na possível divulgação da pesquisa. 

 A página contendo o instrumento de coleta ficou disponível na internet durante um 

período de sessenta dias e, uma vez que a quantidade de respostas considerada ideal para a 

http://www.surveymonkey.com/s/MH7MDSV


  

pesquisa foi atingida, a permissão para o preenchimento do questionário foi bloqueada 

fazendo com que nenhuma modificação mais pudesse ser feita naquele banco de dados.   

A seguir são apresentados os procedimentos utilizados para a análise dos dados desta 

investigação.  

3.4.4 Plano de análise dos dados da etapa descritiva 

No tratamento estatístico dos dados dessa pesquisa foram utilizadas técnicas de 

estatística descritiva tais como: média aritmética, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo 

da amostra. Também, foram utilizadas técnicas de inferência estatística tais como: testes de 

Shapiro-Wilk (para a verificação de distribuição normal dos dados em cada grupo envolvido), 

Levene (para a verificação de homogeneidade de variâncias entre os grupos envolvidos), T-

Student (teste paramétrico, para a comparação entre dois grupos independentes), Mann-

Whitney (teste não paramétrico, para comparação entre dois grupos independentes), Kruscal-

Wallis (teste não paramétrico, para comparação entre vários grupos independentes), ANOVA 

one-way (teste paramétrico, para comparação entre vários grupos independentes), Tamhane 

(teste para comparações múltiplas, quando as amostras têm variâncias diferentes, opção do 

modelo ANOVA one-way), teste assintótico de Welch (que também consta como opção do 

modelo ANOVA one-way, quando as amostras são de tamanhos suficientemente grandes, não 

satisfazem as condições de normalidade de distribuições e homogeneidade de variâncias) e 

também o teste Qui-quadrado de associação entre duas variáveis.  

Os testes de Shapiro-Wilk e de Levene foram utilizados como auxiliares na seleção 

dos testes estatísticos, para verificar se seriam paramétricos ou não-paramétricos. Pois, sob a 

condição de normalidade de distribuições e de homogeneidade entre as variâncias, os testes 

paramétricos são mais adequados. 



  

Para as análises das variáveis relacionadas na Tabela 4.4, em função do gênero, o teste 

de Shapiro-Wilk aceitou a hipótese de normalidade de distribuições somente para Risco 

Percebido, tanto para masculino quanto para feminino. Também para essa variável, o teste de 

Levene aceitou a hipótese de igualdade de variâncias entre os dois grupos (masculino e 

feminino). Estas condições recomendaram a aplicação do teste paramétrico T-Student. Já para 

as variáveis: Motivação e ERR, o teste de Levene também aceitou a hipótese de igualdade de 

variâncias entre os dois grupos (masculino e feminino). Nestas condições, o teste não-

paramétrico de Mann-Whitney foi recomendado como um teste de comparação de médias 

(CONOVER, p. 217).  

Por outro lado, para as análises das variáveis relacionadas nas tabelas 5.4, 6.4 e 7.4 de 

K-amostras independentes, utilizou-se o seguinte critério: (a) Onde houve normalidade de 

distribuições, para todas as categorias e também houve homogeneidade de variâncias, aplicou-

se o teste paramétrico F-ANOVA one-way para testar a igualdade entre as médias dos grupos 

envolvidos; (b) Onde não houve normalidade de distribuições (para todas as categorias) da 

variável, mas houve homogeneidade de variâncias, se aplicou o teste não-paramétrico de 

Kuskal-Wallis para verificar a igualdade entre as médias dos grupos envolvidos; (c) Onde não 

houve normalidade de distribuições (para todas as categorias da variável), e não houve 

homogeneidade de variâncias, foi aplicado o teste assintótico de Welch (opção do modelo 

ANOVA para K-amostras independentes) e onde acusou a existência de diferença 

significativa entre os grupos, utilizou-se o teste de comparações múltiplas de Tamhane 

(também, opção do modelo ANOVA para grupos de variâncias diferentes), para identificar 

quais os pares de grupos (categorias) que contribuíram com a existência da referida diferença 

significativa. 

O nível de significância considerado foi de 5,0%. Os dados foram analisados por meio 

do Software de estatística SPSS (Statistical Package of the Social Sciences) na versão 13, as 



  

tabelas criadas a partir das ferramentas do Microsoft Word 2003 e os gráficos foram rodados 

no Microsoft Excel 2003. 

Além disso, o bloco de perguntas contidas no questionário aplicado, referentes à 

atitude dos consumidores em relação às estratégias de redução dos riscos, consideradas mais 

importantes na escolha de serviços hoteleiros pela internet, foi também analisado 

empregando-se o método proposto por Roselius (1971). Tal avaliação se deu a partir da 

classificação das respostas dos entrevistados que puderam ser, de um lado, extremamente 

favoráveis ou, de outro, extremamente desfavoráveis a essas estratégias. O resultado dessa 

análise é chamado de Percentual Médio de Preferência ou “Net Favorable Percentage - NFP”, 

conforme definições explicitadas no quadro a seguir (ROSELIUS, 1971, p. 58).   

 

Percentual Médio de Preferência  Definição da resposta 

+ 100 a + 71.5 Extremamente favorável 

+ 71.4 a + 42.9 Muito favorável 

+ 42.8 a + 14.3 Pouco favorável 

+ 14.2 a – 14.1 Neutro 

- 14.2 a – 42.7 Pouco desfavorável 

- 42.8 a – 71.3 Muito desfavorável 

- 71.4 a - 100 Extremamente desfavorável 

Quadro 3 (3): Níveis de preferência baseados no NFP (ROSELIUS, 1971). 

 

O Percentual Médio de Preferência, de acordo com Roselius (1971), é alcançado a 

partir da subtração do número de respostas desfavoráveis aos questionamentos propostos 

(raramente ajuda e quase nunca ajuda) das respostas favoráveis (quase sempre ajuda e 

geralmente ajuda). Estas, portanto, são divididas pelo total de questionários válidos e o 

quociente resultante da operação deve ser multiplicado por 100 (cem) que, por sua vez, 

resultará num percentual que irá do +100 ao -100. A partir daí, a atitude dos consumidores foi 



  

classificada a partir de cada uma das estratégias de redução dos riscos percebidos que foram 

delimitadas neste estudo.  
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Figura 7 (3): Estrutura da organização da pesquisa - análise e discussão dos resultados 
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4 Análise e discussão dos resultados 

A seguir serão apresentadas as análises e discussões dos resultados obtidos durante as 

fases exploratória e descritiva da pesquisa. 

4.1 Análise e discussão da etapa exploratória 

A amostra que caracterizou a fase exploratória desse estudo foi composta por 

indivíduos com idades entre 25 e 35 anos, dentre os quais cinco foram do sexo masculino e 

cinco do sexo feminino. 

 Durante a realização das entrevistas com as pessoas escolhidas para este momento da 

investigação, os sujeitos responderam às questões elaboradas no intuito de extrair suas 

opiniões em relação aos três construtos abordados na pesquisa: busca por informações, 

percepção de risco e estratégias de redução dos riscos. Os resultados de tais incursões são 

explicitados e analisados a seguir. 

 Em primeiro lugar, os entrevistados foram indagados sobre o fato de buscarem por 

informações acerca de hotéis antes de efetuarem uma reserva pela internet. Neste instante, 

todos foram unânimes ao afirmar que saem à procura de dados sobre variados 

estabelecimentos nos quais possam encontrar respostas aos seus anseios de compra.  

 Para tanto, percebeu-se que, em geral, os consumidores recorrem a sites de busca na 

internet como forma de direcionar os rumos da sua pesquisa. Ou seja, num primeiro 

momento, as pessoas concentram seus esforços na procura por opções capazes de satisfazer 

suas necessidades e, para isso, utilizam-se dos serviços de empresas especializadas no 



  

armazenamento de informações no ambiente virtual, conforme afirmação de uma das 

entrevistadas. 

 

“[...] eu coloco no Google e vejo as opções disponíveis para o que estou 

procurando”, (RESPONDENTE 1, ENTREVISTA EM 17/09/10) .    

 

 De acordo com a opinião de alguns dos entrevistados, esta é uma maneira eficaz de se 

iniciar o processo de busca por informações sobre um dado produto/serviço na internet 

quando não se tem noção de qual a melhor forma de encontrar dados que auxiliem na decisão 

final de compra. 

 Embora grande maioria das pessoas concorde com tal afirmação, percebe-se que à 

medida que o grau de experiência com a pesquisa de hotéis pela internet aumenta, os sujeitos 

passam a obter conhecimentos específicos quanto aos locais mais apropriados para 

empreenderem suas próximas consultas on-line, tornando-os assim, especialistas em relação 

às páginas virtuais mais adequadas para esclarecer suas dúvidas. 

 

“[...] eu procuro em blogs de pessoas que já se hospedaram naquele hotel 
para ver o que eles falam. Também entro em outros sites que falam sobre 

hotéis”, (RESPONDENTE 3, ENTREVISTA EM 20/09/10). 

 

 E, dentre os critérios mais utilizados pelos entrevistados nesta pesquisa ao buscarem 

por informações sobre meios de hospedagem na rede mundial de computadores, estão a 

localização do estabelecimento e os preços praticados por este. Assim, uma vez que o sujeito 

ainda não possui um critério estabelecido em relação a sua procura, é comum que se atenha a 

requisitos capazes de direcionar sua percepção a conceitos já existentes na sua própria 

memória, acumulados por meio de experiências prévias. Estas são as chamadas fontes 

internas de informação que, segundo Peterson e Merino (2003), estão relacionadas a 

processos mnemônicos do indivíduo, ou seja, suas lembranças a respeito de experiências 



  

passadas visando à solução para o problema de decisão de compra. Destarte, o indivíduo 

recorre a este critério como forma de facilitar a sua procura e, ainda mais, como clarificador 

para a percepção do risco inerente a todo processo de escolha. 

 De acordo com os entrevistados, é importante pesquisar sobre mais de uma opção de 

hotel antes que seja tomada alguma decisão. Isto porque é preciso ter idéia do tipo de serviço 

a ser adquirido antes mesmo da compra, conforme argumento a seguir. 

 

“[...] quando pesquisamos em mais de um site, nós podemos saber o que é 

oferecido pelo hotel, além de ter informações como, por exemplo, sobre 

preços. Essa comparação ajuda na hora de escolher porque é possível ter 
uma certa noção dos serviços prestados”, (RESPONDENTE 7, 

ENTREVISTA EM 30/09/10). 

 

Esta comparação entre variadas opções disponíveis no mercado, segundo Moorthy et 

al. (1997), tende a ser um fenômeno seqüencial. Ou seja, os consumidores pesquisam e 

analisam diferentes estabelecimentos hoteleiros, um a um, no intuito de revelar seu verdadeiro 

valor. Em outras palavras, o contato direto com as possíveis chances de ganho por parte do 

consumidor é responsável por direcionar suas escolhas nesse primeiro momento. A partir de 

então, é possível optar por aquele aparentemente capaz de satisfazer às necessidades de 

compra do sujeito mesmo que, ainda assim, não se possa ter uma total garantia de que os 

serviços adquiridos sejam completamente prestados de acordo com as expectativas do cliente. 

Neste sentido, o ambiente virtual exerce um papel de facilitador à medida que 

proporciona aos consumidores o benefício de encontrar diferentes informações sem, contudo, 

exigir grandes esforços por parte do sujeito. Pôde-se perceber este fato diante da afirmação de 

todos os entrevistados ao considerarem a internet uma ferramenta que torna a busca por 

informações mais simples devido ao grande número de dados que podem ser pesquisados ao 

mesmo tempo por meio dos equipamentos eletrônicos.  

 



  

“[...] se não for na internet a gente busca por informações onde? Jornal? 

Revistas de turismo? Agência de viagem? Eu nem sei onde encontrar [...] é 

mais demorado [...] na internet a gente já tem tudo”, (RESPONDENTE 5, 
ENTREVISTA EM 23/09/10). 

 

Sobre o assunto, alguns autores como Hoffman e Novak (1996); Ainscough e Luckett 

(1996) acrescentam, ainda, que uma vez diante desse processo de busca, é possível que não 

somente informações atuais possam ser encontradas, mas neste mesmo momento vários 

outros tipos de dados ainda não revelados podem surgir à frente do sujeito. O que pode fazer 

da internet um elemento importante para o processo de compra. 

A percepção de risco pode ser algo presente nesse momento de decisão, muito embora 

se manifeste de forma distinta em cada pessoa. Para Robins (2005), nem tudo aquilo que o 

indivíduo percebe diz respeito à realidade ao seu redor. Sendo assim, os consumidores 

descrevem a seguir alguns dos riscos mais comumente considerados por eles ao se depararem 

com a situação de escolha por serviços hoteleiros na internet. 

 

“[...] eu tenho medo de chegar ao hotel e não ter reserva no meu nome”, 

(RESPONDENTE 2, ENTREVISTA EM 18/09/10). 

 

“[...] se por acaso eu chegar ao hotel e a reserva não tiver sido confirmada, 

pode ser que eu tenha que sair em busca de outro local para ficar caso esse 

primeiro esteja lotado e, pior, num lugar desconhecido”, (RESPONDENTE 

8, ENTREVISTA EM 30/09/10). 

 

“[...] eu posso chegar ao hotel e descobrir que não é o que realmente eu vi 

pela internet, pode ser inferior e eu não achar justo o valor pago” 

(RESPONDENTE 1, ENTREVISTA EM 17/09/10).   

 

A primeira afirmação traz ao debate uma das questões mais importantes em se 

tratando da aquisição de qualquer que seja o serviço, em especial no que se refere aos serviços 

turísticos. A possibilidade de que algum erro possa ocorrer durante o processo de compra por 

um serviço hoteleiro faz que com que o consumidor não se sinta totalmente seguro. Isto se dá 



  

pelo fato de que qualquer falha no decorrer deste processo ocasionará a não efetivação de uma 

reserva no hotel escolhido, por exemplo. Diante disso, pode-se dizer que o risco funcional se 

faz presente na percepção do sujeito, levando-o a considerar seu impacto no momento de 

decisão.  

Apesar de no caso dos bens físicos o risco funcional estar ligado ao não 

funcionamento do produto, no setor de serviços este está relacionado à probabilidade do 

consumidor não receber aquilo que, para ele, foi corretamente contratado com um 

determinado fornecedor (BATESON; HOFFMAN, 2001). Esta é, portanto, uma questão 

apontada por Otto e Ritchie (1996) como fundamental para os estudos turísticos à medida que 

a atividade é composta por diversos serviços, dentre os quais se encontram os hoteleiros. 

Sendo assim, essa foi uma das dimensões citadas pelos entrevistados da pesquisa ao relatarem 

a percepção de risco na escolha por meios de hospedagem no ambiente virtual. 

Além do mais, tal situação pode desencadear algumas outras nas quais os indivíduos 

possam ser levados a considerar outros fatores como, por exemplo, no caso do argumento 

mostrado anteriormente (respondente 8) em que a pessoa entrevistada demonstra sua 

preocupação com o fato de ter de sair à procura de outro hotel para se hospedar numa 

localidade com a qual não está familiarizada.  

Dentre as possibilidades verificadas na afirmação, pode-se apontar para a presença do 

risco físico trazido pela ocorrência da primeira falha. Ou seja, para alguns consumidores, estar 

fora do seu local de habitação requer atenção especial também no que diz respeito a sua 

própria segurança. Isto é refletido ainda na afirmação dos entrevistados ao elencarem a 

localização do estabelecimento como uma das primeiras preocupações durante a busca por 

informações na internet relativas aos hotéis onde possam se hospedar.  

Já no caso do terceiro argumento, pode-se inferir a presença de duas outras dimensões 

de risco. Primeiramente, percebe-se que ao adquirir um serviço hoteleiro, o consumidor cria 



  

na sua própria mente um ideal de produto baseado na junção das suas expectativas com a 

comunicação empreendida pelo estabelecimento (propaganda). Desta maneira, uma vez que o 

resultado do encontro com o serviço contratado seja inferior ao esperado pelo sujeito, 

presencia-se a insatisfação deste em relação a sua escolha. Diante disso, o risco de satisfação 

na percepção do indivíduo é um fato que deve ser considerado em estudos como este, tendo-

se em vista sua relação com outros fenômenos como, por exemplo, a possibilidade de perda 

de dinheiro.  

De acordo com autores como Laroche et al. (2004); Roselius (1971); Schiffman e 

Kanuk (1997), tudo aquilo capaz de gerar para o consumidor dispêndio extra de dinheiro é 

capaz de suscitar a percepção de risco financeiro. Mas, não somente esse fato é responsável 

por levar uma pessoa a pensar várias vezes antes de adquirir um serviço hoteleiro. Boshoff 

(2002) argumenta que caso o consumidor julgue que o valor pago por um hotel não seja 

condizente com a realidade do local, levará a uma situação de desconforto que, por sua vez, 

será um dos motivos pelos quais o sujeito deverá se preocupar durante o processo de decisão 

por um meio de hospedagem.  

A percepção desses riscos, segundo Roselius (1971), pode causar reações diferentes 

nos consumidores, fazendo-os agir conforme seu próprio nível de tolerância a determinadas 

situações. Desta forma, é possível que o indivíduo assuma as conseqüências de qualquer falha 

que possa surgir depois da sua tomada de decisão por um meio de hospedagem em particular 

ou, ainda, se engaje diretamente em formas de resolução para tal problema. Pôde-se perceber 

este fato a partir do argumento de um dos entrevistados ao ser questionado a propósito do 

tema. 

 



  

“Depois de já ter pesquisado sobre o hotel na internet, já ter visto 

comentários, fotos e outras coisas, não acho que ainda exista risco”, 

(RESPONDENTE 9, ENTREVISTA EM 01/10/10).  

 

Ou seja, a adoção de estratégias de redução dos riscos percebidos pode ser capaz de 

amenizar ou, ainda, anular por completo a probabilidade de o consumidor falhar ao escolher 

por um serviço hoteleiro pela internet. Portanto, sair em busca de dados que auxiliem durante 

o processo de compra no ambiente virtual é um fenômeno comum aos consumidores de 

hotéis, conforme se pôde constatar a partir das entrevistas pessoais. 

Segundo os entrevistados, é importante recorrer a alguma(s) estratégia(s) para se 

assegurar que a escolha não lhes traga prejuízos. Assim, as pessoas devotam certo nível de 

esforço na busca por informações responsáveis por clarificar suas dúvidas e incertezas quanto 

aos serviços a serem adquiridos. Para tanto, o fazem a partir de meios que influenciam não 

somente o processo de escolha, mas a sua decisão final.  

Ao serem solicitados para apontar dentre as suas próprias formas de redução do risco 

percebido na escolha por serviços hoteleiros pelo ambiente virtual, os participantes da 

pesquisa foram incisivos ao afirmar que no instante anterior à compra, sempre uma das 

estratégias de redução é capaz de solucionar o dilema de ter de optar por um determinado 

estabelecimento. 

“Eu me atenho às imagens disponíveis no próprio site do hotel na hora de 

escolher [...] se eu gostar das fotos, vejo que é aquilo mesmo que eu 

procurava, eu faço a reserva”, (RESPONDENTE 9, ENTREVISTA EM 
01/10/10). 

 

Conforme argumenta Roselius (1971), alguns consumidores podem ser influenciados 

pela imagem do local, sendo esta responsável pela escolha do cliente. Em geral, quando se 

trata de bens físicos, diz-se que a imagem do estabelecimento está relacionada à sua 



  

capacidade de atrair a confiança dos compradores para certas classes de produtos. Ou seja, o 

consumidor tende a optar por um artigo por confiar na imagem do local que o está ofertando.  

No entanto, no caso específico do cenário elaborado para esta pesquisa, em que os 

consumidores foram solicitados a buscar em sua memória alguma das variadas situações de 

compra de um serviço hoteleiro pela internet, constatou-se que a imagem do estabelecimento 

em si era capaz de influenciar a decisão final do sujeito. Assim, diferentemente da forma 

como ocorre com os bens tangíveis, quando se trata de serviços, o estabelecimento 

responsável pela venda pode ser o próprio a prestá-los ao consumidor final. Fato este que faz 

com que o indivíduo transfira seu ideal de serviço às imagens que são passadas aos clientes. 

Portanto, recorrer à imagem do estabelecimento como forma de reduzir a percepção de 

riscos na escolha por um meio de hospedagem na internet implica dizer que o próprio hotel é 

responsável por clarificar as incertezas do consumidor quanto aos serviços oferecidos a partir 

da imagem que tenta comunicar a estes.  

Apesar do conceito de imagem do estabelecimento ser aplicado de formas distintas em 

se tratando de bens duráveis e o setor de serviços, percebe-se que os meios utilizados pelas 

empresas para atingir o consumidor são semelhantes. Para Mitchell e McGoldrick (1996), 

alguns dos fatores responsáveis pela criação desta imagem na mente das pessoas são: a 

decoração do ambiente, a equipe de contato, dentre tantos outros. Todo esse conjunto 

elementos, reunidos e expostos por meio de fotos ilustrativas, formam a imagem que um 

estabelecimento hoteleiro passa para seus clientes a partir do site da empresa. E, por vezes, 

são essas ações responsáveis por influenciar a escolha final do consumidor. 

Por outro lado, existem pessoas que se atêm não somente à imagem do local em si, 

mas à imagem construída pela marca do hotel como um todo. Esse é um fato que reforça a 

importância exercida por uma determinada marca sobre a escolha do cliente. 

 



  

“Eu geralmente penso na qualidade do hotel quando vejo a qual grupo ele 

pertence”, (RESPONDENTE 7, ENTREVISTA EM 30/09/10). 

 

Para Roselius (1971), uma vez que o sujeito adquire confiança numa marca, passa a 

acreditar que os diferentes produtos/serviços oferecidos por esta sejam de qualidade 

semelhante. Assim, conforme o argumento anterior, hospedar-se em hotéis pertencentes a 

uma mesma rede pode ser um dos fatores capazes de garantir ao consumidor uma prestação de 

serviços conforme sua expectativa. Sendo, portanto, uma importante estratégia de redução de 

riscos para a escolha por meios de hospedagem.  

 Em outros casos, é comum solicitar a opinião de pessoas próximas sobre os serviços 

de um determinado estabelecimento hoteleiro. As experiências passadas de contatos da rede 

social do sujeito são responsáveis por reduzir a percepção de risco diante da escolha por um 

hotel.  

 

“Eu peço a opinião de alguém que conheço que já tenha viajado para o 
mesmo lugar que eu pretendo ir sobre locais bons para se hospedar”, 

(RESPONDENTE 5, ENTREVISTA EM 23/09/10).  

 

Sabe-se que em muitas das situações o consumidor pode utilizar mais de uma 

estratégia de redução de riscos no sentido de clarificar suas dúvidas e decidir sobre um 

serviço. No entanto, uma das que exerce maior influência durante o processo de tomada de 

decisão diz respeito aos comentários feitos por amigos/parentes referentes à qualidade do 

produto/serviços a ser adquirido. Alguns estudiosos afirmam que quanto maior o grau de risco 

percebido numa escolha, maior a probabilidade de que o consumidor recorra a esse boca-a-

boca visando amenizar suas incertezas quanto à melhor opção a ser feita (COX, 1967; BOZE, 

1987; MANGOLD et al., 1987).  

Diante do exposto, conclui-se que durante o processo de escolha por serviços 

hoteleiros no ambiente virtual o consumidor se depara com a possibilidade de se engajar nas 



  

mais diferenciadas formas de redução dos riscos percebidos. Entretanto, existem aquelas 

comumente utilizadas e que são capazes de direcionar a decisão final do sujeito para um 

determinado estabelecimento. Portanto, pode-se dizer que para cada situação de escolha 

existem estratégias de redução de riscos mais eficazes. Sendo assim, as análises da fase 

descritiva do estudo trarão respostas mais detalhadas a respeito do assunto. 

4.2 Análise e discussão da etapa descritiva 

Nos tópicos a seguir serão descritos os dados obtidos durante a segunda fase desta 

investigação cujas análises foram realizadas a partir das técnicas estatísticas citadas 

anteriormente no plano de análise dos dados da etapa descritiva. 

4.2.1 Caracterização da amostra 

De acordo com a estimativa ou justificativa do tamanho da amostra descrita no 

capítulo 3 deste estudo, seria necessário selecionar uma amostra de tamanho entre 210 e 270. 

Entretanto, estabeleceu-se uma meta de 270 indivíduos. Durante a coleta de dados por meio 

da internet, após se examinar as respostas de 316 indivíduos, foi possível selecionar uma 

amostra de tamanho N = 270, com 100% dos casos válidos, isto é, cada um dos 270 

indivíduos entrevistados respondeu a todas as perguntas. Mais precisamente, neste arquivo 

não há ausência de informações (missing). Os gráficos a seguir ilustram as principais 

características da amostra, conforme discriminação. 



  

Masculino; 109; 

40,4%

Feminino; 161; 

59,6%

De 21 a 30 

anos; 157; 

58,1%

De 41 a 50 

anos; 26; 9,6%

De 18 a 20 

anos; 7; 2,6%

De 51 a 60 

anos; 9; 3,3%

De 31 a 40 

anos; 65; 24,1%

Mais de 60 

anos; 6; 2,2%

O gráfico 8 (4) demonstra a distribuição dos entrevistados com respeito ao gênero 

(masculino e feminino). Observa-se que, dentre os 270 entrevistados, 109 (40,4%) são do 

sexo masculino e 161 (59,6%) são do sexo feminino. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 8 (4): Gráfico de distribuição dos entrevistados em função do gênero. 

Fonte: Coleta de dados, 2010. 

 

O gráfico 9 (4) ilustra a distribuição dos entrevistados com respeito à faixa etária.           

Observa-se que dentre os 270 entrevistados, 7 (2,6%) têm idade de 18 a 20 anos, 157 (58,1%) 

têm idade  de 21 a 30 anos, 65 (24,1%) têm idade de 31 a 40 anos, 26 (9,6%) têm idade de 41 

a 50 anos, 9 (3,3%) têm idade de 51 a 60 anos e 6 (2,2%) têm idade superior a 60 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 (4): Gráfico de distribuição dos entrevistados com respeito à faixa etária. 
Fonte: Coleta de dados, 2010. 

 



  

De 6 a 10 s. 

mínimos; 83; 

30,7%

De 11 a 15 s. 

mínimos; 55; 

20,4%

De 16 a 20 s. 

mínimos; 27; 

10,0%

Mais de 20 s. 

mínimos; 40; 

14,8%

Até 5 s. 

mínimos; 65; 

24,1%

A baixa representatividade de indivíduos com idades entre os 18 e 20 anos (2,6%) 

nesta pesquisa reforçou o argumento de que apesar de estudos demonstrarem que cada vez 

mais um número crescente de adolescentes tem tido acesso à internet no Brasil, estes não 

possuem o hábito de realizarem compras no ambiente virtual da mesma maneira como o 

fazem os adultos.     

Esse fato justifica a decisão tomada com respeito a não inclusão de pessoas com 

menos de 18 anos de idade dentre a população-alvo desta pesquisa por considerar que, 

segundo Kovacs (2006), por não terem acesso a cartões de crédito, principal meio de 

pagamento utilizado nas transações on-line, esses indivíduos podem ser impedidos também de 

efetuarem reservas em meios de hospedagem, excluindo-os, portanto, da amostra do estudo.  

Em continuidade, o gráfico 10 (4) traz a distribuição dos entrevistados em relação a 

sua renda familiar mensal, em salários mínimos. Como se pode observar, 65 (24,1%) recebem 

no máximo 5 salários mínimos, 83 (30,7%) recebem de 6 a 10 salários mínimos, 55 (20,4%) 

recebem de 11 a 15 salários mínimos, 27 (10,0%) recebem de 16 a 20 salários mínimos e 40 

(14,8%) recebem mais de 20 salários mínimos. 

 

  

  

 

 

 

 

Figura 10 (4): Gráfico de distribuição dos entrevistados com respeito à renda familiar 

mensal em salários mínimos. 

Fonte: Coleta de dados, 2010. 
 

 



  

Pós-graduação 
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Doutorado); 140; 
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30; 11,1%
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fundamental; 1; 

0,4%

Por sua vez, o gráfico 11 (4) ilustra a distribuição dos entrevistados com respeito ao 

maior nível de escolaridade. Como se pode observar, dentre os 270 entrevistados, 1 (0,4%) 

concluiu o ensino fundamental, 30 (11,1%) concluíram o ensino médio, 99 (36,7%) 

concluíram o ensino superior e 140 (51,9%) têm curso de pós-graduação (MBA, Mestrado, 

Doutorado). 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 11 (4): Gráfico de distribuição dos entrevistados com respeito ao maior nível de 

escolaridade completo. 

Fonte: Coleta de dados, 2010. 
 

 
 

Já o gráfico 12 (4) mostra a distribuição dos entrevistados em se tratando do motivo 

que os levam a escolher por um serviço hoteleiro. Observa-se que dentre os 270 entrevistados, 

57 (21,1%) o motivo está relacionado a negócios, 184 (68,1%), o motivo é férias, exatamente 

1 (0,4%), o motivo é saúde e 28 (10,4%) são por outros motivos. 
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Figura 12 (4): Gráfico de distribuição dos entrevistados com respeito ao motivo que os 

levaram a escolher por um serviço hoteleiro pela internet. 

Fonte: Coleta de dados, 2010. 
 

 
 
 

Portanto, grande parte das pessoas analisadas nessa pesquisa costuma viajar a lazer, 

utilizando-se de equipamentos turísticos como, hotéis, para tal finalidade. Ademais, é comum 

que esses consumidores realizem reservas em meios de hospedagem por meio do ambiente 

virtual. O gráfico 13 (4) a seguir, diz respeito à distribuição dos entrevistados em relação ao 

número de vezes que eles adquiriram serviços hoteleiros pela internet nos últimos seis meses 

que antecederam à coleta de dados dessa pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 (4): Gráfico de distribuição dos entrevistados com respeito ao número de vezes 

que adquiriram serviços hoteleiros pela internet nos últimos seis meses. 
Fonte: Coleta de dados, 2010. 

 

 



  

Como se pode observar, 60 (22,2%) deles não adquiriram tais serviços no período 

citado, 80 (29,6%) o fizeram uma única vez, 105 (38,9%) adquiriram de 2 a 5 vezes, 18 

(6,7%) adquiriram de 6 a 9 vezes, 3 (1,1%) adquiriram de 10 a 13 vezes e 4 (1,5%) 

adquiriram tais serviços por mais de 13 vezes. 

Assim, uma vez que o perfil dos participantes da pesquisa foi traçado ao longo dos 

tópicos precedentes, passa-se agora à mensuração e valorização dos construtos envolvidos 

nesta investigação.  

 

 

4.2.2 Mensuração e valorização das variáveis dos 

construtos 

 
 

A mensuração das variáveis de cada construto foi feita por meio dos cálculos da 

média, mediana e desvio padrão dos valores de cada variável, como mostram a seguir as 

tabelas 1.4, 2.4 e 3.4 respectivamente. De posse dessas informações, foram feitas as 

avaliações que se seguem a respeito da valorização de cada pergunta por parte dos 

entrevistados. 

 

4.2.2.1 Mensuração do risco percebido 

Como se pode observar na Tabela 1.4, a maioria das médias está abaixo do valor 

intermediário da escala (3) e dentre as que se encontram acima desse valor, nenhuma delas se 

encontra muito afastada do mesmo, indicando que as pessoas, embora conscientes de riscos, 

não acreditam que estão correndo altos riscos ao adquirirem serviços hoteleiros pela internet. 

As medianas também refletem relativamente essas expectativas. 

As perguntas que as pessoas perceberam menores riscos, dentro dessa faixa de médias, 

foram: 



  

P11: Adquirir um serviço hoteleiro é arriscado (média 2,70 e mediana 3,00); 

P15: Adquirir um serviço hoteleiro me deixaria preocupado (média 2,74 e mediana 

3,00). 

As perguntas que as pessoas perceberam maiores riscos dentro dessa faixa de médias 

foram: 

P12: A escolha de um serviço hoteleiro pode levar a maus resultados (média 3,34 e 

mediana 4,00); 

P13: A escolha de um serviço hoteleiro tem conseqüências incertas (média 3,26 e 

mediana 3,00). 

 

Tabela 1.4 - Estatísticas descritivas das respostas às perguntas sobre Risco Percebido, em ordem 
crescente da média. 

 

Perg(3) 

 

Risco Percebido 

 

N(1) 

 

Média 

 

Mediana 

 

D.P(2) 

P11 Adquirir um serviço hoteleiro é arriscado 

 

270 

 

2,70 

 

3,00 1, 242 

P15 
Adquirir um serviço hoteleiro me deixaria 

preocupado 

 

270 

 

2,74 

 

3,00 

 

1, 272 

P14 
Adquirir um serviço hoteleiro me deixa 

ansioso 

 

270 

 

2,90 

 

3,00 

 

1, 368 

P13 
A escolha de um serviço hoteleiro tem 

conseqüências incertas 

 

270 

 

3,26 

 

3,00 

 

1, 183 

P12 
A escolha de um serviço hoteleiro pode 

levar a maus resultados 

 

270 

 

3,34 

 

4,00 

 

1, 301 

(1) - Número de casos válidos; 
(2) - Desvio padrão; 

(3) - Perguntas. 

 

 

Desta forma, pôde-se notar que a questão do risco para os participantes desse estudo 

pode ser encarada de maneira que a sua percepção não tenha tanto impacto sobre o processo 

de decisão por um serviço hoteleiro. Destarte, embora tenha sido argumentado por Bauer 

(1960) e Taylor (1974) que toda escolha envolve necessariamente incertezas e conseqüências 



  

para o consumidor, constatou-se que no caso específico da população estudada nesse trabalho 

o sujeito é capaz de inferir que nem tudo aquilo que ele percebe como sendo arriscado condiz 

com a realidade em si, conforme aponta Robins (2005). E, mais ainda, que mesmo 

percebendo algum tipo de risco, por menor que seja, opta pela aquisição do serviço hoteleiro e 

assume as possíveis conseqüências da sua escolha (ROSELIUS, 1971). 

 

 4.2.2.2 Mensuração da busca por informações 

A tabela 2.4 a seguir, revela que todas as médias estão acima do valor intermediário 

(3) e mais precisamente acima de 4, indicando que as pessoas se encontram bastante 

motivadas para a busca por informações na internet. As medianas também indicam grande 

motivação (todas estão na faixa de 4,00 a 5,00). Observa-se também que dentro dessa faixa de 

médias as perguntas menos valorizadas, ou seja, as que causaram menos motivação foram: 

P25: Eu uso a internet porque ela torna a aquisição de informações barata (média 4,10 

e mediana 5,00); 

P23: Eu uso a internet para poder aprender sobre o que acontece no mundo (média 

4,10 e mediana 5,00). 

Ainda, dentro dessa mesma faixa de médias, as perguntas que despertaram mais 

motivação nas pessoas foram: 

P21: Eu uso a internet porque me dá acesso rápido e fácil a um grande volume de 

informações (média 4,65 e mediana 5,00); 

P22: Em geral, eu aprendo bastante ao usar a internet (média 4,29 e mediana 5,00). 

 



  

Tabela 2.4: Estatísticas descritivas das respostas às perguntas sobre Motivação, em ordem crescente da 

média. 

 
Perg(3) 

 
Motivação 

 
N(1) 

 
Média 

 
Mediana 

 
D.P(2) 

P25 
Eu uso a internet porque ela torna a aquisição 
de informações barata 

 

270 

 

4,10 

 

5,00 1,194 

P23 
Eu uso a internet para poder aprender sobre o 

que acontece no mundo 

 

270 

 

4,10 

 

5,00 

 

1,195 

P24 
Em geral, as informações obtidas pela 

internet são úteis 

 

270 

 

4,16 

 

4,00 

 

1,021 

P22 
Em geral, eu aprendo bastante ao usar a 

internet 

 

270 

 

4,29 

 

5,00 

 

1,083 

P21 
Eu uso a internet porque me dá acesso rápido 

e fácil a um grande volume de informações 

 
270 

 
4,65 

 
5,00 

 
0,966 

(1) - Número de casos válidos; 

(2) - Desvio padrão; 

(3) - Perguntas. 

 

 
 

Neste sentido, pode-se afirmar que os resultados da pesquisa empírica confirmaram a 

proposição de autores como, por exemplo, Peterson e Merino (2003) ao afirmar que a internet 

tem sido responsável por modificar o processo de escolha por produtos/serviços e seu impacto 

é notório principalmente no que diz respeito ao comportamento de busca por informações.   

Outro ponto que se deve destacar está ligado à quantidade de informações que podem 

ser acessadas ao mesmo tempo no ambiente virtual. Isto faz com que os usuários sejam 

favoráveis a esse tipo de pesquisa por considerarem a facilidade e rapidez com o qual os 

dados podem ser adquiridos (HOFFMAN; NOVAK, 1996; AINSCOUGH; LUCKETT, 1996; 

PETERSON et al., 1997; ALBA et al., 1997; BAKOS, 1991; WIDING; TALARZYK, 1993).  

Assim, as respostas dos participantes deste estudo demonstraram a atitude favorável 

dos consumidores em relação a essa nova ferramenta de procura. O que confirma, portanto, a 

posição de destaque ocupada pela internet no que se refere ao auxílio destes sujeitos a 

encontrarem formas de redução dos riscos percebidos, direcionando-os às principais 

estratégias de redução disponíveis no ambiente de rede.    



  

 

 
 

4.2.2.3 Mensuração das estratégias de redução dos riscos 

 
Como é possível observar na tabela 3.4, com exceção da primeira média (2,43), todas 

as demais são superiores a três, indicando que a maioria das pessoas se esforçou bastante para 

reduzir os riscos. As correspondentes medianas (exceto a primeira), também refletem o 

referido esforço. Nota-se também que dentro dessa faixa de médias, as perguntas menos 

valorizadas, ou seja, as que refletem menor esforço por parte das pessoas para reduzir os 

riscos são: 

P310: Escolher a opção mais cara (média 2,43 e mediana 2,50); 

P37: Escolher aquele que tem aprovação de algum órgão do governo (média 3,40 e 

mediana 3,00) 

Ainda, dentro dessa mesma faixa de médias, as perguntas mais valorizadas, ou seja, 

aquelas que refletem maior esforço por parte das pessoas para reduzir os riscos são: 

P32: Escolher aquele que você já teve experiência positiva no passado (média 4,44 e 

mediana 5,00); 

P33: Escolher uma marca conhecida no mercado e acreditar na sua reputação (média 

4,18 e mediana 4,00). 

 



  

Tabela 3.4: Estatísticas descritivas sobre Estratégias para redução de riscos (ERR) em ordem crescente 

da média. 

 
Perg(3) 

 
ERR 

 
N(1) 

 
Média 

 
Mediana 

 
D.P(2) 

P310 Escolher a opção mais cara 270 2,43 
 

2,50 
1, 080 

P37 
Escolher aquele que tem aprovação de 

algum órgão do governo 
270 3,40 

 

3,00 
1, 175 

P35 

Acreditar em testes realizados por outras 

empresas para certificação da qualidade dos 

serviços 

270 3,44 

 

3,50 1, 171 

P34 
Ter uma amostra grátis dos serviços antes 

de adquirir 
270 3,67 

 

4,00 
1, 223 

P36 
Garantia de devolução do dinheiro, caso o 

serviço prestado não seja satisfatório 
270 3,72 

 

4,00 
1, 299 

P31 
Propagandas ou testemunhos de pessoas 
como você, artistas, ou especialistas na área 

270 3,79 
 

4,00 
1, 161 

P311 Pedir conselhos de amigos / parentes 270 4,04 
 

4,00 
1, 120 

P38 
Comparar as diversas opções para só então 

escolher 
270 4,10 

 

5,00 
1, 192 

P39 

Escolher uma opção ofertada por um 

estabelecimento que você confia por 

acreditar na sua reputação 

270 4,16 

 

4,00 1, 042 

P33 
Escolher uma marca conhecida no mercado 

e acreditar na sua reputação 
270 4,18 

 

4,00 
0, 973 

P32 
Escolher aquele que você já teve 

experiência positiva no passado 
270 4,44 

 

5,00 
1, 000 

(1) - Número de casos válidos; 

(2) - Desvio padrão; 

(3) - Perguntas. 

 
 

Conforme se constatou nessa pesquisa, dentre as diversas formas de redução dos riscos 

percebidos pelos consumidores de serviços hoteleiros no ambiente virtual, a única tida como 

menos eficaz no que se refere a sua importância em auxiliar no processo de decisão foi a 

escolha baseada nos preços mais caros.  

É comum, segundo Mitchell e McGoldrick (1996), que algumas pessoas recorram à 

informação de preço no momento de escolha como forma de minimizar as incertezas de 

compra. Embora isso possa se aplicar a determinadas classes de produtos, viu-se que no caso 

da seleção de um meio hospedagem a partir da internet tal fato não se confirmou. 

Delozier (1976), no entanto, explica essa situação ao argumentar que esta estratégia de 

redução de riscos pode ser utilizada pelo consumidor de duas maneiras distintas. Uma delas é 

quando não existem dados suficientes a respeito, por exemplo, de um hotel específico. Desta 



  

forma, o sujeito poderia ser levado a selecionar a opção mais cara. Contudo, diante da 

facilidade com que as informações são acessadas atualmente (NOVAK, 1996; AINSCOUGH; 

LUCKETT, 1996), são raros os casos em que o indivíduo se depara com a falta de pistas 

acerca dos serviços prestados por determinado estabelecimento hoteleiro.  

Por outro lado, a falta de experiência do consumidor com um dado hotel também seria 

responsável por fazê-lo confiar na opção mais cara como garantia de qualidade. Ainda assim, 

acredita-se que este recorra a outras formas de redução ou, combine mais de uma delas, 

visando anular ao máximo a possibilidade de erro na sua seleção. Pois, à exceção da referida 

estratégia, todas as outra obtiveram índices elevados de atitude no que se refere a sua 

importância frente ao processo de escolha.  

 

4.2.3 Indicadores de posição 

 
Pretende-se neste ponto, definir indicadores da posição global do entrevistado em 

relação a cada construto. Assim, define-se a posição global do entrevistado em relação a cada 

construto por meio da média aritmética das perguntas associadas a esse construto. Nestas 

condições, tem-se: 

Risco percebido = (P11 + P12 + P13 + P14 + P15) / 5; 

Motivação = (P21 + P22 + P23 + P24 + P25) / 5; 

ERR = (P31 + P32 +... + P310 + P311) / 11. 

 

Assim, cada construto passa a ser definido por meio de um vetor coluna de 270 (vetor 

de médias) componentes, onde cada componente é a posição global de um entrevistado (uma 

média) em relação àquele construto. Esses indicadores de posição serão utilizados em todas as 

análises a seguir e também no estudo das hipóteses da pesquisa.  



  

4.2.4 Associação dos construtos aos dados demográficos 

 
Neste ponto pretendeu-se estudar, a partir de testes de hipóteses estatísticas, as 

relações entre construtos e dados sócio-demográficos como, por exemplo, as mulheres 

percebem mais riscos do que os homens? Os resultados são mostrados a seguir, baseados nas 

tabelas 4.4, 5.4, 6.4 e 7.4, respectivamente. 

 

4.2.4.1 Risco percebido, Motivação, ERR em relação ao 

gênero 
 
 

A tabela 4.4 a seguir, revela para todas as variáveis (construtos), por meio dos testes t-

Student e Kruskall-Wallis, que não existe diferença significativa entre os gêneros (P < 0,05, 

para todos os construtos). Isto significa dizer que: (a) A percepção de riscos (refletidos pela 

média) é praticamente a mesma para os dois grupos (masculino e feminino), e que apesar de 

admitirem riscos (médias de 2,94 a 3,02) ao adquirirem serviços hoteleiros pela internet, não 

acreditam que sejam altos; (b) A motivação dessas pessoas (refletida pela média) para a busca 

por informações na internet é praticamente a mesma para os dois grupos (masculino e 

feminino), mostrando também que estão bastante motivados (médias 4,21 e 4,29 

respectivamente, para masculino e feminino) para a busca por informações pela internet para 

reduzir os riscos, por mais modestos que sejam; (c) Os dois grupos dedicaram praticamente os 

mesmos esforços (refletidos pela média) para reduzir os riscos. Haja visto que quanto mais 

próximo de 5 maior é o esforço empregado, considera-se que os dois grupos dedicaram 

grandes esforços (as médias são maiores que 3 e próximas de 4) para reduzir os riscos, mesmo 

que modestos. 

 



  

Tabela 4.4: Média e desvio padrão atribuídos a cada variável, em função do gênero e os resultados do 

teste comparativo. 

 

  Gênero  

Variável Estatística Masculino Feminino Valor de P 

     

     

Risco percebido 
Média 2,94 3,02 

P(1) = 0, 480 
D.P 0,92  0,86 

     

     

Motivação 
Média 4,21 4,29 

P (2) = 0, 323 
D.P 0,94 0,88 

     

     

ERR (3) Média 3,69 3,81 
P (2) = 0, 071 

D.P 0,64 0,63 

     

(1) – Probabilidade de significância do teste T-Student 

(2) – Probabilidade de significância do teste de Mann-Whitney 

(3) – Estratégias para redução de riscos 

 

Apesar de não ter sido encontrado na literatura alguma informação com respeito à 

possível diferença nos níveis de percepção de risco, motivação para a busca de dados na 

internet ou o esforço despendido entre homens e mulheres diante do processo de escolha por 

produto e/ou serviços, ficou claro que no caso específico da população dessa pesquisa não 

houve grande variação entre os quocientes das respostas dos entrevistados.  

 
 

4.2.4.2 Risco percebido, Motivação, ERR em relação à 

faixa etária 

 
 

A tabela 5.4 a seguir revela, a partir do teste de Kruskall-wallis (P < 0,05), que existe 

diferença significativa entre as médias das seis faixas etárias, somente para Motivação (P = 

0,02). As comparações múltiplas (ao nível de significância de 5%) do referido teste estão 

representadas por grupos de letras maiúsculas sobre as médias. Já os pares de médias com 

grupos de letras diferentes indicam que existe diferença significativa entre essas médias. 

Observa-se, por exemplo, que as faixas etárias: primeira, segunda, terceira e quarta diferem 



  

significativamente somente da quinta faixa (de 51 até 60 anos). Nota-se também que não 

existe diferença significativa entre as médias das duas faixas mais idosas. Assim, a quinta 

faixa etária foi a que revelou menor motivação (a menor média) para a busca por informações 

pela internet, para reduzirem os riscos. 

 

Tabela 5.4 - Média e desvio padrão atribuídos a cada variável, em função da idade (anos) e os 

resultados do teste comparativo. 

 

Variável 

                                                                  Faixa etária  

Valor de 

P 
Estatística ≥18 e ≤ 20 ≥21 e ≤ 30 ≥31 e ≤ 40 ≥41 e ≤ 50 ≥51 e ≤ 60    > 60 

 

Risco 

percebido 

 

Média 

     D.P 

 

2,94 

1,02 

 

3,06 

0,85 

 

2,90 

0,96 

 

2,83 

0,89 

 

3,20 

0,85 

 

2,70 

0,89 
P(1) = 0, 

62 

 

Motivação 

 

Média 

     D.P 

 

4,60 A 

0,37 

 

4,22 A 

0,97 

 

4,43 A 

0,73 

 

4,32 A 

0,86 

 

3,49 B 

1,07 

 

4,00 
AB 

0,72 

P(2) = 0, 

02 

(*) 

 

ERR (3) 

 

Média 

     D.P 

 
3,77 

0,52 

 
3,73 

0,61 

 
3,86 

0,69 

 
3,75 

0,57 

 
3,67 

1,01 

 
3,67 

0,56 

 

P(2) = 0, 

33 

(1) - Probabilidade de significância do teste F-ANOVA 

(2) - Probabilidade de significância do teste de Kruskall-Wallis 

(3) - Estratégias para redução de riscos 

(*) - Significante ao nível de 5,0%. 
 

 

Assim sendo,  percebeu-se que no caso particular da escolha por serviços hoteleiros no 

ambiente virtual, a faixa etária dos participantes dessa pesquisa não teve influência sobre suas 

opiniões em relação à percepção de risco e o esforço gasto na redução destes. Por outro lado, 

nota-se que a idade desses indivíduos influenciou o grau de motivação para a busca por 

informações na internet em se tratando da situação de compra de tais serviços. 

Talvez esse fato possa ser explicado pelo nível familiaridade dos consumidores com 

essa nova forma de aquisição de informações. Existem pessoas, aquelas mais conservadoras, 

que ainda preferem recorrer aos meios de informações convencionais, como é o caso, por 

exemplo, da televisão, jornais, dentre outros (BEATTY; SMITH, 1987).  



  

Mas, apesar da variância demonstrada pelos sujeitos dessa pesquisa quanto à 

motivação para a busca por dados relevantes a sua escolha pela internet, ressalta-se o 

argumento de Peterson e Merino (2003) de que é notória a importância que a internet tem 

exercido como uma das principais fontes na qual o indivíduo pode encontrar e reunir o 

máximo de informações possível, capazes de clarificar suas incertezas mediante o processo de 

decisão, neste caso, por serviços hoteleiros. 

  

  

4.2.4.3 Risco percebido, Motivação, ERR em relação à 

renda familiar 
 
 

Observa-se na tabela 6.4 a seguir, para todos os construtos, que não existe diferença 

significativa entre as médias das cinco faixas salariais. Isto significa que: (a) A percepção 

média de riscos é praticamente a mesma para as pessoas nas cinco faixas salariais. Muito 

embora considerem que existem riscos (médias entre 2,75 e 3,08) elas não acreditam que estes 

sejam altos (todas as médias do referido intervalo estão no máximo muito próximas do valor 

intermediário) ao adquirirem serviços hoteleiros pela internet (confirmando o comentário da 

tabela 1.4); (b) A motivação dessas pessoas (refletida pela média) para a busca por 

informações na internet é praticamente a mesma, para as cinco faixas salariais, mostrando 

também que estão bastante motivadas para a busca por informações pela internet para 

reduzirem os riscos, por mais modestos que sejam; (c) As pessoas dedicaram praticamente os 

mesmos esforços (refletidos pela média) para reduzir os riscos, mostrando assim um grande 

esforço (todas as médias são maiores que 3 e estão próximas de 4) para reduzir os riscos, 

mesmo que modestos. 

 



  

Tabela 6.4 - Média e desvio padrão atribuídos a cada variável, em função da renda familiar mensal 

(em salários mínimos) e os resultados do teste comparativo. 

   Faixa salarial  

Variável Estatística 

≤ 5 ≥ 6 e ≤ 10 ≥ 11 e ≤15  ≥16 e ≤20 > 20 Valor de P 

        

Risco percebido 
 

Média 3,04 3,03 3,08 2,93 2,75 P
 (1)

= 0, 41 
D.P 0,92 0,87 0,88 0,81 0,88 

       

Motivação 

 

Média 4,22 4,24 4,39 4,23 4,20 
P

(2)
= 0,89 

D.P 1,00 0,85 0,79 0,88 1,04 

       

ERR 

 

Média 3,68 3,82 3,74 3,93 3,67 P
(2)b

= 0,18 
D.P 0,57 0,60 0,77 0,62 0,62 

       

(1) - Probabilidade de significância do teste F- ANOVA 

    (2) - Probabilidade de significância do teste de Kruskall-Wallis 
 

 

Em suma, a renda familiar dos participantes dessa pesquisa não foi capaz de 

determinar o nível de risco percebido diante da escolha por meios de hospedagem na internet 

nem, tampouco, a intensidade da sua motivação pela busca por dados visando clarificar as 

dúvidas decorrentes de tal processo.  

Embora a literatura abordada nesse estudo trate da influência dos três construtos sobre 

o processo de escolha e decisão por serviços hoteleiros na web, nenhuma das fontes 

pesquisadas especificava a ocorrência de variância daqueles no que se refere à renda ou poder 

aquisitivo dos consumidores. 

Assim, ficou claro que outros fatores podem determinar os níveis de percepção de 

risco do sujeito quanto à aquisição de tais serviços, além da possibilidade de exercer 

influência sobre o grau de motivação para procura de dados na internet e o envolvimento do 

consumidor em estratégias de redução dos riscos percebidos. Portanto, a não existência de 

estudos que confirmem a relação entre renda e os construtos especificados, demonstra que tal 

fenômeno não é corroborado.  

 



  

4.2.4.4 Risco percebido, Motivação, ERR em relação ao 

número de vezes que adquiriu serviços hoteleiros pela 

internet nos últimos seis meses 

 
 

A tabela 7.4 a seguir revela, por meio do teste assintótico (amostras de tamanhos 

suficientemente grandes) de Welch, que existe diferença significativa entre as médias das 

faixas do número de vezes que adquiriu serviços hoteleiros pela internet, somente para o 

construto Motivação (P = 0,03). As comparações múltiplas (identificação dos pares de médias 

que contribuíram com a referida diferença significativa) foram feitas a partir do teste 

estatístico de Tamhane (opção do teste F- ANOVA, para amostras de variâncias diferentes) e 

estão indicadas pelos  grupos de letras maiúsculas sobre as correspondentes médias. 

 

 
Tabela 7.4 - Média e desvio padrão atribuídos a cada variável, em função do número de vezes que 

adquiriu serviços hoteleiros pela internet nos últimos seis meses e os resultados do teste comparativo. 

 

  Número de vezes  
Variável Estatística 

0 1 ≥ 2 e ≤ 5 ≥ 6 e ≤ 9 ≥10 e ≤ 13 > 13 Valor P 

         

        

P(1) = 

0,26 
Risco percebido 

Média 2,95 3,07 3,02 2,54 3,00 3,45 

D.P 0,88 0,87 0,86 0,88 1,31 1,27 

        

Motivação 

       

P(2) = 

0,03 (*) 
Média 4,39AB 4,22A 4,19A 4,64B 3,73AB 3,65AB 

D.P 0,89 0,97 0,87 0,33 2,19 0,93 

        

ERR 

 

Média 3,73 3,70 3,87 3,65 3,33 3,39 P(3) = 

0,22 D.P 0,71 0,66 0,54 0,75 0,93 0,25 

        

(1) - Probabilidade de significância do teste de análise de Variâncias (F- ANOVA). 

(2) - Probabilidade de significância do teste F-assintótico de Welch. 

(3) - Probabilidade de significância do teste de Kruskall-Wallis. 

   (*) - Significante ao nível de 5,0%. 
 
 

 

Como se pode observar, a média da quarta faixa difere significativamente somente das 

médias da segunda e da terceira faixa. Haja visto que quanto mais próximo de 5, maior é a 



  

motivação para a busca por informações na internet, isto significa que os indivíduos da quarta 

faixa (de 6 a 9 vezes) estão mais motivados (média 4,64) que os da segunda  e terceira faixa 

(médias 4,22 e 4,19 respectivamente). 

OBSERVAÇÃO: O teste F-ANOVA também foi aplicado, para essa variável, como 

um teste assintótico, mas não foi capaz de detectar a existência de diferença significativa entre 

os grupos (categorias), como o de Welch detectou e que realmente, como foi visto 

anteriormente, essas diferenças foram identificadas através do teste de comparações múltiplas 

de Tamhane. 

 

4.2.5 Estudo das hipóteses da pesquisa 

Nesse estudo, utilizou-se o modelo estatístico de testes de associação sobre tabelas 

de contingências 2 por 2. Para tal situação foi necessário agrupar os dados de cada construto 

em duas categorias disjuntas, definidas da seguinte forma: (a) os dados sobre Riscos 

percebidos foram agrupados na faixa maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3 (notação: 1 l----

l 3, que representa a categoria dos indivíduos que não perceberam grandes riscos ) ou na 

faixa: maior que 3 e menor ou igual a 5 (notação: 3 ----l 5, que representa a categoria dos 

indivíduos que perceberam grandes riscos); (b) para o construto Motivação foram 

considerados estes mesmos tipos de intervalos, onde o intervalo 1 l----l 3 representa a 

categoria dos indivíduos não muito motivados e o intervalo 3 ----l 5, representa a categoria 

dos indivíduos muito motivados; (c) analogamente, estes mesmos tipos de intervalos foram 

considerados para o construto ERR (estratégias para redução de riscos), onde o intervalo 1 l--

--l 3 representa a categoria dos indivíduos que não dedicaram grandes esforços para 

reduzirem os riscos e o intervalo 3 ----l 5 representa a categoria dos indivíduos que 

dedicaram grandes esforços para reduzirem os riscos. 

 



  

Para todas as análises das hipóteses de pesquisa, foi testada a hipótese: 

H0: Não existe associação entre as duas variáveis (hipótese básica) “versus” 

H1: Existe associação entre as duas variáveis (hipótese alternativa). 

Cada análise faz referência a uma tabela bi-dimensional, onde a variável que encabeça 

as linhas é a variável independente e a variável que encabeça as colunas representa a variável 

dependente. 

 

Tabela 8.4 – Associação entre Risco percebido e Motivação para a busca por informações 

na internet. 

    

 Motivação  

Risco percebido 1 l----l 3  3 ----l 5 Total 

    

     

1 l----l 3 Freqüência 14 128 142 

     

 F. Esperada 13,1 128,9 142,0 

     
 % Linha 9,9% 90,1% 100,0% 

     

     

3 ----l 5 Freqüência 11 117 128 
     

 F. Esperada 11,9 116,1 128,0 

     

 % Linha 8,6% 91,4% 100,0% 

     

     

Total Freqüência 25 245 270 

     

 F. Esperada 25,0 245,0 270,0 

     

 % Linha 9,3% 90,7% 100,0% 

     

 
 

A tabela 8. A (4), representa os resultados de testes Qui-quadrados para as variáveis da 

tabela 8.4 e revela que todos os testes Qui-quadrados ali relacionados (assintóticos e exatos), 

indicam fortemente (probabilidade de significância muito maior que 0,05) a aceitação da 

hipótese básica H0 (observa-se, na tabela 8.4, nesta situação, que as freqüências esperadas 

estão relativamente próximas das freqüências observadas). Portanto, não existe associação 



  

entre as variáveis Risco percebido e Motivação. Este resultado nega a hipótese de pesquisa 

H1. 

 

 
Tabela 8. A (4) - Resultados dos testes Qui-quadrados para as variáveis da tabela 8.4 

     
Teste Qui-quadrado Valor (a) G.L. P(1) P(2) (exato) 

     

     

Pearson 0, 128 1 0, 720 0, 834 

     

Razão de Verossimilhança 0, 022 1 0, 720 0, 834 

     

Teste exato de Fisher    0, 834 
     

Associação Linear 0, 128 1 0, 721 0, 834 

     

(1) - Probabilidade de significância dos Testes Qui-quadrados assintóticos correspondentes;  

(2) - Probabilidade de significância dos Testes Qui-quadrados exatos correspondentes; 

(a) - Valor da Estatística Qui-quadrado. 

 

De maneira análoga, a tabela 9. A (4), revela que todos os testes Qui-quadrados ali 

relacionados (assintóticos e exatos), indicam fortemente (probabilidade de significância 

muito maior que 0,05) a aceitação da hipótese básica H0. Portanto, não existe associação 

entre as variáveis Risco percebido e Estratégia para redução de riscos (ERR). Este 

resultado nega a hipótese de pesquisa H2.  

 



  

Tabela 9.4 – Associação entre Risco percebido e Estratégia para redução de riscos 

    

 ERR  

Risco percebido 1 l----l 3  3 ----l 5 Total 

    

     

1 l----l 3 Freqüência 16 126 142 

     

 F. Esperada 14,7 127,3 142,0 

     

 % Linha 11,3% 88,7% 100,0% 

     

     

3 ----l 5 Freqüência 12 116 128 

     

 F. Esperada 13,3 114,7 128,0 

     

 % Linha 9,4% 90,6% 100,0% 
     

     

Total Freqüência 28 242 270 

     
 F. Esperada 28,0 242,0 270,0 

     

 % Linha 10,4% 89,6% 100,0% 

     

 

 

 

Uma justificativa para a negação destas duas primeiras hipóteses pode estar 

relacionada ao argumento de Roselius (1971) de que o consumidor lida com a questão do 

risco de quatro formas diferentes, a saber: (1) busca reduzir o risco ao diminuir a 

probabilidade de falhas na escolha, ou reduz o grau de perda causada por uma decisão 

errônea; (2) muda de um tipo específico de risco para outro ao qual seja mais tolerante, 

assumindo assim, a incapacidade de eliminação total dos riscos; (3) adia a decisão de compra 

por não se sentir seguro o bastante para encarar as possíveis falhas de escolha; (4) enfrenta as 

incertezas e ignora as conseqüências trazidas pela possibilidade de fracasso na sua decisão.  

Portanto, a não existência de associação positiva entre as variáveis risco percebido, 

motivação para a busca de informações no ambiente virtual e estratégias de redução de riscos 

confirma a proposição de Roselius (1971) ao afirmar que dentre as quatro opções citadas 

acima, somente as duas primeiras (1), (2) estão diretamente relacionadas à questão central do 



  

risco. Assim, pode-se dizer que para os sujeitos dessa pesquisa a percepção de riscos pode ser 

facilmente resolvida por meio da adoção das duas últimas formas (3), (4) de solução para o 

dilema de escolha e compra de um serviço hoteleiro no ambiente virtual. 

 

 
Tabela 9. A (4) - Resultados dos testes Qui-quadrados para as variáveis da tabela 9.4 

     

Teste Qui-quadrado Valor (a) G.L. P(1) P(2) (exato) 

     

     

Pearson 0,259 1 0,611 0,691 

     

Razão de Verossimilhança 0,260 1 0,610 0,691 

     

Teste exato de Fisher    0,691 

     

Associação Linear 0,258 1 0,611 0,691 

     

(1) - Probabilidade de significância dos Testes Qui-quadrados assintóticos correspondentes;  

(2) - Probabilidade de significância dos Testes Qui-quadrados exatos correspondentes; 

(a) – Valor da Estatística Qui-quadrado. 

 

A tabela 10.A (4), por sua vez, representa os resultados de testes qui-quadrados para as 

variáveis da tabela 10 e revela que todos os testes Qui-quadrados ali relacionados (assintóticos 

e exatos) indicam fortemente (P < 0, 001) a rejeição da hipótese básica H0. Portanto, existe 

associação entre Motivação e Estratégia para redução de risco (ERR).  

 

Tabela 10. A (4) - Resultados dos testes Qui-quadrados para as variáveis da tabela 10.4 

     

Teste Qui-quadrado Valor (a) G.L. P(1) P(2) (exato) 

     

     

Pearson 51, 369 1 0, 000 0, 000 

     

Razão de Verossimilhança 32, 423 1 0, 000 0, 000 

     

Teste exato de Fisher    0, 000 

     

Associação Linear 51, 178 1 0, 000 0, 000 

     

(1) - Probabilidade de significância dos Testes Qui-quadrados assintóticos correspondentes;  

(2) - Probabilidade de significância dos Testes Qui-quadrados exatos correspondentes; 

(a) - Valor da Estatística Qui-quadrado. 

 



  

Tabela 10.4 - Associação entre Motivação e Estratégia para redução de riscos 

    

 ERR  

Motivação 1 l----l 3  3 ----l 5 Total 

    

     

1 l----l 3 Freqüência 13 12 25 

     

 F. Esperada 2,6 22,4 25,0 

     

 % Linha 52,0% 48,0% 100,0% 

     

     

3 ----l 5 Freqüência 15 230 245 

     

 F. Esperada 25,4 219,6 245,0 

     

 % Linha 6,1% 93,9% 100,0% 
     

     

Total Freqüência 28 242 270 

     
 F. Esperada 28,0 242,0 270,0 

     

 % Linha 10,4% 89,6% 100,0% 

     

 

Por outro lado, a tabela 10.4 mostra que independentemente do grau de motivação, a 

maioria das pessoas (está na categoria 3 ---l 5) dedicaram grandes esforços para reduzirem os 

riscos (89,6% contra 10,4%). Observa-se também que quando aumenta a motivação para a 

busca por informações para reduzirem os riscos (quando se passa da categoria 1 l----l 3, para a 

categoria 3 ----l 5 ), também aumenta o percentual de pessoas que dedicaram grandes esforços 

para reduzirem os riscos (passa de 48,0% para 93,9% ou seja, um acréscimo de 45,9%). 

Nestas condições, existe uma associação positiva entre as variáveis Motivação e ERR, 

confirmando assim, a hipótese de pesquisa H3. 

 

 

 



  

4.2.6 Percentual médio de preferência - NFP 

A pesquisa empírica a respeito da atitude dos consumidores de serviços hoteleiros que 

buscam por informações no ambiente virtual trouxe ainda respostas em relação à preferência 

desses indivíduos por cada uma das onze estratégias de redução dos riscos percebidos 

descritas por Roselius (1971) como mais importantes na escolha por produtos/serviços. 

Conforme especificação de Roselius (1971), tais estratégias foram definidas como: uso 

de endossantes, lealdade à marca, imagem da marca, teste de empresas privadas, imagem do 

estabelecimento, amostra-grátis, garantia de devolução do dinheiro, teste de órgãos 

governamentais, comparação de opções, compra de modelos caros e boca-a-boca. 

Durante a fase de coleta dos dados do estudo, a população-alvo desta pesquisa 

classificou cada uma das estratégias acima citadas a partir do quanto seriam capazes de ajudar 

a diminuir a probabilidade de uma escolha errônea por serviços hoteleiros. Por meio dessas 

informações, pôde-se extrair o percentual médio de preferência (NFP) e, assim, obter o 

resultado esperado acerca da atitude desses consumidores reais, conforme especificado na 

tabela abaixo e analisado a seguir. 



  

Tabela 11.4 - Percentual Médio de Preferência - NPF 

Fonte: Coleta de dados (2010) 

 

Estratégias de Redução dos 

Riscos Percebidos 

Positivo Neutro Negativo Quociente NFP Atitude 

Uso de endossantes 172 59 39 0.49 49.25 Muito favorável 

 

Lealdade à marca 237 17 16 0.81 81.85 Extremamente 
favorável 

 

Imagem da marca 214 43 13 0.74 74.44 Extremamente 

favorável 

 

Amostra-grátis 147 87 36 0.41 41.11 Pouco favorável 

 

Teste de empresas privadas 135 83 52 0.30 30.74 Pouco favorável 

 

Garantia de devolução do 

dinheiro 

162 65 43 0.44 44.07 Muito favorável 

 

Teste de órgãos governamentais 122 96 52 0.25 25.92 Pouco favorável 

 

Comparação de opções 205 36 29 0.65 65.18 Muito favorável 

 

Imagem do estabelecimento 210 40 20 0.70 70.37 Muito favorável 

 

Compra de modelos caros 43 92 135 - 0.34 -34.07 Pouco 

desfavorável 
 

Boca-a-boca 201 40 29 0.63 63.70 Muito favorável 

 

 

 

De acordo com as respostas dos participantes da pesquisa, estes se mostraram muito 

favoráveis às informações obtidas a partir de propagandas e/ou testemunhos de pessoas 

comuns, artistas ou, ainda, especialistas na área de hospitalidade para auxiliar na escolha por 

um serviço hoteleiro. Dentre os pesquisados, um total de cento e setenta e dois tiveram uma 

atitude positiva em relação a tal estratégia de redução de riscos, contra trinta e nove negativas 

e cinqüenta e nove neutras. O percentual médio de preferência, portanto, foi de 49.25, 



  

caracterizando a atitude desses consumidores como muito favorável a esta fonte de 

informações. 

Todavia, a escolha por um meio de hospedagem no qual o sujeito já tenha tido algum 

tipo de experiência positiva no passado foi uma das poucas estratégias classificadas pelos 

consumidores como extremamente favorável. Ou seja, pode-se dizer que as pessoas recorrem 

às suas próprias vivências como forma de clarificar suas opiniões acerca de um serviço 

hoteleiro e, com isso, amenizam a percepção de risco no momento de decisão. Do total de 

duzentos e setenta entrevistados na pesquisa, duzentos e trinta e sete demonstraram atitude 

positiva em relação a esta forma de redução de riscos, enquanto somente dezesseis afirmaram 

ser contra e, dezessete tiveram opinião neutra sobre o assunto. Desta maneira, o percentual 

médio de preferência alcançando foi de 81.85, o que fez com que os consumidores fossem 

extremamente favoráveis à estratégia de escolher um hotel com o qual já tiveram experiências 

positivas no passado.   

Outra estratégia de redução de riscos considerada extremamente favorável pela 

população dessa pesquisa foi a de escolher uma marca conhecida no mercado por acreditar na 

sua reputação. Duzentas e catorze pessoas afirmaram recorrer a esta como forma de amenizar 

suas dúvidas de compra na decisão por um serviço de hospedagem. Entende-se, portanto, que 

a marca de um hotel por si só exerce grande influência sobre a percepção de riscos por parte 

do consumidor. Este, por sua vez, transfere à força da marca a responsabilidade pela 

qualidade dos serviços prestados. Essa situação pôde ser evidenciada a partir do alto 

percentual médio de preferência apresentado durante a coleta de dados desse estudo, total de 

74.44, caracterizando a atitude dos entrevistados como extremamente favorável ao peso da 

marca para a escolha desse tipo de serviço. 

Em contrapartida, sabe-se que uma questão importante a ser considerada em se 

tratando das características particulares que distinguem os serviços dos bens físicos diz 



  

respeito à intangibilidade dos primeiros. Isto faz com que sua forma de consumo seja 

interpretada de forma diferente pelas pessoas e, dentre essas particularidades está o fato de 

que o resultado da aquisição de um serviço como, por exemplo, o hoteleiro, é uma 

experiência. Portanto, para que tal experiência ocorra é necessário que o sujeito a vivencie. 

Este é um dos fatores que impossibilitam ao indivíduo ter uma pequena amostra do serviço a 

ser adquirido antes mesmo de sua compra. Os participantes dessa pesquisa comprovaram essa 

realidade ao demonstrarem ser pouco favoráveis a essa estratégia de redução dos riscos na 

escolha por um meio de hospedagem pela internet. O percentual médio de preferência 

atingido neste caso foi de 41.11, classificando a atitude dos consumidores como pouco 

favorável em relação ao auxílio de amostras-grátis nesse tipo de situação. 

Porém, essa mesma amostra de indivíduos atribuiu um índice ainda menor à 

credibilidade de testes realizados por outras empresas para certificação da qualidade dos 

serviços prestados por determinado estabelecimento hoteleiro. O percentual médio de 

preferência de 30.74 demonstrou a falta de interesse dos consumidores nesse tipo estratégia de 

redução de riscos quando aplicado à escolha de meios de hospedagem pela internet. Do total 

de duzentos e setenta entrevistados, apenas cento e trinta e cinco se mostraram favoráveis, ao 

passo que cinqüenta e dois se mostraram contrários e oitenta e três assumiram posição de 

neutralidade. Destarte, pode-se considerar a atitude dos consumidores quanto a esses testes 

como pouco favorável, tornando tal estratégia não tão importante no processo de tomada de 

decisão por serviços hoteleiros. 

Da mesma forma como acontece nas mais variadas situações em que o sujeito seja 

levado a tomar uma decisão, é comum que este busque por garantias que assegurem que sua 

escolha não lhe trará surpresas inesperadas. Pode-se, portanto, dizer que o consumidor 

procura se respaldar de qualquer eventualidade que possa vir a ocorrer após a aquisição de um 

produto ou serviço a partir de garantias oferecidas pelos seus fornecedores.   



  

Tal fenômeno pôde ser comprovado nesta pesquisa por meio da afirmação dos 

consumidores de serviços hoteleiros ao relatarem ser muito favoráveis à escolha por 

estabelecimentos que oferecem garantia de devolução do dinheiro pago pelo serviço caso este 

seja considerado insatisfatório.  Ou seja, o fato da empresa prestadora de serviços abrir mão 

da sua própria receita para garantir que o consumidor terá um serviço de qualidade, conforme 

contratado, faz com estes se sintam assegurados e mais confortáveis quanto à escolha.  Assim, 

cento e sessenta e duas pessoas afirmaram ser esta uma estratégia de redução de riscos que 

auxilia no processo de escolha por serviços hoteleiros no ambiente virtual. 

Por outro lado, assim como já foi evidenciado com o teste de empresas privadas para a 

certificação da qualidade dos serviços hoteleiros, a escolha por estabelecimentos que possuem 

aprovação de algum órgão do governo, seja qual for a esfera de poder, obteve um percentual 

médio de preferência por parte dos consumidores baixo. Dos duzentos e setenta entrevistados, 

somente cento e vinte e dois afirmaram recorrer a tal estratégia para tentar reduzir a percepção 

de risco na escolha por um meio de hospedagem na internet. 

Sendo assim, diante do percentual de 25.92, é possível concluir que para a população 

desta pesquisa os órgãos do governo exercem pouca influência no processo de decisão de 

compra por serviços hoteleiros. Portanto, segundo a classificação obtida para essa estratégia 

de redução de riscos, as pessoas são pouco favoráveis à adoção desse meio para clarificar suas 

dúvidas de escolha.  

Para essas pessoas, é importante considerar as várias opções de hotéis e meios de 

hospedagem disponíveis no mercado para que só então se faça uma escolha consciente. 

Duzentos e cinco respondentes tiveram uma atitude positiva quanto a essa forma de redução 

dos riscos percebidos, com um percentual médio de preferência de 65.18, classificando a 

opinião dos entrevistados como muito favoráveis à comparação das diversas opções antes de 

escolher. 



  

Além disso, os respondentes se mostraram ser muito favoráveis ao fato de escolher 

uma opção de serviço hoteleiro ofertada por um estabelecimento no qual confiam por 

acreditar na sua reputação. Em geral, isso ocorre na relação de compra de bens físicos quando 

o consumidor opta por determinada loja para a aquisição de produtos por crer que uma vez 

que tal empresa disponibiliza esses produtos aos seus clientes, ela própria está assegurando a 

qualidade dos mesmos.  

No caso do setor de serviços e, mais especificamente, em se tratando da escolha por 

serviços hoteleiros no ambiente virtual, pode-se dizer que confiar no estabelecimento 

ofertante diz respeito à credibilidade do próprio site a partir do qual o indivíduo está 

realizando a busca por informações capazes de amenizar sua percepção de risco. Por sua vez, 

esta página eletrônica pode ser do hotel pesquisado ou, ainda, de outras categorias de sites 

especializadas na comercialização de serviços turísticos, inclusive hoteleiros.   

O percentual médio de preferência alcançado por essa estratégia de redução dos riscos 

dentre os sujeitos dessa pesquisa foi de 70.37, caracterizando a atitude desses consumidores 

como muito favorável. Dos duzentos e setenta entrevistados, apenas vinte tiveram opinião 

negativa em relação à confiança nos estabelecimentos, ou sites, especializados no comércio de 

serviços hoteleiros.  

De acordo com a escala proposta por Roselius (1971), a atitude dos consumidores 

segue um continuum que pode ser classificada por um lado como extremamente favorável ou, 

ainda, extremamente desfavorável. No entanto, para que seja enquadrada como negativa, uma 

determinada estratégia de redução de risco deve obter um quociente também negativo. 

Embora nessa pesquisa tenham sido estudadas onze diferentes estratégias, somente uma 

obteve atitude negativa por parte dos sujeitos. 

Dentre todas as proposições, havia uma que tratava da escolha da opção mais cara 

como forma de redução dos riscos percebidos. Em outras palavras, o que se buscou foi saber 



  

dos clientes de serviços hoteleiros qual o grau de importância dado ao fator preço no 

momento de decisão de compra.  

Apenas quarenta e três respondentes atribuíram valor positivo à escolha de meios de 

hospedagem mais caros visando à redução de riscos. Ou seja, dos duzentos e setenta 

entrevistas, a grande maioria (135 pessoas) afirmaram não concordar que preços mais altos 

sejam capazes de garantir a boa qualidade dos serviços. Assim, o percentual médio de 

preferência atribuído a esta estratégia foi de – 34.07 (negativo), classificando a atitude dos 

consumidores de serviços hoteleiros como pouco desfavorável em relação à escolha de opções 

mais caras.   

E, por fim, duzentos e um respondentes afirmaram ser muito favoráveis aos conselhos 

de parentes e amigos ao decidir por um meio de hospedagem. Este fenômeno conhecido como 

boca-a-boca está dentre as estratégias de redução de riscos mais importantes em se tratando da 

aquisição de serviços hoteleiros à medida que além da busca interna por informações quanto a 

esses serviços, por meio de experiências passadas do próprio individuo, este também 

considera a opinião de pessoas da sua rede de contatos como uma forma de reduzir a 

percepção de riscos. Com um percentual médio de preferência de 63.70, pode-se dizer o 

marketing do boca-a-boca exerce forte influência sobre o processo de decisão de compra 

desses consumidores. 
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5 Considerações finais 

Neste tópico são apresentadas as conclusões do estudo, elaboradas a partir das análises 

da fase empírica da investigação. Além do mais, apresenta-se as implicações que os resultados 

desse estudo podem trazer para o meio gerencial, as limitações encontradas durante sua 

realização e, por fim, algumas sugestões para futuras pesquisas correlatas.  

 

5.1 Conclusões 

 Este estudo teve por objetivo investigar as possíveis relações existentes entre os 

construtos risco percebido, motivação para a busca por informações no ambiente virtual e as 

estratégias de redução de riscos utilizadas pelos consumidores de serviços hoteleiros durante o 

processo de escolha e decisão por meios de hospedagem na internet. 

 A percepção de risco é um tema que desde os anos 1960 vem sendo estudado e 

aplicado a diversas áreas do conhecimento e, portanto, tem se mostrado como objeto de 

grande interesse no meio acadêmico. Assim, o trabalho aqui desenvolvido buscou a 

proposição de uma nova perspectiva ao utilizar como cenário de pesquisa a escolha por 

serviços hoteleiros no ambiente virtual, tendo-se em vista a importância dessa compreensão 

para o setor turístico, da qual a hotelaria faz parte. 

 Assim, a junção destes três temas, aplicados ao setor de serviços, trouxe à discussão 

novas possibilidades de pesquisa no campo de comportamento do consumidor, além da sua 

contribuição para o desenvolvimento teórico dos estudos referentes à atividade turística como 

um todo. 



  

 Uma das propostas desta investigação foi verificar a percepção de risco por parte do 

sujeito na escolha por meios de hospedagem e como tal fenômeno poderia influenciar a sua 

motivação para a busca por informações na internet antes de efetuar a sua decisão de compra. 

A pesquisa empírica, no entanto, mostrou que a presença desse risco não é suficientemente 

capaz de levar o consumidor a se engajar na procura por dados passíveis de fazê-lo resolver a 

questão do problema de compra. Ou seja, ficou claro que neste caso não existe associação 

positiva entre os dois fatores citados, pois se acredita que nem todo indivíduo que percebe 

risco é direcionado a buscar por informações. E, mais ainda, que mesmo aquelas pessoas que 

saem a sua procura, podem fazê-lo influenciados pelos mais variados motivos que não o do 

risco em si. 

  De forma análoga, pôde-se constatar que a percepção de risco também não é 

responsável por levar os consumidores de serviços hoteleiros a se engajarem em estratégias de 

redução para os mesmos. Assim, o esforço do indivíduo ao tentar amenizar o impacto das suas 

incertezas sobre a decisão final de compra não está diretamente relacionada às possíveis 

conseqüências negativas que podem ocorrer após a escolha realizada. Mais uma vez, neste 

caso, foi comprovado que não existe associação positiva entre percepção de risco e o esforço 

do consumidor para a sua redução. Isto significa dizer que embora os indivíduos enxerguem a 

presença do risco, podem optar por não agir de maneira a reduzi-lo. Ou, ainda, alguns podem 

se utilizar de certas estratégias para outros fins que não o da redução de riscos.  

 Por outro lado, foi verificado a partir da realização deste estudo que existe uma 

associação positiva entre motivação para a busca por informações no ambiente virtual e o 

esforço do consumidor para reduzir a percepção de risco diante da escolha por serviços 

hoteleiros na internet. Ou seja, dentre as pessoas motivadas a procurar por dados capazes de 

auxiliá-los durante o processo de escolha por um meio de hospedagem, grande parte se engaja 

em estratégias de redução dos riscos percebidos. Além disso, pôde-se constatar que quanto 



  

maior a motivação desses indivíduos pela busca por informação, maior é o esforço 

despendido para tentar amenizar ou anular o impacto da percepção de risco sobre a decisão 

final de compra.  

 Portanto, os resultados desta pesquisa exemplificaram as situações nas quais existem 

ou não relação entre os construtos delimitados para o estudo que, além da sua importância 

para o meio acadêmico-científico no que se refere aos estudos turísticos, podem ser 

facilmente aplicados a ambientes gerenciais correlatos à atividade conforme será discutido a 

seguir.      

 

5.2 Implicações gerenciais 

 Embora este estudo tenha sido desenvolvido primordialmente para fins acadêmicos, 

seus achados podem ser aplicados no campo gerencial como forma de compreender os fatores 

capazes de influenciar o processo de escolha de consumidores de serviços hoteleiros, mais 

especificamente aqueles habituados a efetuar suas decisões de compra por meio do ambiente 

virtual. Servindo, portanto, de auxílio no planejamento de estratégias empresariais visando ao 

entendimento de como esses indivíduos se comportam diante da necessidade de ter de optar 

por um, dentre os mais diversos, meio de hospedagem.  

 O campo de estudos em turismo possibilita aos pesquisadores empreenderem trabalhos 

aplicados aos diferentes componentes da oferta turística, na qual está inserido o setor 

hoteleiro. Desta forma, pode-se dizer que o resultado de investigações como esta, relacionadas 

às áreas correlatas à atividade, é responsável por trazer novas perspectivas de negócios para 

empresários do ramo turístico.  

 A internet, por sua vez, tem se mostrado como uma nova opção a partir da qual os 

consumidores podem efetuar suas transações comerciais contando com a comodidade de ter 



  

ao seu alcance todas as ferramentas necessárias para auxiliar durante todo o processo de 

escolha e decisão. Entender, portanto, o modo como os consumidores de serviços hoteleiros 

têm lidado com esse novo meio de compra se tornou uma tarefa inadiável à medida que 

grande parte dos setores da economia já vem devotando esforços à compreensão do 

fenômeno.  

 Dentre os benefícios trazidos por essa era digital está a facilidade com a qual as 

informações podem ser buscadas e repassadas para outros usuários da rede mundial de 

computadores. Isto faz com que as pessoas se tornem mais habituadas a ter acesso rápido e 

fácil a dados capazes de clarificar suas dúvidas acerca de produtos/serviços a serem 

adquiridos, mesmo antes da tomada de decisão.  

 Assim, é inegável a importância que o ambiente virtual tem exercido diante do 

processo de compra em geral, incluindo os serviços hoteleiros, considerando-se que o sujeito 

pós-moderno passou a interpretar as relações de troca de maneira diferente. O acesso, por 

exemplo, às diferentes formas de redução dos riscos percebidos pode ser feito em tempo real e 

concretizado em suas variadas facetas simultaneamente. Em outras palavras, a internet 

possibilita ao indivíduo se engajar em diferentes estratégias de redução de riscos, levando-o 

cada vez mais a dedicar seu esforço na resolução dos dilemas de compra.  

 Portanto, para o setor hoteleiro, compreender como se processa a escolha por seus 

serviços é imprescindível no sentido que, uma vez de posse de tais informações, pode-se 

pensar em maneiras de disponibilizar aos clientes dados necessários para amenizar suas 

incertezas de compra a partir dos canais apontados por esses como mais eficazes na escolha 

por meios de hospedagem no ambiente virtual.  

 

 

 



  

5.3 Limitações do estudo 

 Embora os objetivos da investigação tenham sido alcançados e os resultados obtidos 

por meio da incursão de suas etapas sejam considerados satisfatórios, não se pode negar que 

em qualquer estudo científico o pesquisador é capaz de apontar as limitações ocorridas 

durante o desenvolvimento de seu trabalho. 

 Alguns desses fatores, considerados inibidores em determinados momentos da 

pesquisa, serão explicitados a seguir. Não podendo, entretanto, ser considerados exaustivos 

uma vez que apesar da sua ocorrência, esforços foram feitos para que seus impactos não 

fossem capazes de prejudicar o andamento do estudo. 

 

 A escolha pela utilização das entrevistas pessoais durante a fase exploratória do estudo 

é um ponto que deve ser considerado em se tratando das suas limitações. Isto porque 

o resultado obtido por meio das análises empreendidas conta com a subjetividade do 

próprio pesquisador. Embora este seja um fator considerável, conforme explicitado ao 

longo do trabalho a primeira etapa da investigação seria responsável por clarificar 

idéias em relação aos assuntos abordados, além de direcionar os rumos da pesquisa. 

Desta maneira, foi possível extrair informações relevantes capazes de auxiliar no 

desenvolvimento geral do estudo.  

 

 A impossibilidade de determinar a probabilidade de escolha das pessoas a serem 

incluídas na amostra do estudo fez com que esta não pudesse ser caracterizada como 

probabilística. Portanto, os resultados obtidos durante a etapa descritiva dessa 

investigação não podem ser generalizados a outras populações senão a do próprio 

estudo. Optou-se por esse tipo de amostragem pelo fato do número de pessoas com 

acesso a internet no Brasil que já efetuaram reservas em meios de hospedagem a 



  

partir do ambiente virtual ser bastante extenso, inviabilizando assim sua participação 

no estudo.  

 

 O uso da técnica de bola-de-neve apesar de ser muito eficaz na realização de pesquisas 

como esta, na qual a própria população-alvo é responsável por selecionar os demais 

elementos a serem incluídos no estudo, existem algumas desvantagens como, por 

exemplo, a falta de controle do pesquisador quanto à seleção desses indivíduos. 

Cabendo, portanto, àquele confiar nos critérios utilizados pelos membros iniciais para 

a escolha das unidades seguintes a serem estudadas.    

 

 A utilização da internet como meio de desenvolvimento do estudo foi um dos fatores 

inibidores da participação de algumas pessoas. Por não estarem na presença direta do 

pesquisador, alguns elementos da amostra receberam a informação sobre o 

questionário da pesquisa e, apesar de seu interesse, acabaram não se lembrando de 

voltar à página da enquete para responder às questões. Assim, apesar da quantidade 

de pessoas ter sido considerada satisfatória, muitas outras poderiam ter sido incluídas 

nesta investigação. 

 

5.4 Sugestões para futuras pesquisas 

 Visto que as possibilidades de estudo quanto aos temas abordados nesta investigação 

são imensas, algumas sugestões aos pesquisadores interessados na área são feitas a seguir: 

 

 O desenvolvimento de estudos abordando a questão do risco a elementos particulares 

da hotelaria, tais como o setor de alimentos e bebidas, e seus impactos no processo de 

decisão do consumidor. 

  



  

 O estudo de como as estratégias de redução dos riscos são utilizadas pelos empresários 

do setor hoteleiro como forma de minimizar os impactos negativos da percepção de 

perda por parte dos consumidores de tais serviços. 

 

 A elaboração de uma escala específica para mensuração de risco aplicada aos 

equipamentos turísticos.  

 

 A replicação deste estudo em meio a uma amostra probabilística de forma que seus 

achados possam ser generalizados a outras populações, além da pesquisada. 

 

 A aplicação do questionário dessa pesquisa a públicos específicos como, por exemplo, 

empresários, visando à compreensão do comportamento de consumo dessas pessoas 

no intuito de que estratégias de marketing sejam elaboradas de acordo com o nicho de 

mercado de cada estabelecimento hoteleiro.  

 

 A utilização de outros métodos de pesquisa para que a questão do risco, motivação 

para a busca de informações e as estratégias de redução dos riscos sejam mais bem 

compreendidas diante do contexto turístico.  
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista aplicado na etapa 

exploratória 

 

 

 

 

 

Roteiro de entrevista Comentários sobre as questões 

Em geral, antes de efetuar uma reserva em um hotel 

pela internet você busca por informações? Onde?  
Quais os critérios utilizados?  

Estas questões buscaram entender como se 

processa a busca por informações pelo 

consumidor de serviços hoteleiros e a 

importância da internet como ferramenta de 

acesso a esses dados. 

Qual a importância em se pesquisar sobre mais de um 

hotel para poder fazer uma escolha melhor? 

Quais os tipos de informações você acha relevante para 

essa busca? 

Você considera a internet uma ferramenta que facilita a 

busca por informações neste caso? Por quê? 

Você considera que a escolha por um hotel pode lhe 

oferecer algum risco? Quais? 

Enquanto no primeiro bloco buscou-se saber 

sobre o processo de escolha por um hotel a 

partir da busca por informações no ambiente 

virtual, este segundo bloco foca os esforços no 

entendimento acerca dos tipos de risco levados 

em consideração pelos consumidores ao 

escolher um serviço hoteleiro. 

Quando você escolhe um serviço hoteleiro, tem alguma 

situação com a qual você não gostaria de se deparar? 

O que você não admitiria que lhe acontecesse ao se 

hospedar num hotel? 

 

 De que forma a busca por informações pode ajudar a 

não escolher um hotel em que tais situações possam 

ocorrer?  

Analisando as possíveis conseqüências que a decisão 

por um serviço hoteleiro pode trazer para você, quais 
as formas para se evitar uma má-escolha? 

Após extrair informações sobre o processo de 

busca e as dimensões do risco percebidas pelo 

consumidor de serviços hoteleiros, neste bloco o 

que se buscou foi o entendimento sobre o uso de 

estratégias de redução dos riscos e a preferência 

do sujeito por determinada estratégia em 

específico ao escolher um hotel a partir do 

ambiente virtual.  

Como a internet pode auxiliar a encontrar meios para 

evitar uma má escolha? 

Dentre as formas de se reduzir as conseqüências de 

uma má-escolha, qual aquela que você considera mais 

importante ao decidir por um hotel? 

Nome: 
Gênero: 

Idade:  

E-mail: 

Telefone:  

Neste bloco foram especificados os dados 

demográficos dos entrevistados, além das 

formas de contato para que, se necessário, 

fossem tiradas algumas dúvidas recorrentes.  



  

APÊNDICE B - Questionário de coleta de dados aplicado 

na etapa descritiva  

 
 

 

Mensagem eletrônica disponibilizada ao público-alvo dessa pesquisa, por meio das diversas 

formas utilizadas de divulgação, solicitando participação no estudo:  

 

Estou desenvolvendo uma pesquisa, que é fruto do meu projeto de dissertação do Programa de 

Pós-Graduação em Administração da UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, e tem 

como objetivo verificar a possível correlação existente entre a busca por informações na 

internet, risco percebido e as estratégias de redução de riscos utilizadas pelos consumidores 

diante do processo de escolha por um serviço hoteleiro no ambiente virtual e, portanto, o foco 

da pesquisa são os clientes/consumidores de serviços hoteleiros. 
  

O título do trabalho é: 
  

Busca por Informações e Estratégias de Redução dos Riscos Percebidos no 
Ambiente Virtual: Influências no Processo de Escolha por Serviços Hoteleiros 

  

Para ter acesso ao questionário virtual da pesquisa, hospedado no surveymonkey.com, basta 

clicar no link a seguir e preencher as questões até o final. O tempo máximo aproximado é de 5 

minutos para responder todas as perguntas. 

  

http://www.surveymonkey.com/s/MH7MDSV 

  

Para participar é necessário ser brasileiro, maior de 18 anos e já ter efetuado reserva em algum 

tipo de serviço hoteleiro pela internet. 

  

Gostaria de contar com a colaboração de vocês no sentido de participarem do estudo ou 

mesmo divulgando a pesquisa para outros contatos. 

  

Desde já agradeço o apoio e qualquer dúvida podem me contactar através do e-mail: 

son_ander@hotmail.com 

  

Anderson Gomes de Souza. 

 

 

 

 

 

http://www.surveymonkey.com/s/MH7MDSV
mailto:son_ander@hotmail.com


  

Título do questionário: Influências no Processo de Escolha por Serviços Hoteleiros no 

Ambiente Virtual. 

 

PARTE 1: PERCEPÇÃO DE RISCO 

Marque com um X o quanto as expressões abaixo se relacionam positivamente com a sua 

opinião acerca da percepção de risco na escolha de um hotel, onde: o valor 5 (cinco) significa 

“concordo totalmente”; o valor 3 (três) significa “nem concordo nem discordo”; e o valor 1 

(um) significa “discordo totalmente”. (Likert: 5 pontos) 

Adquirir um serviço hoteleiro é arriscado 

A escolha de um serviço hoteleiro pode levar a maus resultados 

A escolha de um serviço hoteleiro tem conseqüências incertas 

Adquirir um serviço hoteleiro me deixa ansioso 

Adquirir um serviço hoteleiro me deixaria preocupado 

 

 

PARTE 2: MOTIVAÇÃO PARA A BUSCA DE INFORMAÇÕES ON-LINE 

 

Agora marque com um X o quanto as expressões abaixo se relacionam positivamente com a 

sua opinião acerca da motivação para a busca por informações na internet, onde: o valor 5 

(cinco) significa “concordo totalmente”; o valor 3 (três) significa “nem concordo nem 

discordo”; e o valor 1 (um) significa “discordo totalmente”. (Likert: 5 pontos) 

 

Eu uso a internet porque me dá acesso rápido e fácil a um grande volume de informações 

 

Em geral, eu aprendo bastante ao usar a internet 

 

Eu uso a internet para poder aprender sobre o que acontece no mundo 

 

Em geral, as informações obtidas pela internet são úteis 

 

Eu uso a internet porque ela torna a aquisição de informações barata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PARTE 3: ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DOS RISCOS PERCEBIDOS 

 

Nesta questão marque com um X o quanto os itens abaixo, em sua opinião, ajudam a evitar as 

conseqüências negativas de uma escolha errada por serviços hoteleiros pela internet, onde: o 

valor 5 (cinco) significa “quase sempre ajuda”; o valor 3 (três) significa “as vezes ajuda”; e o 

valor 1 (um) significa “quase nunca ajuda”. (Likert: 5 pontos) 

 

Propagandas ou testemunhos de pessoas como você, artistas, ou especialistas na área 

Escolher aquele que você já teve experiência positiva no passado 

Escolher uma marca conhecida no mercado e acreditar na sua reputação 

Ter uma amostra grátis dos serviços antes de adquirir 

Acreditar em testes realizados por outras empresas para certificação da qualidade dos serviços 

Garantia de devolução do dinheiro caso o serviço prestado não seja satisfatório 

Escolher aquele que tem aprovação de algum órgão do governo 

Comparar as diversas opções para só então escolher 

Escolher uma opção ofertada por um estabelecimento que você confia por acreditar na sua 

reputação 

 

Escolher a opção mais cara 

Pedir conselho de amigos/parentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PARTE 4: DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS  

(Questões de respostas únicas) 

1. Freqüentemente, qual o motivo que leva você a escolher por um serviço hoteleiro? 

 

a) Negócios 

b) Férias 

c) Saúde 

d) Outros 

 

2.  Quantas vezes você adquiriu serviços hoteleiros pela internet nos últimos seis meses?  

 

a) Nenhuma 

b) Uma única vez 

c) De 2 até 5 vezes 

d) De 6 até 9 vezes 

e) De 10 a 13 vezes 

f) Mais de 13 vezes 

 

3. Qual seu gênero? 

 

a) Masculino 

b) Feminino 

 

4. Qual sua faixa etária? 

 

a) De 18 a 20 anos 

b) De 21 a 30 anos 

c) De 31 a 40 anos 

d) De 41 a 50 anos 

e) De 51 a 60 anos 

f) Mais de 60 anos 

 

5. Qual a sua renda familiar mensal? 

 

a) Até 5 salários mínimos 

b) De 6 a 10 salários mínimos 

c) De 11 a 15 salários mínimos 

d) De 16 a 20 salários mínimos 

e) Mais de 20 salários mínimos 

 

6. Qual seu maior nível de escolaridade completo? 

 

a) Ensino fundamental 

b) Ensino médio 

c) Ensino superior 

d) Pós-Graduação (MBA, Mestrado, Doutorado) 

 



  

APÊNDICE C – Layout da página contendo o questionário 

de coleta de dados na internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


