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Resumo  

Este artigo buscou descrever, a partir de um estudo de caso realizado no Hotel Pestana 
Natal, o uso da tecnologia de informação (TI) em seus processos e a inserção da TI na cadeia 
de valor do hotel. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo, de natureza qualitativa. 
Como procedimento de coleta de dados, foram realizadas entrevistas virtuais e presenciais 
com o gerente de TI do hotel. Constatou-se que o hotel utiliza-se de tecnologias e sistemas de 
informação que possibilitam a manutenção do status quo da empresa. Em sua categoria 
(cinco estrelas), o hotel segue as tendências do mercado local, porém deixa a desejar 
comparativamente aos seus congêneres, em termos internacionais. Mesmo pertencendo a 
uma cadeia internacional, a tecnologia de informação mantém-se ainda um campo fértil para 
futuros usos e aplicações no hotel pesquisado. 
Palavras-chave: Uso da Tecnologia de Informação; Cadeia de Valor; Indústria hoteleira. 

1. Introdução 
O ambiente de negócios está mudando cada vez mais rapidamente, de local para global, com 
competição acirrada, não só de preços, mas de valor. Todas essas mudanças fizeram com que 
as necessidades por informações ficassem cada vez mais intensas, principalmente por 
informações atualizadas e relevantes. Essas necessidades estimularam o uso de tecnologias da 
informação (TI), como computadores e a Internet (KOTLER, 2000). Essas tecnologias 
auxiliam na coleta, processamento, armazenamento, análise e disseminação de informações e 
são vitais em qualquer tipo de empresa.  

Outro cenário atual indica que os consumidores já estão se tornando mais familiarizados com 
as novas tecnologias e exigindo produtos e serviços mais flexíveis, especializados, interativos 
e inovadores. No setor do turismo, em particular, novas práticas de gestão devem surgir a 
partir da utilização vantajosa da TI, utilizando-a para integrar os processos de negócios 
(BUHALIS, 1998). 

O desenvolvimento da tecnologia da informação tem criado um número importante de 
ferramentas para a integração das operações hoteleiras. A Internet tem contribuído com 
ferramentas para comunicação com consumidores e parceiros, tendo implicações radicais para 
os hotéis (Buhalis, 2003, apud ROCHA, 2004). 

A literatura em sistema de informação tem dado importância a investigações sobre o uso e 
aplicações da tecnologia de informação nas organizações. Vários trabalhos têm sido 
publicados, no exterior e no Brasil, abordando questões como a difusão da TI como 
influenciadora e parceira imperativa no ambiente de negócios da indústria do turismo. Como 
exemplos de estudos, citam-se os trabalhos de Buhalis (1998); Laudon,e Laudon (1999), 
O’Connor (2001), Mendes Filho e Ramos (2002), Vicentin e Hoppen (2003), Rocha (2004); 
Crispim e Dultra (2005), Feix e Oliveira (2005).   

Considerando este contexto, o objetivo da presente pesquisa é apresentar um panorama 
descritivo da situação atual do uso da Tecnologia de Informação em uma unidade hoteleira de 
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uma organização multinacional de grande porte, localizada em Natal-RN.  

O estudo de caso buscou responder às seguintes questões descritivas de pesquisa: Quais TI 
são utilizadas na organização? De que forma a TI dá suporte à cadeia de valor? Até que 
ponto a TI pode trazer vantagem competitiva para a organização? 

O artigo estrutura-se da seguinte maneira: esta primeira seção introduz o tema, seu objetivo e 
questões de pesquisa; a seção seguinte faz uma breve caracterização da empresa; a terceira 
descreve a metodologia. A quarta seção relata os achados do estudo de caso quanto ao uso da 
tecnologia da informação no setor hoteleiro, que incluem uma análise da cadeia de valor do 
hotel e o uso da TI como vantagem competitiva. A seção 5 apresenta as conclusões. Ao final, 
são listadas as referências bibliográficas.  

 

2. Caracterização da organização pesquisada 
O Hotel Pestana Natal é integrante do Grupo Pestana de hotéis, cadeia portuguesa criada há 
33 anos, com objetivos iniciais de proporcionar lazer e turismo para as pessoas. O hotel 
também atende ao mercado de viagens de negócios. Seguindo a tendência recente de novos 
investimentos de empresas européias no estado, esta empresa chegou em Natal-RN adotando 
primeiramente o nome Pestana Carlton Natal, em 2002. É um hotel classificado como cinco 
estrelas. Oferece 189 apartamentos, área de lazer, Business Center, Centro de Convenções, 
além dos serviços de bar, serviço de secretariado, serviço médico, lavanderia, estrutura para 
receber deficientes físicos. 
 
A empresa tem abrangência multinacional. Possui atualmente 36 unidades hoteleiras, 
espalhadas por três continentes: 23 unidades em Portugal, seis unidades no Brasil (Rio de 
Janeiro, Angra dos Reis, São Paulo, Salvador, Natal e Curitiba), três em Moçambique, uma na 
África do Sul, uma em Cabo Verde e uma em São Tomé e Príncipe. 
 
O centro de decisão está na matriz, em Portugal. O Grupo emprega mais de 4.500 
colaboradores. A equipe do Pestana Natal é composta de 203 colaboradores. Apenas três deles 
são responsáveis pela área de tecnologia local do hotel. Está localizado no pólo hoteleiro da 
Via Costeira, a 20 km do Aeroporto Augusto Severo. 

 

3. Metodologia 
Esta pesquisa é do tipo descritiva e utiliza-se do estudo de caso. Este método foi adotado nesta 
pesquisa por estar coerente com suas proposições iniciais. A unidade organizacional escolhida 
para o estudo de caso foi o Hotel Pestana Natal, por ser reconhecido nacional e 
internacionalmente, ser um dos maiores de Natal-RN e por ter demonstrado interesse em 
colaborar com o grupo na pesquisa de campo.  

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram: entrevista estruturada, documentação 
(website, folders) e observação. A pesquisa teve duas fases. Na primeira, enviou-se por e-mail 
o roteiro da entrevista para o Gerente de TI do hotel, a fim de possibilitar-lhe um 
conhecimento antecipado das questões a serem abordadas no estudo de caso. Posteriormente, 
realizaram-se entrevistas estruturadas e semi-estruturas in loco, para aprofundar elementos e 
buscar novos dados, seguindo o roteiro da entrevista. Entrevistas virtuais adicionais foram 
feitas, conforme a necessidade de esclarecimento. 
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Os dados foram analisados no sentido de responder às questões de pesquisa, mediante uma 
abordagem qualitativa, com análise de conteúdo de entrevistas e documentação. Seis 
pesquisadores participaram da pesquisa de campo e das discussões na análise dos resultados. 

 

4. Tecnologia de Informação no Setor Hoteleiro: uso e aplicações na cadeia de valor 
Para O´Connor (2001, p.13), “o turismo é considerado a maior indústria do mundo e um dos 
maiores empregadores em termos mundiais. Sua receita sustenta grande parte da economia de 
muitas nações”. O autor refere-se ao turismo como sendo um setor promissor e o uso 
adequado de informações algo indispensável para seu sucesso. Informações bem utilizadas 
podem tornar-se uma vantagem competitiva sobre os concorrentes. Segundo Stair e Reynolds 
(2002), vantagem competitiva é aquela que gera beneficio, preferencialmente de longo prazo, 
e que garanta um diferencial sobre os concorrentes. De acordo com Laudon e Laudon (1999), 
há vantagem competitiva quando é proporcionado mais valor aos clientes ou quando 
proporciona-se o mesmo valor aos clientes com menor preço.  

A TI e a Internet podem ser considerados um recurso crítico para a competitividade da 
indústria da hotelaria. Mendes Filho e Ramos (2002) citam que a indústria hoteleira de padrão 
global vem utilizando crescentemente a Internet como uma ferramenta gerencial e 
operacional, tornando-a mais bem preparada para oferecer serviços de qualidade aos hóspedes 
e aumentando seus lucros. De acordo com Vicentin e Hoppen (2003), do ponto de vista do 
cliente, dentre as vantagens do uso da Internet no setor de turismo, destacam-se: o acesso a 
um volume maior de informação e a facilidade de comparar rapidamente, de um mesmo lugar, 
determinados atributos de um produto. 

Como contraponto da intensa difusão e aplicação de TI em setores de negócios turísticos, 
Crispim e Dultra (2005) afirmam que o uso tem sido menos intenso no segmento hoteleiro, 
mas, aos poucos, as novas tecnologias, e particularmente a Internet, são incorporadas aos 
negócios como meio para aumentar a competitividade.  

À luz deste aporte teórico, a próxima seção visa descrever o modo pelo qual a tecnologia de 
informação está sendo utilizada para gerenciar os negócios, seu uso e aplicações, destacando-
se em um tópico específico a questão da Internet e da world wide web. Ao final, identifica  em 
medida a TI está contribuindo para agregar valor às atividades da cadeia produtiva do Hotel 
Pestana e trazendo vantagem competitiva.  

 

4.1. Uso da Tecnologia de Informação 
Tecnologia da informação, segundo Turban, Mclean, Wetherbe (2004), diz respeito ao 
aspecto tecnológico de um sistema de informação; incluindo hardware, banco de dados, 
software, redes e outros dispositivos. A maior parte das tecnologias utilizadas pelo hotel são 
necessárias para que o mesmo mantenha sua posição frente aos concorrentes e não perdendo 
mercado. Em sua maioria, são tecnologias também utilizadas pelos seus principais 
concorrentes. Algumas dessas tecnologias utilizadas nas áreas operacionais serão descritas 
abaixo.  

Atualmente, mais de 90% do sistema operacional do hotel é fornecido pela Microsoft, mas o 
Pestana está vivendo um processo de migração para o sistema operacional Linux, para a 
distribuição mandriva. A previsão é ter 80% de todo o sistema nessa plataforma, em um 
período não superior a seis meses. Segundo o gerente, inicialmente terão custos elevados, 
principalmente com treinamento de pessoal, mas a longo prazo haverá redução de custos após 
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a migração. 

O hotel utiliza-se da tecnologia de banco de dados descentralizado, ou seja, cada hotel possui 
o seu de forma independente e a matriz possui um geral, o qual existe um mainframe para dar 
apoio. A alimentação desse banco de dados é realizada de forma terceirizada, através de uma 
parceria com a empresa Centralize. Há alguns problemas relatados quanto à essa questão. Por 
exemplo, o processamento de dados sobre uma hospedagem em Natal demora cerca de 20 a 
30 minutos para chegar à matriz. No planejamento de TI para 2006, já se configura como 
meta o compartilhamento desse banco de dados entre todos os hotéis, bem como a 
distribuição simultânea dos dados por toda a cadeia. 

O Hotel Pestana utiliza-se de um software integrado chamado CM, adquirido através da CM 
Soluções, o qual centraliza todas as informações relevantes sobre o hotel. Esse sistema de 
informação tem atuação em atividades operacionais do hotel. São módulos de front-office 
como de Recepção, Caixa da Recepção e PDV. O software da CM ainda engloba o back-
office da empresa, já que fornece um suporte administrativo-financeiro. No Pestana, é bastante 
utilizado na gestão da informação contábil. 

O CM também auxilia o processo de reserva – até mesmo a realizada online – check in e 
check out. Além disso, esse software fornece um histórico dos hóspedes e outros clientes 
(empresas e agentes). No entanto, esses dados do CM não são utilizados para fins de buscar a 
fidelização de clientes ou para obtenção de algum tipo de vantagem.  

O acesso aos quartos pelos hospedes é realizada através de cartões magnéticos com códigos 
de barras específicos para cada quarto.  

O tópico seguinte descreve a utilização da Internet e da web, em particular, visto que têm se 
tornado uma plataforma para realização de serviços para o setor do turismo e viagens, e 
principalmente para  o segmento de hotéis. 

 

4.2. Utilização da Internet e da World Wide Web 
A participação cada vez mais forte da tecnologia da Internet nos negócios em escala mundial 
tem crescido intensamente desde a última década. Isso se deve, em grande parte, ao seu 
potencial e à popularização crescentes da mesma. Empresas já estabelecidas tentam garantir 
sua presença online, assim como surgem empresas unicamente virtuais. O empresário começa 
a aproveitar muitas oportunidades no mundo WWW e hoje também são incorporadas 
tecnologias móveis como tendências de uso corporativo da TI. 

A rede tornou-se um campo fértil para realização de transações eletrônicas, o assim chamado 
e-business. Turban et al. (2004) utilizam-se do termo comércio eletrônico (e-commerce) como 
praticamente sinônimo de e-business. Segundo Albertin (1999, p.15), o comércio eletrônico é 
“a realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente eletrônico, 
atendendo aos objetivos de negócio”. 

O hotel possui acesso à Internet através de conexão dedicada. A filial em Natal é conectada 
em rede. No entanto, o hotel em Natal não possui uma Intranet. O gerente de TI informou que 
a matriz do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, já se utiliza tal tecnologia. A implantação de 
uma Intranet que faça a conexão de todos os departamentos do hotel está prevista para este 
ano de 2006. 

A comunicação entre o hotel e os outros da cadeia Pestana, sejam eles localizados no Brasil 
ou exterior, são todas realizadas por meio de telefone ou Internet, mas comumente através de 
e-mails. São comumente realizadas videoconferências com a matriz no Rio de Janeiro. Nas 
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reuniões virtuais, são utilizadas apenas webcam e microfone, que reduziram os custos com 
telefone ou mesmo com transporte e deslocamentos. 

A empresa utiliza-se da tecnologia de acesso sem fio (Wi-Fi) para proporcionar acesso a 
Internet aos seus hóspedes. No entanto, esse acesso ainda não é realizado a partir dos próprios 
quartos, devido à forma como o hotel foi construído. No lobby do hotel há possibilidade de 
acesso sem fio e há duas diferentes redes: a Inak e a Vex da empresa Telemar. Na recepção, o 
cliente adquire um cartão de acesso com valor variável, de acordo com o tempo de acesso 
solicitado. 

O hotel, visando atender melhor os turistas de negócios, possui cinco salas de eventos 
múltiplos com capacidade para até 600 pessoas. Todas as salas foram estruturadas com 
equipamento de audiovisual, além de Business Center com acesso à Internet. 

Com relação à comunicação interna na organização pesquisada, há a utilização de softwares 
de comunicação instantânea, como o MSN Messenger. Porém, devido à dispersão que esses 
traziam aos funcionários, de acordo com o gerente de TI, o hotel bloqueou a ferramenta do 
sistema e não implantou outra ferramenta informatizada para interação entre seus 
colaboradores. Neste aspecto, houve um retrocesso de comunicação para os canais 
tradicionais: telefone e cartazes. Os custos com comunicação entre as demais filiais, 
principalmente com a matriz, localizada em Portugal, poderiam ser bastante reduzidos com a 
utilização de ferramentas de comunicação como a VoIP (Voz sobre IP). 

Através da utilização de e-commerce, o hotel Pestana obtém hoje uma vantagem competitiva 
frente aos seus concorrentes, já que é um dos poucos hotéis do Estado que, a partir do seu 
próprio site, oferece ao turista a possibilidade de realizar todo o processo de reserva online, 
através da Internet.  

Seu website www.pestana.com/PT/Hoteis/AmericaSul/Brasil/Natal possui versões em inglês 
e português, fotos, animações, informações sobre localização do hotel, suas dependências, 
gastronomia, temporais, além de promoções, formas de entrar em contato com o hotel (e-mail 
e telefone). O marketing desta empresa pode avançar futuramente, visto que o site já oferece 
alguns atributos que o credencia para a era do marketing virtual. 

O processo de reservas online pode ser realizado diretamente pelo cliente, portanto já ocorre o 
fenômeno de desintermediação, ou seja, não há mais necessidade de um intermediário físico 
(O´CONNOR, 2001). Com isso, o hotel oferece vantagens de comodidade, já que as reservas 
podem ser realizadas de qualquer PC com Internet, e de redução de custos para os clientes, 
que de outra forma teriam que utilizar tecnologias tradicionais e mais caras como o telefone. 
A redução de custos também se estendeu para o hotel, que economiza em pessoal no 
atendimento e ainda agiliza os processos. 

Atualmente, as reservas realizadas através do site configuram-se em menos de 10% do 
percentual das realizadas por meios tradicionais, em agências de viagens e no hotel. Uma das 
razões que poderiam explicar este resultado inferior às estatísticas internacionais é que no 
serviço de reserva online observa-se a inexistência de protocolo que garanta a segurança na 
transação eletrônica, os quais incluem envio e armazenamento de dados críticos, como 
número de cartão de crédito.  

Outra carência identificada foi a falta de promoções ou redução de tarifas para os viajantes 
que realizam suas reservas via website. Partindo-se do pressuposto que, adotando a web, os 
custos de transação para o hotel ficam menores, há desintermediação e o acesso é ilimitado a 
todos os mercados do mundo, o hotel poderia repassar estas vantagens econômicas para os 
clientes sob a forma de descontos mais atraentes. 



XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 
 

4.3 Aplicação da TI na Cadeia de Valor 
A partir de meados da década de 80, começou-se a perceber que a TI poderia ter um papel 
mais importante na gestão das organizações, contribuindo de forma eficiente e eficaz para o 
aumento da competitividade da empresa. Para justificar esta importância, Porter e Millar 
(1985) utilizaram o conceito de cadeia de valor (value chain). A cadeia de valor é um 
conjunto de atividades específicas na empresa, onde nelas as estratégias são direcionadas, 
baseadas em tecnologia da informação, para conseguir obter estratégia competitiva diante da 
concorrência. Turban, Mclean, Wetherbe (2004) detalham a teoria de Porter e Millar, 
incluindo conceito de atividades primárias (logística de entrada, operações, logística de saída, 
marketing e vendas, e serviços) e atividades de apoio, ou seja, atividades que darão suporte às 
atividades primárias, e estão relacionadas à infra-estrutura da empresa, a gestão dos recursos 
humanos, a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e com as aquisições realizadas 
pela empresa. 

A TI adquire importância estratégica para uma empresa a partir do momento em que esta 
possibilita mudanças na maneira de realizar cada uma das atividades da cadeia de valor, 
aumentando a sua eficiência individual e principalmente por possibilitar a alteração da 
natureza dos “elos” (ligações) entre as atividades (SZAFIR-GOLDSTEIN; SOUZA, 2003). 

Porter (1989) afirma que a administração cuidadosa dos elos pode ser uma fonte decisiva de 
vantagem competitiva quando existe uma coordenação das atividades reduzindo custos de 
transação, permitindo melhor informação para finalidades de controle e substituindo 
operações mais caras por outras menos custosas. 

Tendo sido descritas as tecnologias de informação utilizadas no hotel, passa-se agora a aplicar 
o conceito de cadeia de valor no caso estudado, ilustrado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Tecnologias de informação na Cadeia de Valor do Hotel Pestana 

 



XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 
As atividades primárias da cadeia de valor do Hotel Pestana são: 

− Logística de entrada: Por tratar-se de uma empresa essencialmente prestadora de um 
serviço, conta em sua logística de entrada com um software de serviços ao cliente que 
executa, auxiliado pelo recepcionista, o cadastramento dos hóspedes no momento de 
entrada no hotel; e ainda, utilizando-se do mesmo software dão baixa nos insumos, 
adquiridos para compor as operações (material de limpeza, alimentos etc.). Ainda tem-se, 
como logística de entrada, os dados referentes às reservas realizadas on-line. 

− Operações: Nessa etapa acontecem as operações de registro de entrada, operações de 
balcão de reservas, que constituem basicamente o processamento das reservas e o software 
de controle de consumo, que integra os bares do hotel, o restaurante e ainda o consumo 
referente ao frigobar do hotel em uma única conta, além do processamento de pagamento 
automático realizado via cartão de crédito. E a governança, o que fornece um 
monitoramento dos quartos a serem organizados; além do acesso aos quartos ser facilitado 
através da utilização de cartões magnéticos. 

− Logística de saída: A saída inclui software que fornece a fatura geral. 
− Marketing e vendas: Promoções são lançadas no site do hotel mensalmente, reservas 

realizadas por meio da Internet, tanto parcialmente, através do e-mail, quanto 
completamente através do mesmo site. O hotel não faz uso do seu banco de dados dos 
clientes.  

− Serviços pós-vendas: um link para contato com o hotel através da Internet e um Call 
Center. 

Incluem-se como atividades de apoio da cadeia de valor do Hotel Pestana: 

− Infra-estrutura: atividades de contabilidade. 
− Gerenciamento de pessoas: Alguns treinamentos foram realizados online, a partir do site 

do SEBRAE (www.sebrae.com.br); o monitoramento da assiduidade dos funcionários, que 
é realizada através de software; banco de dados dos funcionários. 

− Desenvolvimento de tecnologias: Site na Internet, reservas on-line; algumas pesquisas de 
mercado são realizadas via Web; software de processamento de reservas. 

− Aquisições: software para controle de estoques. 

Mesmo com o grande valor que a TI demonstra oferecer para o hotel pesquisado, pode-se 
destacar o fato de que as TI por si só não promovem vantagem competitiva. Concordando 
com a abordagem baseada em recursos (resource-based approach) defendida por Mata, 
Fuerst e Barney (1995), chega-se à conclusão que o hotel pode obter vantagem através do uso 
de TI, mas quando essas tecnologias estiverem associadas a recursos complementares como 
capital humano, financeiros, físicos e institucionais. 

 

5. Conclusões e implicações gerenciais 

Em um mundo de negócios cada mais competitivos e dinâmicos, para buscar agilizar seus 
processos e serviços e fornecer produtos e serviços de qualidade e valor agregado aos clientes, 
a utilização estratégica da tecnologia da informação e comunicação torna-se um recurso e 
ativo necessários para todas as organizações que buscam não só atingir o sucesso como 
também sustentá-lo. 

Nesta pesquisa, descreveu-se a forma através da qual o hotel Pestana Natal utiliza-se das 
tecnologias de informação. Notou-se que a percentagem de reservas online realizado pelo 
mesmo fica aquém das percentagens internacionais. Com relação à comunicação corporativa 
da cadeia interna e externa, não há integração efetivamente. Há soluções de tecnologias para 
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comunicação de voz de baixo custo hoje no mercado os quais o hotel poderia adotar. 

Notou-se também que o hotel dispõe de um rico banco de dados, mas que é sub-utilizado. 
Trabalhando-se de forma inteligente com esses dados, o hotel poderia ter informação valiosa 
que poderia ser utilizada no marketing de relacionamento do hotel, como, por exemplo, 
descobrir clientes assíduos e proporcionar-lhes descontos.  

Corroborando com a literatura, as aplicações tecnológicas possibilitam que informações e 
conhecimento tragam a vantagem competitiva para os hotéis. Para Olsen e Connolly (2000), a 
premissa da “era da informação” é que as empresas mais modernas irão construir seu sucesso 
com base em quanto elas sabem sobre seus clientes, como fornecerão informações sobre seus 
produtos e serviços e como elas irão obter lucro nesse novo ambiente. Observa-se, portanto, a 
necessidade potencial de um software de CRM (gestão de relacionamento de cliente) no 
ambiente gerencial deste hotel. 

Constatou-se que o hotel utiliza-se de tecnologias e sistemas de informação que possibilitam a 
manutenção do status quo da empresa. Em sua categoria (cinco estrelas), o hotel segue as 
tendências do mercado local, porém deixa a desejar comparativamente em termos mundiais. 
Uma das inovações é a opção da realização de reservas diretamente através de seu website. 
No entanto, trata-se de um diferencial apenas local, já comoditizado internacionalmente. 
Embora o hotel pesquisado pertença a uma cadeia internacional, a tecnologia de informação 
mantém-se ainda um campo fértil para futuros usos e aplicações. 

O artigo, por ser um estudo de caso, não pode generalizar seus resultados, e fornece apenas 
um panorama transversal, o qual pode mudar com o tempo. Todavia, mesmo com essas 
limitações, o artigo procura dar uma contribuição no sentido de oferecer um panorama do uso 
da TI em uma organização hoteleira, dando continuidade a uma linha de estudos acadêmicos 
que vêm se desenvolvendo ao longo dos anos. Tem-se a expectativa de que outras pesquisas 
de maior porte possam complementar e ampliar esta base de conhecimento, resultando em 
uma radiografia mais detalhada e em nível nacional do uso das tecnologias de informação no 
setor hoteleiro. 
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