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Introdução 

 

O presente trabalho pretendeu estudar a comunicação estabelecida pelos websites 

de alojamento com os seus consumidores, explorando exemplos de arrendamentos por 

curta duração em Portugal. Os arrendamentos por curta duração, de acordo com Gottlieb 

(2013, p.4), dão-se quando donos particulares de habitações, motivados a aumentar os 

seus rendimentos, colocam bens imóveis à disposição de arrendadores que estejam 

dispostos a arrendar por curtos períodos de tempo. Estes arrendamentos remontam, pelo 

menos, a 2005 e destinam-se, em grande parte, a turistas. Em Portugal, encontram-se em 

grande crescimento, como atesta a evolução do número de websites (actualmente são 

cerca de sete) que facilitam este serviço (Tomás & Pereira, 2014, p. 20). Para Luchs, Naylor 

& Rose (2011, p. 4), este tipo de arrendamento tem a vantagem de possibilitar ao turista 

acesso a tipos de alojamento no estrangeiro que, por meios tradicionais, como é o caso 

das agências de viagens, o turista teria dificuldades em alcançar.  

No que a Portugal diz respeito, é nas regiões de Lisboa e do Porto que mais tem 

crescido o fenómeno de arrendamento por curta duração a estrangeiros, “sobretudo 

através de redes internacionais online, como o Airbnb, o HouseTrip ou o HomeAway” 

(Tomás & Pereira, 2014, p. 20). Assim surgiu a ideia de trabalhar sobre o assunto, dado 

que pareceu existir carência de bibliografia nacional dedicada à importância da 

comunicação que se estabelece entre arrendadores e turistas, para o sucesso destes 

negócios. 

Dos contributos para este estudo, destacaram-se Bolaños, Ribeiro & Ramos (2014), 

que abordaram o poder do passa-a-palavra e do conteúdo gerado por utilizadores na 

comunicação turística, e Martín, Mendonza & Román (2014), que trataram da qualidade do 

serviço prestado na indústria dos apartamentos para turistas, com base numa análise de 

satisfação do cliente. Sobre a presença das organizações na internet, Lyngbo (2012) 

apresentou o poder do marketing nas redes sociais, realçando o contacto com os 

utilizadores. Já Halvorsson & Rach (2012) publicaram sobre conteúdo estratégico, e sobre 

como adaptá-lo a meios digitais. 

O objectivo geral deste estudo foi analisar a comunicação utilizada pelos websites 

que publicam alojamentos privados para arrendamento para atingirem os seus alvos, 

especialmente turistas que viajam para Portugal. Pretendeu-se abordar aspectos como: a 

apresentação do imóvel, o detalhe das características, a qualidade e quantidade das 

fotografias disponíveis e ainda a interacção estabelecida com o consumidor durante e após 

o processo de reserva, entre outros. Para tal, este estudo realizou-se com base no método 

qualitativo, recorrendo à análise documental, ao clipping, a uma análise de conteúdos 
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digitais e a entrevistas a hóspedes, proprietários e responsáveis pela produção de 

conteúdos escritos para a Booking.com. 

Este trabalho está composto por três pontos principais. No primeiro ponto fez-se 

uma abordagem metodológica, onde se justificaram as opções de método e técnicas 

utilizadas para recolha de informação. No segundo ponto do trabalho figura a abordagem 

teórica, onde foram apresentados conceitos-chave e a sua relação com o tema. Foi 

debatido o estado da arte e, além disso, apresentou-se uma revisão bibliográfica sobre o 

tipo de websites acima mencionado. No terceiro ponto do trabalho deu-se a análise dos 

resultados obtidos através desta pesquisa, bem como a discussão dos resultados. Por fim, 

foram expostas considerações sobre o trabalho desenvolvido. 

 

1. Método e técnicas 

 

Este estudo pretendeu abordar a comunicação que os websites de arrendamento 

de alojamentos privados por curta duração desenvolvem para atrair turistas, com foco no 

território nacional. A pergunta de partida foi a seguinte: como é que estes websites 

comunicam com os turistas? 

Para a elaboração deste projecto, foram estabelecidos os seguintes objectivos: 

 Identificar a oferta dos websites de arrendamento por curta duração para 

turistas em território português; 

 Estudar a comunicação Business to Consumer (B2C) dos websites de 

arrendamento de alojamentos privados a turistas; 

 Analisar a apresentação e descrição dos alojamentos nestes websites; 

 Perceber se, nestes websites, é promovida a interacção com os turistas e 

de que forma. 

Os websites escolhidos para efeitos de análise foram: Airbnb, HouseTrip, 

HomeAway e Booking.com, por serem aqueles que primeiro aparecem no motor de busca 

Google, através da utilização da expressão “arrendar casa férias” na caixa de pesquisa. 

Aquando do estudo da oferta em território nacional, o foco incidiu nas regiões de 

Lisboa e Porto. A escolha de Lisboa teve a ver com o facto de ser a capital portuguesa. 

Contribuiu ainda para esta decisão o facto de ser capital do distrito onde a autora reside e 

estuda, dado que assim existe uma maior proximidade e um contacto mais frequente com 

a realidade geográfica. O Porto foi escolhido por ser a segunda cidade portuguesa com 

mais população, contando 238 mil habitantes em 2011, bem como por, a par de Lisboa, 

ser um dos dois centros metropolitanos de Portugal (Instituto Nacional de Estatística, 2013, 
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p. 5). O fenómeno de arrendamento de alojamentos privados por curta duração tem vindo 

a aumentar, sobretudo devido à existência e expansão destes websites em Portugal e 

principalmente em Lisboa e no Porto (Tomás & Pereira, 2014, p. 20), onde também a 

procura turística tem aumentado desde 2011 e 2010 respectivamente (Turismo de 

Portugal, 2013, p. 21). 

De acordo com Creswell (2007, p. 37), a pesquisa qualitativa tem como ponto de 

partida uma visão global. Assim, o investigador aproxima-se dos dados de forma mais 

cuidadosa, uma vez que não lida com números ou dados estatísticos, mas sim com 

humanos e factores que possam ser padronizados. Como explica Moreira (1994, p. 94), é 

importante que, numa análise qualitativa, o investigador permita à investigação a 

flexibilidade a que o conteúdo obriga (em oposição à objectividade, quando se tratam de 

dados estáticos e consumados). Depois da recolha e organização dos dados, é importante 

interpretá-los de forma a que não percam o seu teor, respeitando o seu conteúdo sem o 

destruir ou distorcer (Ritchie, Lewis, Nicholls & Ormston, 2013). Procedeu-se a uma análise 

qualitativa do conteúdo dos websites. Para apoiar esta análise, recorreu-se a publicações 

especializadas em metodologia qualitativa, nomeadamente às obras de Richie, Lewis, 

Nicholls & Ormston (2013) e de Paulus, Lester e Dempster (2014), bem como aos textos 

de Herring (2004, 2015, no prelo). 

As técnicas escolhidas para a concretização do trabalho “elegem formas flexíveis 

de captar a informação” (Moreira, 2007, p. 50). As técnicas foram as seguintes: análise 

documental, clipping, análise qualitativa de conteúdos digitais e entrevista. 

Na análise documental pretendeu-se proceder à análise de teses e artigos 

científicos recentes e com importância científica sobre o tema. Esta técnica foi o principal 

suporte para o capítulo teórico, bem como para a ajuda na interpretação de alguns dos 

dados observados na análise de conteúdo dos websites.  

Através do clipping, reuniram-se algumas das principais matérias presentes nas 

plataformas digitais seleccionadas, em Portugal, sobre este tipo de serviço no geral e sobre 

os websites escolhidos em particular, seguido de inclusão dos dados obtidos numa tabela 

de análise. Para tal, seleccionaram-se as seguintes plataformas: Ambitur, Turisver e 

Welcome, por serem plataformas ou publicações especializadas em turismo, sendo a 

última parte integrante do Turismo de Portugal. As Newsletters do Turismo de Portugal 

foram também alvo de análise, uma vez que se trata da entidade pública responsável pela 

regulação da actividade turística. Foi ainda analisado o Expresso, por se tratar de uma 

publicação generalista. O período em análise incidiu nos meses de Agosto e Setembro de 

2014, dado terem sido estes os meses onde se verificou o maior número de dormidas em 

território nacional, por parte dos turistas nacionais e estrangeiros (Turismo de Portugal, 
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2013, p. 54). A pesquisa nestas plataformas foi feita, ao longo da segunda semana de 

Fevereiro 2015, utilizando como palavras-chave o nome dos websites em análise (Airbnb, 

HouseTrip, HomeAway e Booking.com). 

A análise qualitativa de conteúdos digitais consistiu no detalhe de algumas secções 

dos websites em questão, especialmente aqueles virados directamente para o utilizador, 

como a descrição dos imóveis, páginas de entrada, questões e contactos, entre outras. 

Esses dados, devidamente categorizados, foram inseridos numa tabela de onde se partiu 

para fazer a análise e interpretação dos mesmos. Foram construídas várias tabelas: para 

análise da Homepage de cada website, para a análise de anúncios de Lisboa e do Porto 

(onde os critérios de análise foram: apartamentos T1 para quatro pessoas, com uma casa 

de banho, disponibilidade para reserva de 14/08 a 21/08 de 2015, e com um anfitrião 

fluente, pelo menos, em inglês e português) e para a análise da descrição dos respectivos 

anúncios. Estas tabelas foram sendo preenchidas entre o início mês de Março e a primeira 

semana de Abril de 2015. 

A entrevista – outra das técnicas a que se recorreu - foi realizada a indivíduos que 

já usufruíram dos serviços publicados nos websites e a donos de imóveis que neles 

anunciam. Os indivíduos de ambas as categorias foram contactados através de várias 

plataformas digitais (nomeadamente via e-mail e mensagens privadas no Facebook), e 

seleccionados tendo por requisito o usufruto destes serviços pelo menos uma vez. No caso 

dos anfitriões, o requisito foi serem anfitriões em território nacional. Entre outras questões, 

nestas entrevistas os indivíduos foram questionados sobre o processo, desde a procura de 

alojamento até ao fim da estadia. Os proprietários também foram questionados sobre o 

processo de arrendamento: desde o que os motivou a anunciar, até à conclusão dos 

arrendamentos. Foi ainda realizada uma entrevista a uma colaboradora da Booking.com, 

que é responsável por criar conteúdos textuais para a plataforma, com o objectivo de 

averiguar questões relacionadas com o tratamento dos anúncios por parte do próprio 

website. Esta entrevista foi recolhida a 23 de Março.   

Foram abordados 42 hóspedes para as entrevistas, dos quais se obtiveram sete 

entrevistas. Relativamente aos anfitriões, foram abordados 24, tendo sido conseguidas 

duas entrevistas. Os entrevistados e possíveis entrevistados foram abordados via e-mail 

ou mensagem privada online. A recolha das entrevistas decorreu entre a segunda semana 

de Março e a segunda semana de Abril de 2015. 
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2. Websites de arrendamento de alojamento privado em Portugal e no Mundo 

 

A ‘indústria’ dos websites de arrendamento de alojamentos privados, por curta 

duração, foi impulsionada pelos websites que permitem que os proprietários anunciem as 

habitações que têm disponíveis para arrendamento (Gottlieb, 2013, p. 4). O HomeAway, 

Inc, grupo que detém a HomeAway, surgiu em 2005, sendo um dos pioneiros. Mais tarde 

surgiram outros como Airbnb, HouseTrip ou 9flats, entre outros. Antes destes, ainda na 

década de 90, surgiu a Booking.com, não incorporando na altura qualquer serviço 

relacionado com o arrendamento de alojamento privado por curta duração (tendo este 

serviço sido incorporado apenas recentemente). 

O consumidor, influenciado por uma crescente partilha e divulgação de informação 

na internet, foi fazendo escolhas de acordo com as oportunidades do momento, o que inclui 

não só voos mais económicos, mas também a procura de alojamento budget friendly 

(Turismo de Portugal, 2011, p. 20). Gottlieb (2013, p. 4) sublinha a preferência de alguns 

turistas por instalações familiares e acolhedoras, em oposição a hotéis. Esta mudança 

obriga o emissor a recorrer a novas abordagens de interacção com o turista. O turista revela 

dar importância à “experiência e diversidade”, desenhando o próprio programa de férias. 

Na selecção destes alojamentos por parte do turista, a localização é um factor 

decisivo. Opções relativas à dimensão, condições da infraestrutura, entre outras 

características, devem ser variadas, uma vez que o segmento de utilizadores é muito vasto 

(Pereira, 2013, p. 14).  

Guttentag (2013) foi um dos autores que abordou o crescimento do “alojamento 

turístico informal”, utilizando o caso Airbnb como exemplo. Neste trabalho o autor também 

abordou a comunicação efectuada através destes websites. No âmbito da comunicação 

digital, Kissane (2011) na sua obra escreveu sobre os vários elementos do conteúdo 

estratégico. No que concerne ao trabalho português desenvolvido nesta área, destaca-se 

Pereira (2013) com o seu relatório de estágio para obtenção do grau de Mestre pela 

Universidade de Aveiro, sobre o papel das tecnologias de informação e comunicação no 

mercado de arrendamento a turistas. A autora abordou especificamente o mercado 

parisiense. 

Os websites de que o trabalho trata pertencem a marcas internacionais 

especializadas em comércio de alojamento para turistas. O que estes websites 

comercializam são alojamentos disponibilizados por utilizadores: tratam de listar os imóveis 

disponíveis para arrendamento, de acordo com as características próprias do imóvel, bem 

como as ‘condições’ impostas pelo arrendador. A iniciativa deve-se sempre ao dono do 

imóvel, que submete a informação e posteriormente verá a informação tratada pelo 
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website, de modo a que o resultado seja uniforme. Assim, dá-se uma junção de interesses 

na criação de conteúdo, sendo que o utilizador fornece os serviços em si, enquanto o 

website os dispõe para que outros utilizadores possam usufruir. Ao longo de todo o 

processo, os indivíduos adoptam vários papéis, que permitem o bom funcionamento desta 

actividade (Yannopoulou, Moufahim & Bian, 2013, p. 86).  

Em oposição ao alojamento tradicional para turistas, ao longo dos últimos anos 

surgiram websites cuja função principal é agrupar e divulgar a oferta existente, no que ao 

arrendamento de alojamento privado por curta duração diz respeito. Foi em 2005 que 

surgiu o grupo HomeAway, Inc., que se descreve como “o maior mercado de arrendamento 

para férias do mundo” (HomeAway, 2014). Esta empresa tem versões do mesmo website 

adaptada a vários países, onde as alterações passam pelo idioma, pelo domínio do 

mesmo, e por vezes até pela alteração do nome original do website. A versão portuguesa 

mantém o nome original, mas adopta o domínio português (.pt).  

A criação do Airbnb, um website de teor semelhante ao anterior, deu-se em 2008. 

Desde então tem “experienciado um crescimento ‘explosivo’”, uma vez que levou cerca de 

dois anos e meio para atingir o primeiro milhão de reservas por noite mas, até ao segundo 

milhão de reservas, passaram seis meses e, um ano depois disso (em Junho 2012), o 

número já ia nos dez milhões (Guttentag, 2013, p. 7). 

Em 2010, surgiu o HouseTrip. No espaço de quatro anos, este website conseguiu 

reunir cerca de 300 000 imóveis disponíveis para arrendamento (HouseTrip, 2014). 

Actualmente o HouseTrip tem presença física em três países: Inglaterra (Londres), Suíça 

(Lausanne) e Portugal (Lisboa).   

O aparecimento do Wimdu (http://www.wimdu.pt/) aconteceu em 2011. Sedeado 

em Berlim, conta já com cerca de 250 colaboradores espalhados pelo mundo e mais de 

300.000 imóveis, sendo que o número de utilizadores registados ultrapassa o milhão. A 

empresa, presente em Portugal, refere a sua oferta como “uma agradável e autêntica 

experiência de viagem para aqueles que procuram uma alternativa inteligente aos hotéis” 

(Wimdu, 2014). 

O website 9flats (http://www.9flats.com/), também presente em Portugal, define-se 

como “a melhor alternativa aos hotéis”, com uma oferta de mais de 100 000 alojamentos 

(9flats, 2014). Também esta empresa tem sede na Alemanha, em Hamburgo. 

Além das anteriores, realce-se a Booking.com, existente desde 1996. Esta empresa 

tem sede em Amsterdão e escritórios espalhados por muitas outras cidades internacionais, 

contando com mais de 8 300 funcionários. A empresa, que permite reservas directas de 

variados tipos de alojamento, garante “preços mais baixos”, “sem taxas de reserva” e 

“reserva segura” e diz-se “líder mundial de reservas de alojamentos online” (Booking.com, 

http://www.wimdu.pt/
http://www.9flats.com/
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2014), sendo que, semanalmente, são reservadas mais de 4,5 milhões de noites, através 

do website. No entanto, importa referir que o arrendamento de alojamentos privados por 

curta duração de tempo não é a sua especialidade, tendo-se concentrado nesse ramo 

apenas recentemente. 

Em 2009 (p. 14), num estudo conduzido pelo Turismo de Portugal, na lista com os 

tipos de alojamentos turísticos existentes, não existe menção a este tipo de alojamento, o 

que pode indicar a sua insignificância na altura. O estudo refere as seguintes tipologias de 

alojamento para turistas: hotelaria, aldeamentos e apartamentos turísticos, parques de 

campismo, colónias de férias e pousadas de juventude e turismo no espaço rural. 

Actualmente, segundo Tomás & Pereira (2014, p. 20), só no website Airbnb estão 

disponíveis para arrendamento por curta duração mais de 6 300 habitações em território 

nacional. 

A presença destes websites em contexto nacional foi analisado também através de 

clipping. Este clipping resultou em dez entradas na tabela, ou seja, dez notícias espalhadas 

pelos órgãos de comunicação em análise (veja-se tabela 14 do apêndice 6), distribuídas 

por três dos cinco órgãos em análise: Ambitur, Welcome e newsletter do Turismo de 

Portugal. Nem o jornal Expresso, nem a revista Turisver escreveram algo sobre os quatro 

websites.  

Ao longo do período em análise, os websites HomeAway e Booking.com foram 

mencionados várias vezes em diversos órgãos de imprensa, em assuntos relacionados 

com prémios de turismo, sugestões de destino de férias, com legislação para este tipo de 

arrendamentos, entre outros. Em alguns dos casos analisados, as peças são repetidas, 

mudando apenas o órgão de comunicação – conforme as peças de 06/08/2014 da 

Welcome e da Ambitur e peças de 16/09/2014 e 15/09/2014 da Welcome e Ambitur, 

respectivamente. Portugal foi o país mais visado, sendo que também aconteceu não haver 

referência a país nenhum, por exemplo, quando se escreveu sobre parcerias comerciais, 

nomeadamente entre a Booking.com e o website LetsBonus. 

 

2.1. O turismo em Portugal 

 

Os principais alvos do turismo português são os turistas provenientes da Alemanha, 

Espanha, França, Holanda e Reino Unido. Estes países representam mais de quatro 

quintos das entradas de estrangeiros em Portugal, o que significa que o nosso país 

desenvolveu uma grande dependência de um número reduzido de mercados (Daniel, 2010, 

p. 267). Para combater estas limitações, é destacada a importância da “promoção do país 

a nível internacional”, bem como o aceleramento do crescimento do turismo interno. 
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Para Portugal prevê-se um crescimento de cerca de 11 por cento do turismo, até 

ao fim de 2014, face ao ano anterior, o que se traduz em cerca de 16 milhões de visitantes 

estrangeiros (AICEP, 2014). Este crescimento é superior às médias da Europa. Segundo 

o Turismo de Portugal (2011, p. 23), o país é actualmente “um dos destinos da Europa com 

um crescimento mais sustentável, (…) em características distintivas e inovadoras”. Este 

relatório revela ainda que actualmente o turismo tem uma “importância crescente na 

economia, constituindo-se como o motor do desenvolvimento social, económico e 

ambiental a nível regional e nacional”. 

Em dados referentes a Julho de 2011, a hotelaria em Portugal é responsável por 

55,6 por cento da oferta de alojamento turístico (Turismo de Portugal, 2012, p. 39). 

Também a hotelaria, em 2011, registou um aumento de dormidas de 3,4 por cento face ao 

ano anterior (p. 41). Dada a situação económica fragilizada do país, as habitações não são 

vendidas no volume previsto. Assim, vários empreendimentos residenciais estão a optar 

pelo arrendamento por curta duração em detrimento da venda de habitações (Melo & 

Soares, 2012). 

 

2.2. Comunicação online 

 

Por comunicação, segundo Allwood (2013, p. 34), entende-se a “partilha de 

informação, de conteúdos cognitivos ou esclarecimentos, com diferentes graus de 

consciência e intenção, muitas vezes interactiva, envolvendo trocas de informação, e 

muitas vezes regulada convencionalmente”. A comunicação é bem-sucedida se ambas as 

partes conseguirem emitir algo com significado uma para a outra, de modo a que se atinja 

um objectivo. 

A confiança dos consumidores na publicidade, enquanto fonte de informação pré-

aquisição de determinado produto ou serviço é reduzida, o que leva a que a comunicação 

online ganhe mais importância, em detrimento da comunicação através de meios 

tradicionais (correio postal, telefonema, entre outros) (Mangold & Faulds, 2009, p. 361). 

Além disso, os consumidores procuram com maior frequência informação na internet sobre 

produtos e serviços nos quais estão interessados (Burgess, Sellitto, Cox & Buultjens, 2009, 

p. 3). 

 O conteúdo das mensagens na web é apropriado quando vai de encontro às 

necessidades do utilizador: quando é útil e oportuno. Contudo, há que ter em conta que 

não devem ser feitas assunções sobre o que o utilizador quer efectivamente ver, 

adequando sempre a informação para que esta seja útil a um largo número de pessoas. 

Esta necessidade de adequar a informação à pesquisa requer ao comunicador que entre 
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“na profundeza da cabeça do utilizador” (Kissane, 2011, p. 12). Por outro lado, a autora 

refere que o conteúdo é o mais indicado para uma organização quando ajuda essa 

organização a atingir os objectivos (que podem ser o aumento de vendas ou transacções, 

redução de custos na comunicação, entre outros) de forma sustentável. De certa forma, o 

que é apropriado para o utilizador e o que é apropriado para a organização acaba por 

convergir. 

Existem factores-chave na comunicação online, sendo que um deles é o user 

generated content (UGC). Este termo refere-se ao conteúdo adicionado a websites pelos 

utilizadores, em vez de ser adicionado por organizações. Os utilizadores, nos websites em 

que lhes é permitido, adicionam conteúdo que pode tomar diversas formas: texto, 

pontuações, fotografias ou vídeos, entre outros (Burgess e outros, 2009, p. 4). O UGC 

permite que o indivíduo partilhe a sua visão, experiências e crenças sobre algo, com outros 

utilizadores. Utilizadores que confiam nestes conteúdos fazem-no porque são experiências 

reais, relatadas por pessoas reais e, mais importante, independentes (2009, p. 13). Alguns 

dos benefícios do UGC para as organizações, segundo Cox, Burgess, Sellitto & Buultjens 

(2008, p. 7) são o aumento da probabilidade de os consumidores criarem uma boa opinião 

sobre o produto ou serviço, o aumento da eficácia nos motores de pesquisa dos websites, 

a promoção de vendas cruzadas e o feedback actualizado por parte dos consumidores. 

No caso dos websites de que o trabalho trata, o UGC é algo que os suporta, dado 

que é o utilizador que toma a iniciativa de listar o espaço que tem disponível para arrendar 

(HouseTrip, 2014). Também os conteúdos (o espaço, as fotografias em si, entre outros) 

são fornecidos pelo utilizador, enquanto anunciante (Airbnb, 2014). Yannopoulou e outros 

(2013, p. 89) dizem-nos que “estas marcas [por exemplo, Airbnb] existem através dos 

consumidores”. Apesar de ser evidente o tratamento de informação por parte das equipas 

dos websites, os utilizadores contribuem para factores como o valor e a identidade destas 

marcas (HouseTrip, 2015). 

Outro factor-chave da comunicação online relevante para a comunicação destes 

websites em concreto é o electronic Word Of Mouth (eWOM). Litvin, Goldsmith, & Pan 

definem eWOM como “todas as comunicações informais dirigidas aos consumidores, 

através de tecnologias via internet, relativas ao uso ou a características de bens e serviços 

em particular, ou relativas aos seus vendedores” (2008, p. 461). Sotiriadis & Zyl (2013, p. 

109) destacam para o facto de esta comunicação se estabelecer entre produtores e 

consumidores, bem como entre os próprios consumidores, contribuindo assim para a 

continuidade do fluxo comunicativo. 
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2.2.1. Canais da comunicação online 

 

Quando a comunicação é estabelecida via internet, é-o por intermédio de diversos 

canais. Kissane (2011, p. 33) reforça o facto de que cabe à organização adaptar os canais 

à sua estratégia de comunicação com o público-alvo, dependendo dos seus objectivos. A 

autora lista-os de acordo com os parâmetros apresentados na tabela 1. 

Ivanov (2012, p. 537), especificamente sobre redes sociais online, afirma que estas 

criaram uma nova geração de empreendedores, que promovem o seu negócio a um custo 

consideravelmente inferior, explicando que não só os empreendedores podem aqui 

comunicar entre pares, como também o fazem com possíveis clientes.  

 

Tabela 1 - Canais de comunicação online 

 

Websites: a página principal de uma organização 
 

Sub-websites ou microsites: páginas auxiliares, destinados a um público ou região específicos 
 

Blogues: páginas com conteúdo que podem ou não estar agregados ao website ou aos microsites 
 

Newsletters: informação enviada a subscritores, de forma individual 
 

Redes Sociais Online: como o Facebook, Instagram ou Twitter 
 

Webcasts, podcasts, e vídeos 
 

Revistas online 
 

Aplicações mobile 
 

Aplicações, publicações e websites de terceiros 
 

E-books: conteúdos em formato de texto, disponíveis para download gratuito ou pago 

Fonte: Kissane (2011, p. 33) 

 

2.3. Comunicação com o turista na internet 

 

Desde que o turista apoia as suas decisões de consumo em informação retirada da 

internet, tem vindo a adoptar uma postura mais interactiva e autónoma em relação ao 

operador turístico, dado que nos últimos anos tem vindo a efectivar a consulta de 

informação, e consequente compra, de forma independente. Assim, o turista tende a 

“confiar mais em membros de comunidades virtuais que não conhece mas que partilham 

os seus interesses” (Turismo de Portugal, 2011, p. 31). 

Burgess e outros (2009, p. 4) realçam o facto de a internet ser uma fonte de 

informação importante no contexto turístico, sendo que existem websites específicos em 

que os turistas publicam informação. Nestes casos, o UGC toma alguma importância. Um 

exemplo desses websites é o Tripadvisor (www.tripadvisor.com). Sotiriadis & Zyl (2013, p. 

http://www.tripadvisor.com/
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118) provaram, com o seu estudo, que o eWOM nas redes sociais tem um peso significativo 

aquando da avaliação da decisão, por parte do turista. Assim, os marketeers, de acordo 

com a “credibilidade da fonte” devem dar importância a essa divulgação de informação. 

Como tal, verifica-se a adopção de marketing viral - a exploração eficiente das 

oportunidades disponíveis em contexto virtual - implementando acções que posteriormente 

gerarão reacções positivas e trocas de ideias por parte dos utilizadores. 

Dados estes comportamentos, torna-se essencial que a informação dedicada ao 

turista seja integrada em websites (que devem ser bilingues e personalizáveis de acordo 

com o utilizador), para que o processo de recolha de informação, selecção e reserva 

decorra comodamente e de forma bem-sucedida para ambas as partes (Turismo de 

Portugal, 2011, p. 31). No caso do Airbnb, a marca comunica de forma a enfatizar o papel 

do proprietário do alojamento, utilizando fotografias de elevada qualidade. Existe também 

o recurso a exemplos de pessoas “normais” a publicar os espaços, para que esse papel 

crie um sentimento de identificação entre os membros (Yannopoulou e outros, 2013, p. 87). 

 

2.3.1. Elementos dos websites  

 

De forma generalizada, o conteúdo de um website é indicado quando permite à 

organização alcançar os objectivos do projecto e, consequentemente, da estratégia a longo 

prazo, ao mesmo tempo que permite ao utilizador recolher a informação que procura 

(Halvorsson & Rach, 2012, p. 104). Ao definir o conteúdo, um dos elementos a ter em conta 

é o público a que o conteúdo se dirige, dado que quando a definição do target é clara para 

a empresa, as hipóteses de se criar conteúdo proveitoso para o utilizador são maiores 

(2012, p. 105).  

Quando se trata da mensagem que se quer passar, os mesmos autores (2012, p. 

107) defendem que a mensagem se deve dividir em três partes, organizadas 

hierarquicamente: a ideia primária, a ideia secundária e os detalhes. Assim, se esta tiver 

de ser cortada ou se não for lida por inteiro, são os detalhes ou aspectos secundários que 

se perdem, enquanto o foco principal é transmitido. Essencialmente, Halvorsson & Rach 

(2012, p. 111) apontam como objectivos principais das mensagens e respectivo conteúdo: 

a persuasão, validação, informação, instrução e o carácter de entretenimento, sendo que 

uma mensagem não deve tentar cumprir mais do que um destes objectivos, para não correr 

o risco de perder o foco e o interesse para o utilizador.  

Além da mensagem, o design dos websites deve focar-se não só na atractividade, 

mas também na funcionalidade que confere ao utilizador, para que as acções sejam 

facilmente relembradas e a navegação intuitiva para que o uso do espaço seja eficiente 
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(Cox e outros, 2008, p. 3). A adopção de um layout simples e intuitivo é beneficiada no 

sentido em que melhora a experiência do utilizador do website, permitindo-o focar-se no 

conteúdo, sem ter de se preocupar demasiado com a procura do mesmo. Estes aspectos 

devem ser aplicados, não só na página principal, mas também ao longo de todo o website.  

A comunicação online com o utilizador não deve acontecer exclusivamente através 

do website. As marcas devem expandir-se para outras plataformas e reinventar os meios 

que utilizam para comunicar. As organizações podem procurar perceber onde está o 

público-alvo para que os possa abordar nesses sítios. O autor exemplifica: “pode criar-se 

uma lista de clientes no Twitter (…), contratar trabalhadores através do LinkedIn ou 

informar sobre o mercado no Facebook” (Lyngbo, 2012, p. 6). Esta comunicação com o 

utilizador através de páginas e redes sociais é benéfica, também porque possibilita às 

organizações a manutenção da relação com os utilizadores, tornando-a interactiva (2012, 

p. 7). Assim, o utilizador sente que recebe atenção por parte da organização e valoriza-a 

por isso, enquanto para a organização, esta é mais uma forma de recolher informação.  

 

3. Análise dos Resultados 

 

 Neste ponto serão analisados os resultados obtidos com a recolha de informação. 

A recolha aconteceu através de clipping, entrevistas e da análise qualitativa de conteúdos 

digitais, tal como o que consta no ponto 1.  

 

3.1. Layout das Homepages dos websites 

 

Após preenchimento da tabela de análise da homepage de cada um dos websites 

(ver apêndice 4, tabela 1), foi possível comparar alguns parâmetros relativos ao aspecto 

visual das mesmas. A homepage da Booking.com destaca-se das restantes (veja-se tabela 

2) por se apresentar de forma mais confusa, sem destacar um elemento em detrimento dos 

restantes. Também se distancia pelo facto de não ter uma imagem, vídeo ou slideshow no 

início da página, à semelhança das outras três. 

As homepages do Airbnb, HomeAway e do HouseTrip são muito semelhantes, 

contendo sensivelmente os mesmos elementos, tendo a destacar apenas a diferença nas 

imagens principais – sendo que, no caso do Airbnb, se trata de um vídeo e, no caso do 

HouseTrip, a imagem apresentada abaixo é apenas uma das quatro fotografias que 

actualmente compõem o slideshow. Em todos os casos, o formulário de pesquisa de 

alojamentos está em destaque, enquanto um dos primeiros elementos da página. 
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Tabela 2 - Homepages dos websites em análise 

Homepage 
Airbnb 

 

Homepage 
HomeAway 

 

Homepage 
HouseTrip 

 

Homepage 
Booking.com 

 Fonte: Elaboração própria, retirado de Airbnb, HomeAway, HouseTrip e 

Booking.com, a 17/05/2015 

 

 Ainda após observação da tabela 1 dos apêndices, pode constatar-se que, embora 

não seja perceptível de imediato, as cores utilizadas, quer no fundo da página, quer em 

lettering são sempre semelhantes, senão iguais (ver Tabela 3; excerto adaptado da tabela 

1 em apêndice): 
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Tabela 3 - Cores base das Homepages 

 Cor de Fundo Lettering (cor) 

Airbnb Cinza claro Branco 

HomeAway Cinza claro Branco e Azul médio 

HouseTrip Cinza claro Branco e Azul médio 

Booking.com Branco Vários tons de azul 

      Fonte: Elaboração própria 

 

 Verificou-se a predominância de cores neutras, como o branco e o cinzento. O azul, 

em vários tons, é utilizado nos elementos principais e de texto, sendo que não se verificou 

presença significativa de outras cores (à excepção do amarelo na caixa de pesquisa da 

Booking.com) em elementos que não sejam fotografias ou vídeo. 

Ao fazer scroll down pela página, foi possível encontrar sugestões de destinos, ou 

de alojamentos inseridos em destinos (por exemplo: sugestão de um destino e de 

alojamento nele inserido – ver figura1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Retirado de Airbnb, a 17/05/2015 

 

Os destinos em sugestão variam de acordo com a localização geográfica da 

pessoa: não é sugerido a uma pessoa que está em Portugal o mesmo que é sugerido a 

um residente do Chile, por exemplo. Além da localização geográfica, e através do uso de 

cookies, as sugestões também são influenciadas pelas pesquisas que o utilizador faz no 

próprio ou mesmo noutros websites. Em todos os casos, no fim da página, é disponibilizada 

informação considerada útil, como informação sobre a empresa, como anunciar, perguntas 

frequentes, contactos, presença em redes sociais, entre outros. 

 

Figura 1 - Exemplo de sugestão de destino e alojamento 
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3.2. Entrevistas 

 

Ao longo da recolha de informação, foram realizadas entrevistas, presenciais ou via 

contactos pela web, a anfitriões em território nacional, hóspedes (que tenham usufruído do 

serviço pelo menos uma vez) e a uma especialista em arrendamento de alojamentos 

privados por curta duração a turistas. Nos próximos pontos encontram-se analisadas as 

respostas obtidas em cada entrevista. 

 

 3.2.1. Entrevista a especialista: critérios e tratamento dos anúncios por parte 

dos websites 

 

De acordo com o que foi transmitido na entrevista, no caso da Booking.com, a 

informação publicada, e a ordem pela qual esta é publicada, dá preferência a um eventual 

factor diferenciador – “uma localização especialmente atractiva ou comodidades de luxo” 

(apêndice 1) -, sendo que a informação indispensável não recebe um destaque tão grande 

porque não é diferenciadora, sendo algo que o cliente se foca apenas após uma primeira 

selecção. A informação relevante sobre o alojamento deve estar explícita e escrita de forma 

simples, para que capte a atenção e se faça uma pré-selecção do que interessa. A 

especialista sublinha ainda que “as descrições dos alojamentos têm que ser 

comercialmente apelativas”. 

Uma questão que importou saber sobre os websites e a apresentação dos 

anúncios, consoante os filtros da pesquisa, foi a ordem a que estes surgem. A resposta 

obtida revelou que estes são ordenados através de critérios internos da empresa, apesar 

de a ordem poder ser alterada consoante o que o utilizador quiser ver: se quer ver os mais 

baratos, os mais bem classificados, entre outras hipóteses.  

Também na Booking.com existe troca de feedback. O feedback, no entanto, e para 

ser apenas dado por pessoas que tenham realmente usufruído do serviço, só pode ser 

escrito após a verificação da estadia. Ou seja, após a estadia, o hóspede recebe um e-mail 

a pedir que escreva sobre o alojamento e o avalie, e só então é enviado para uma secção 

da Booking.com que irá rever o comentário e avaliar a existência de linguagem 

inapropriada – único caso em que o comentário é alterado ou não publicado. A não ser que 

contenham linguagem inapropriada, os comentários são publicados exactamente como 

foram escritos pelo utilizador. Através das outras entrevistas realizadas (analisadas em 

3.2.2. e 3.2.3.), foi possível entender que o mesmo sistema de avaliação é adoptado pelos 

restantes websites, desta forma impedindo que os não utilizadores criem conteúdo 

falacioso. 
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 3.2.2. Entrevistas aos anfitriões: construção do anúncio e processo de 

arrendamento 

 

Ao entrevistar anfitriões, procurou-se falar de aspectos relacionados com o 

processo de anunciar o imóvel, as limitações comunicacionais dos websites, e com o 

contacto estabelecido entre anfitrião e hóspede. Falou-se com dois anfitriões que 

disponibilizam as suas casas no Airbnb (comum aos dois), no Misterbnb (Rafael, apêndice 

2.1.), e, no passado, no Homelidays (vulgo: HomeAway; Ricardo, apêndice 2.2.).  

Quando inquiridos sobre o porquê de terem escolhido os websites onde divulgam 

os seus espaços, foi mencionada a facilidade de utilização destes, bem como o facto de 

não conhecer outros. Sobre o processo de arrendamento, foi explicado que o primeiro 

contacto é sempre da parte interessada no alojamento (hóspede), que verifica a 

disponibilidade e contacta via e-mail ou através de um formulário de contacto. Depois, se 

se verificar interesse, são acertados detalhes entre as duas partes e feito o pagamento ou 

depósito de segurança (depende sempre do que é definido pelo anfitrião). Rafael sublinha 

a importância de “responder às questões colocadas de forma rápida (…) e simpática”.  

A submissão do anúncio do imóvel requer alguns passos em que o utilizador é 

levado a preencher campos relativos a características da casa, como por exemplo: 

“tipologia, regras da casa, durações mínimas, preços, indicações de como chegar…” 

(Ricardo, apêndice 2.2.). No entanto, a maior parte dos campos não são de preenchimento 

obrigatório, pelo que o anunciante escolhe o tipo de informação que quer transmitir. Ambos 

os entrevistados procuram detalhar os anúncios, no entanto, Rafael refere que “existem 

sempre perguntas extra”.  

Foram também indicadas algumas limitações, que variam consoante o website. O 

Airbnb impõe um limite máximo de caracteres no campo da descrição do imóvel e o 

Misterbnb limita o número de fotografias de cada anúncio. 

Questionados sobre a frequência com que actualizam os anúncios, as respostas 

informam que o elemento mais actualizado é o preço, dado que varia consoante as épocas. 

No entanto, os websites oferecem a hipótese de inserir preços diferentes para datas 

diferentes, de forma automática. Também houve a menção a alterações mensais, de forma 

a manter o anúncio actual. 

Em relação ao contacto entre o website e o anunciante, as opiniões dividiram-se: 

Rafael não considera que o contacto seja regular, Ricardo sim. O website contacta 

essencialmente para informar das propostas dos utilizadores ou para envio de mailing. Já 

quanto ao contacto com os hóspedes e, embora o website não revele os contactos de 

ambas as partes de imediato, estes acabam por trocar esse tipo de informação (incluindo 
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números de telemóvel) para que o contacto seja mais rápido e possa ser feito em várias 

plataformas.  

À pergunta sobre a recepção de feedback por parte dos hóspedes, Rafael disse 

que, dado que ainda não recebeu ninguém em sua casa, ainda não tem feedback de outros, 

considerando, no entanto, um elemento importante uma vez que os comentários conferem 

visibilidade. Ricardo costuma receber feedback dos hóspedes através do website e 

responde-lhes de volta. 

Ambos os inquiridos procuraram outros anúncios antes de submeterem o seu. 

Consideraram importante perceber o que é usual em termos de preço, descrições, 

informação útil, e não só. A mensagem que se procura passar pelo anúncio é feita através 

dos mais variados elementos: descrição, fotografias, disponibilidade e extras, entre outros. 

Enquanto Rafael procura passar a imagem de um alojamento familiar, Ricardo pretende 

afirmar que o seu alojamento é low cost. 

 

 3.2.3. Entrevistas aos hóspedes: percepção dos anúncios e processo de 

arrendamento 

 

Nas entrevistas aos hóspedes, procurou-se abordar as diferentes partes do 

processo de arrendamento. Estas vão desde o primeiro contacto com os anúncios, de 

modo a perceber quais são, em cada caso, mais apelativos; ao processo pelo qual é 

necessário passar para que o arrendamento e consecutiva estadia aconteçam; e ao 

contacto estabelecido com o anfitrião. 

Na generalidade, quando perguntados sobre como conheceram os websites, as 

respostas apontam para: familiares e amigos, redes sociais ou blogues. Existe uma 

excepção, que refere que ouviu falar pela primeira vez do website Airbnb numa das revistas 

distribuídas pelas companhias aéreas, dentro do avião. 

Sobre os elementos dos anúncios que mais atraem os hóspedes aquando da 

pesquisa inicial, houve quem dissesse que “Os [anúncios] que não têm informação 

suficiente deixam-me logo sem interesse” (Marisa, apêndice 3.3.). No gráfico 1, encontram-

se representados os elementos mais importantes para os inquiridos. 

Pode verificar-se no gráfico que, para a maioria dos hóspedes, as fotografias e os 

comentários (e avaliação) são elementos importantes. De seguida, estão a localização do 

imóvel e o preço como factores decisivos. Houve ainda quem atribuísse importância a 

elementos como a decoração do espaço ou as condições de cancelamento da reserva. 
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Gráfico 1 - Elementos mais atractivos nos anúncios dos imóveis de acordo com os 
entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria; Base de entrevistados: 7 

 

No geral, os entrevistados afirmam que os anúncios têm informação suficiente e 

adequada e que, quando não é assim, perguntam algo ao anfitrião ou passam para o 

próximo anúncio. Ao explicar o processo de contacto e consequente arrendamento, os 

hóspedes explicam que, no geral, o primeiro contacto com o anfitrião consiste na 

confirmação da informação presente no anúncio e, por vezes, fazem questões adicionais. 

Depois mantêm contacto para fazer a reserva e combinar o método de pagamento, bem 

como a entrega da chave ou local de encontro. Os hóspedes afirmam que por norma os 

anfitriões confirmam a informação já presente no anúncio, e são raras as discordâncias 

entre o anúncio e o que é dito posteriormente, por contacto privado. A acontecer, estas 

discrepâncias verificam-se a nível do preço praticado, como exemplifica a Ana (apêndice 

3.5.): “durante o processo de procura encontrei muitos anfitriões que tinham um preço no 

website e em mensagem pediam outro, normalmente os preços pedidos eram exorbitantes. 

Achei terrível”. 

Em relação às expectativas dos hóspedes, criadas através do que é transmitido 

pelo anúncio e pelo contacto com o anfitrião, estas têm sido correspondidas. Houve quem 

sublinhasse a importância dos comentários e avaliações do imóvel para este aspecto, 

dizendo que “o feedback dos viajantes que por lá passaram (…) é importante” (Ana, 

apêndice 3.5.), ou que durante a estadia “as pessoas são muito descontraídas e envolvem-

se” (Joana, apêndice 3.1.). Houve ainda um caso em que o espaço superou as expectativas 

porque “o anúncio tinha poucas fotos” (Bernardo, apêndice 3.2.). Dos inquiridos, nenhum 

se sentiu defraudado com o espaço que arrendou. 

Em resposta à pergunta: “quando chegou ao local, encontrou o seu anfitrião? 

Mantiveram contacto ao longo da estadia?”, os inquiridos responderam maioritariamente 

6

6
4

4

1 1
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que sim, salvaguardando que depende sempre do que é combinado previamente. Destaca-

se o facto de o anfitrião se mostrar disponível para se encontrar com o hóspede num local 

que seja mais acessível para este ou, regra geral, o encontro entre anfitrião e hóspede é 

feito no próprio alojamento. Uma das entrevistadas, Paula (apêndice 3.7.) refere que 

prefere encontrar-se directamente com o dono do alojamento e não com um representante, 

“pois se houver problemas, o encarregado geralmente não tem autonomia para resolver”. 

Nem todos os entrevistados deram feedback através do website: houve quem se 

tivesse esquecido (Sara, apêndice 3.4.) ou quem tivesse dado pessoalmente (Paula, 

apêndice 3.7.). Os restantes afirmaram ter enviado feedback, dado que “é sempre 

importante dar o feedback para ajudar outros viajantes na sua escolha” (Marisa, apêndice 

3.3.). Apesar disso, para todos, os comentários e avaliação do imóvel são um factor 

decisivo aquando da tomada de decisão. Os entrevistados afirmam tomar muita atenção 

aos comentários, fazendo até um levantamento dos pontos positivos e negativos de cada 

imóvel ou anfitrião através destes, ou considerando que “são importantes porque é a 

opinião de uma pessoa que já lá esteve” (Ana, apêndice 3.5.). Curiosamente, a 

entrevistada que não enviou feedback por esquecimento (Sara, apêndice 3.4.), refere que 

“os comentários são um dos recursos mais relevantes neste processo. Excluo imóveis que 

não tenham feedback”. Existe ainda quem filtre os comentários por nacionalidade (Paula, 

apêndice 3.7.), dado que já encontrou padrões com os quais se identifica ou não, por 

exemplo: “os franceses gostam de tudo (…) e os japoneses são os mais fiáveis”. 

 

3.3. Apresentação e descrição dos anúncios a alojamentos 

 

Ao analisar uma selecção de anúncios, procurou-se perceber o que os anunciantes 

querem transmitir e de que forma o fazem. Assim, o foco incidiu na apresentação e 

descrição dos respectivos anúncios. Os dados recolhidos foram inseridos em tabelas (ver 

apêndice 5, tabelas 2 a 13 inclusive), separadas por website e por cidade (Lisboa e Porto). 

Desta análise foi excluído o website Booking.com, uma vez que os anúncios apurados na 

pesquisa eram anúncios a unidades hoteleiras e não a alojamentos privados. 

 Na análise geral ao anúncio, fez-se o levantamento dos títulos com que estes se 

apresentavam. Apurou-se a existência de títulos em inglês (exemplo: “Sunny with Balcony 

@ City Centre”), em português (exemplo: “Fantástico apartamento em frente ao Rio”), ou 

em ambos os idiomas (exemplo: “Cedofeita Downtown Historic centre – Apartamento 

renovado”). Foram também identificados títulos com linguagem objectiva (exemplo: 

“Apartamento no Chiado, Lisboa”) e com linguagem subjectiva (exemplo: “Casa cheia de 

luz num bairro residencial tranquilo no centro histórico”).  
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 Todos os anúncios analisados têm várias fotografias, que podem ser do alojamento 

ou dos arredores. Na tabela 4 estão descriminadas as médias de fotografias dos anúncios, 

por cidade em análise e por website. 

 

Tabela 4 - Média de fotografias dos anúncios de acordo com o website e a cidade 

Website/Cidade Lisboa Porto 

Airbnb 30 27 

HomeAway 23 20 

HouseTrip 28 17 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim, de acordo com os anúncios observados, verifica-se que a média de 

fotografias que compõem os anúncios de Lisboa, em cada website, é superior à média de 

fotografias dos anúncios de alojamento do Porto. É no website Airbnb onde se verificam as 

médias mais elevadas de cada cidade. 

Também se considerou importante apurar as avaliações dos anúncios, até porque 

são, em conjunto com os comentários, um dos elementos mais importantes aquando da 

escolha do imóvel – de acordo com grande parte dos entrevistados. De todos os anúncios 

apurados (108), 54 não têm qualquer avaliação. Destes 54, 34 são referentes aos anúncios 

do website HouseTrip. O facto de os anúncios ainda não terem sido avaliados ou 

comentados também pode dever-se a, por serem recentes, ainda não terem sido 

arrendados através daquele website. As avaliações dos anúncios vão de zero a cinco 

estrelas, sendo que a avaliação mais baixa encontrada foi de quatro estrelas, verificada em 

dois dos anúncios avaliados. 

Outro dos factores importantes na comunicação, que se quis apurar ao recolher 

dados relativos aos anúncios e aos anunciantes, foi a variedade de idiomas que estes 

falam. No HouseTrip essa informação não está disponível, a não ser que o anfitrião a tenha 

colocado na descrição. No Airbnb e HomeAway existe um campo destinado a essa 

informação. Os anfitriões dizem-se capazes de comunicar em, pelo menos, dois idiomas, 

salvo duas excepções, em que só comunicam em inglês. Por sua vez, são os únicos que 

não comunicam em português.  

Uma componente do anúncio que mereceu o destaque desta análise foi a descrição 

textual. Optou-se por analisar esta componente de forma mais detalhada, observando 

aspectos como o tipo de escrita, o idioma, a extensão do texto e o seu conteúdo. 

Estas descrições apresentam-se normalmente em forma de texto corrido, com 

frases completas, parágrafos e pontuação adequada ou são apresentadas por tópicos, 

através de linguagem mais informal e de frases mais sintéticas. Das apresentadas por texto 
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corrido, foram contabilizados os parágrafos, e apurou-se que, em média, o texto tem cerca 

de cinco parágrafos. No entanto, individualmente, verifica-se a existência de textos com 

um parágrafo ou com dezanove, por exemplo. 

Para facilitar a análise do conteúdo do texto, estabeleceram-se categorias de 

informação. No gráfico 2 encontram-se as repetições de cada categoria, sendo que cada 

anúncio engloba uma ou mais que uma das categorias, podendo até englobar todas. 

 

Gráfico 2 - Informação contida nas descrições de anúncios a alojamentos em frequência 
absoluta 

Fonte: Elaboração própria; Base de anúncios: 108 

 

A informação visada mais vezes na descrição dos anúncios é relativa às instalações 

do imóvel, na qual se incluem informações relativas ao número de divisões, por exemplo, 

seguida por informações relacionadas com a vizinhança (informações variadas sobre o 

bairro em que o alojamento se insere e proximidades) e com os transportes. As regras da 

casa também foram mencionadas vezes consideráveis. Existe ainda informação sobre 

locais atractivos: onde comer, o que visitar, que actividades fazer, entre outras. Alguns dos 

anfitriões também mencionam como se deve proceder ao check in, que explicitam logo na 

descrição, e outros mencionam a prestação de serviços “extra”, mediante pagamento. 

Enquanto descrições do anúncio podem ser estritamente objectivas e informativas, como: 

“The apartment has a bathroom with a walk-in shower and hair dryer”, verificou-se que o 

texto da descrição é muitas vezes composto por afirmações de cariz subjectivo ou 

complementado com adjectivos, como por exemplo: “The sleek bathroom has a walk-in 

shower and it is equipped with a hair dryer”. Ou seja, o anunciante recorre a adjectivos para 
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caracterizar o espaço ou a experiência. Contabilizaram-se os adjectivos repetidos mais 

frequentemente, representando-os no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Adjectivos utilizados duas ou mais vezes em cada descrição de anúncios 

 

Fonte: Elaboração própria; Base de anúncios: 108 

 

Para descrever o alojamento que disponibilizam para arrendamento e, por vezes, 

também o que está em seu redor, os anunciantes analisados utilizam mais frequentemente 

adjectivos como “confortável”/”conforto”, “grande”, “incrível” e “solarengo”, entre outros. Na 

categoria “outros” do gráfico 3, encontram-se adjectivos cuja repetição se verificou uma 

vez (que são: “único”, “histórico”, “contemporâneo”, “perfeito”, “privilegiado”, “calmo”, 

“pitoresco”, “romântico”, “elegante” e “boa atmosfera”). Na figura 2 é possível observar 

exemplos de descrições de alojamentos, através de excertos. 

 

Figura 2 - Exemplo de descrição subjectiva e objectiva 

 

  Fonte: Retirado de Airbnb, a 14/06/2015 
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O primeiro é exemplo de um excerto de uma descrição de cariz subjectivo, com 

expressões como “modern” ou “best experience”, e o segundo, um exemplo de um excerto 

de uma descrição objectiva, com indicação de informações úteis sobre o alojamento. Este 

último, apesar de o conteúdo ser informativo e geralmente subjectivo, tem também um 

adjectivo a caracterizar um dos elementos do alojamento (“confortável sofá”). 

Uma vez que existe a possibilidade de tradução automática por parte de 

mecanismos do website, existem anúncios cuja descrição está escrita em inglês ou em 

português (ver figura 2). Noutros casos, os anunciantes escrevem a mesma informação em 

ambos os idiomas.  

 

4. Discussão de Resultados 

 

As principais informações retiradas da recolha de dados mostraram que os turistas 

que procuram este tipo de alojamento, fazem-no na posse de informação detalhada, que 

conduz uma decisão consciente. No geral, têm uma ideia clara do que procuram e de quais 

são as suas limitações, algo que, de acordo com eles, deve ser perceptível no anúncio, 

sem necessidade de recorrer a contacto para esclarecimento de dúvidas – que é essencial, 

mas pouco desejável numa primeira fase de pesquisa e selecção. Os anunciantes, em 

consciência destes factos, mostraram esforço no sentido de tornar a informação que 

disponibilizam útil ao turista. Esta necessidade foi confirmada por Kissane (2011, p. 12), 

quando diz que o conteúdo das mensagens na web é apropriado quando vai de encontro 

às necessidades do utilizador. 

Das entrevistas realizadas aos anfitriões em território português, apurou-se a 

importância atribuída à forma de receber o hóspede, à simpatia no tratamento e, 

essencialmente, a importância atribuída ao anúncio: as opções devem ser explícitas e é 

importante a diversidade no que toca às características do serviço que se disponibiliza. 

Estes factores são confirmados por Pereira (2013, p. 14), que destaca o quão vasto o 

segmento de utilizadores é. Com a pesquisa, constatou-se também a existência de uma 

vasta oferta de alojamento em território português, algo previamente indicado por Tomás 

& Pereira (2014, p. 20), ao mostrarem que à data, só no website Airbnb estavam já 

disponíveis mais de 6 000 habitações para arrendamento, em território nacional. Através 

desta pesquisa foi cumprido um dos objectivos propostos: identificar a oferta dos websites 

de arrendamento de alojamentos privados por curta duração para turistas em território 

português. 

Os utilizadores destes serviços (hóspedes) que foram entrevistados vêm reforçar a 

ideia de que a familiaridade é algo que procuram, o que Gottlieb (2013, p. 4) sublinha: a 
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preferência de alguns turistas por instalações familiares e acolhedoras, o que obriga à 

utilização de novas abordagens de interacção com o turista. Os turistas entrevistados vão 

de encontro a Gottlieb (2013, p. 4), quando este refere a importância da experiência no 

planeamento do próprio programa de férias. Ou seja, é esta que leva os turistas a recorrer 

ao arrendamento de alojamentos privados por curta duração enquanto opção alternativa 

aos hotéis. 

A grande chave do sucesso destes websites prende-se com o facto de serem os 

utilizadores a disponibilizar o serviço comercializável. Yannopoulou e outros (2013, p. 89) 

dizem que “estas marcas [por exemplo, Airbnb] existem através dos consumidores”. Cabe 

ao anunciante tornar o anúncio do imóvel apelativo e informativo. Ao longo de todo o 

processo, os indivíduos adoptam vários papéis, que permitem o bom funcionamento desta 

actividade (Yannopoulou, Moufahim & Bian, 2013, p. 86). Os anfitriões não só 

disponibilizam as suas instalações, como elaboram o anúncio de forma a que este chame 

a atenção de hóspedes – um dos anfitriões entrevistados mencionou que procura melhorar 

mensalmente o seu anúncio, para se assegurar de que a mensagem continua a transmitir 

a ideia que quer passar. A estratégia destes websites baseia-se em recorrer a pessoas 

“normais” a publicar os espaços, para criar um sentimento de identificação entre os 

membros (Yannopoulou e outros, 2013, p. 87). Este é um dos elementos que retrata a 

comunicação B2C dos websites, como proposto nos objectivos. 

 Por outro lado, o utilizador tende a deixar feedback – considerado factor de decisão 

fundamental pelos hóspedes entrevistados -, porque também o feedback de utilizadores 

anteriores foi importante na sua tomada de decisão. “[Os comentários] São importantes 

porque é a opinião de uma pessoa que já lá esteve”, de acordo com Ana (apêndice 3.5.). 

Também através de entrevistas apurou-se que uma das formas de o website promover a 

troca de informação entre os utilizadores é, após verificação da estadia, sugerir que ambos 

se avaliem: ou seja, o hóspede é avaliado enquanto hóspede pelo anfitrião e este, por sua 

vez, é avaliado pelo hóspede (que também avalia o alojamento). Além da avaliação, estes 

podem deixar comentários a relatar a experiência, destacando pontos positivos ou 

negativos – algo útil para quem utiliza os comentários para fazer levantamento desses 

mesmos pontos, como é o caso do Bernardo (apêndice 3.2.).  

Para os entrevistados, é importante todo o processo de arrendamento, a começar 

pelo primeiro contacto que têm com o anúncio. No caso dos anfitriões, é importante adaptar 

o anúncio aos possíveis hóspedes. Na análise dos anúncios, foi notada a utilização do 

inglês enquanto idioma ‘universal’, a descrição convidativa do alojamento, o recurso a 

várias fotografias que ilustram o que se está a tentar comercializar, entre outros factores. 

O facto de o conteúdo dos anúncios ser criado por anfitriões que também, por vezes, são 
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hóspedes, permite-lhes saber que informação devem colocar para que o anúncio seja mais 

completo. No caso dos hóspedes, é importante disporem de informação suficiente que lhes 

permita tomar uma decisão mas, quando essa não existe, é necessário que os anfitriões 

se mostrem disponíveis para responder a eventuais perguntas. Tal é comprovado por 

Sotiriadis & Zyl (2013, p. 118) quando dizem que o eWOM nas redes sociais tem um peso 

significativo aquando da avaliação da decisão, por parte do turista. A informação que os 

hóspedes entrevistados consideram mais atractiva – ou seja, à qual dão mais atenção – é 

aquela que consta nos comentários e nas fotografias (e noutros factores, como o preço e 

a localização), pelo que o esforço dos anunciantes tem que ser concentrado nesses 

elementos, para transmitir eficazmente a mensagem.  

A mensagem transmitida pelos anunciantes começa logo no título do alojamento, 

que pode ser directo ou chamativo, por exemplo. Depois encontram-se as informações 

mais importantes, de forma imediata: o preço, a localização, o calendário de reservas, o 

número de fotografias disponíveis e as principais características da casa. Este layout vai 

de acordo com a teoria de Halvorsson & Rach (2012, p. 107), que defendem a divisão da 

mensagem em partes, colocando o mais relevante no início e o menos relevante no fim, 

para que a informação essencial não se perca. A descrição dos alojamentos, apesar de 

livre (não são impostos parâmetros por parte dos websites), é importante relativamente à 

quantidade de informação que pode fornecer, e a outros aspectos ligados à linguagem e à 

legibilidade do texto (a nível de idioma, ortografia, entre outros). Algumas descrições são 

praticamente inexistentes, outras (raras) são escritas em maiúsculas, o que confere alguma 

agressividade, outras são com textos curtos e estruturados, com informação relativa ao 

alojamento, e informação útil sobre o destino. As variações são muitas e este, a par das 

fotografias, é o campo onde o anunciante se pode expressar melhor e onde pode 

diferenciar-se. Também foi possível compreender que, na descrição dos anúncios, além 

do essencial (informação relativa às instalações, por exemplo), é positivo que se dê 

algumas dicas e orientações, nomeadamente em relação ao local. Estas ilações resultaram 

da análise da apresentação e descrição dos alojamentos nos websites, análise essa que 

também integra os objectivos deste trabalho. 

Nestes websites, a interacção com o turista é constante (e percebê-la era o último 

dos objectivos a que a autora se propôs e, a seu ver, conseguiu), especialmente a 

interacção entre anfitrião e hóspede, que começa logo no primeiro contacto por parte do 

(futuro) hóspede. Apesar da utilização de formulário, a informação chega ao anfitrião por 

várias vias electrónicas, de acordo com os anfitriões entrevistados e, a partir daí, o contacto 

é sempre estabelecido entre estas duas partes. Posteriormente, o website volta a contactar 

ambas as partes para que se promova a existência de feedback. É, no entanto, notória a 
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quase ausência de comentários e de avaliação dos alojamentos por parte dos hóspedes 

no website HouseTrip. Esta ausência vem sugerir a falta de motivação do relato da 

experiência do turista, por parte do website. 

Como ‘curiosidade’, é interessante destacar a semelhança das homepages dos 

principais websites. Mesmo não sendo totalmente iguais em termos de layout (a homepage 

da Booking.com diferencia-se ligeiramente), a semelhança foi notória aquando da 

comparação da informação que disponibilizam. Todos têm fotografias e sugestão de 

destinos, por exemplo. 

Também os anúncios se revelaram semelhantes, de website para website. A maior 

diferença a apontar assenta no facto de o Airbnb ser mais detalhado, ou seja, tem mais 

campos de preenchimento. 

 

Conclusões Finais 

 

Este seminário procurou estudar as várias formas que os websites de arrendamento 

de alojamento privado por curta duração utilizam para comunicar com os seus utilizadores, 

quer enquanto anfitriões, quer enquanto hóspedes. Para tal, seguiu-se o método 

qualitativo, dentro do qual foram aplicadas técnicas de recolha de dados: a análise 

documental, o clipping, a análise qualitativa de conteúdo digital e a entrevista – aplicada a 

vários segmentos de pessoas.  

Antes de se proceder à recolha de dados junto dos entrevistados e dos vários 

websites, a análise documental levou a algumas conclusões, entre as quais: o facto de nos 

últimos anos se ter verificado um crescimento no número de dormidas em alojamento 

privado em Portugal, crescimento esse impulsionado pela existência de websites que 

permitem a alocação de anúncios aos alojamentos. E o facto de os consumidores 

procurarem constantemente informação online, o que os leva a ganhar uma capacidade de 

alerta em relação ao que os rodeia, percepcionando os elementos mais atentamente. 

Assim, são consumidores mais atentos, que se informam antes da aquisição de qualquer 

bem ou serviço, pelo que os websites dirigidos aos turistas têm de estar preparados para 

essa capacidade por parte dos consumidores, apesar de, nestes casos, o conteúdo 

depender do utilizador. 

Após a análise dos dados recolhidos, foi possível notar como estes websites 

comunicam, nomeadamente como estabelecem a relação com os anfitriões que lá decidem 

anunciar e, mais importante, como promovem a independência destes. Assim, a 

comunicação é estabelecida entre anfitrião e hóspede, sendo que o contacto entre estes 
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acontece de forma directa, apesar de haver uma plataforma intermediária por questões de 

segurança.  

Da parte dos anfitriões, foi definida a importância de transmitir a mensagem de 

acordo com as necessidades de informação dos hóspedes, e foi abordada a forma através 

da qual estes procuram transmitir a mensagem: o que escrevem, as regras que impõem, a 

mensagem que passam através das fotografias, entre outros. A análise do conteúdo dos 

anúncios dá especial atenção a estes detalhes, concluindo que existe a preocupação de 

que o anúncio seja, acima de tudo, informativo. Depois, existem uns que são mais 

elaborados e outros mais simples. Quanto aos hóspedes, foi realçada a importância da 

completude da informação proporcionada pelo hóspede mas, em todos os casos, os 

entrevistados consideraram os comentários como uma fonte muito importante de 

informação, dado que lhes é garantido que aquela informação vem de pessoas que já 

estiveram no alojamento. 

Com este trabalho quis-se dar continuidade (e impulso!) a uma área ainda pouco 

estudada: a comunicação destes websites. Por se assumir que o tipo de turista que procura 

este alojamento é informado e ‘autodidata’, parece não haver desenvolvimento do tema, a 

nível nacional. Sugere-se a continuidade do estudo, especialmente no âmbito da 

comunicação dos websites com os utilizadores que tomam a iniciativa de anunciar o seu 

alojamento, para perceber o porquê dessa escolha, se há algum tipo de persuasão que a 

proporcione, nomeadamente relacionada com os hipotéticos benefícios que o website 

oferece, entre outros motivos que conduzem à escolha. Este aspecto foi algo que ficou por 

clarificar neste estudo, devido ao pouco contacto com anfitriões, dado que só foram 

conseguidas duas entrevistas, das mais de vinte tentativas.  

O reduzido número de entrevistas aos anfitriões representou alguma dificuldade na 

percepção da postura dos mesmos. Por outro lado, as entrevistas a hóspedes foram 

conseguidas em maior número do que o previsto, o que trouxe maior diversidade de 

opiniões e consequente enriquecimento do trabalho. A análise detalhada de cada anúncio 

também permitiu encontrar pontos em comum, o que ajudou a estabelecer uma espécie de 

padrão, ou seja, algo que se verifica constantemente, e que por norma os entrevistados 

também apontaram. Esta diversidade de técnicas permitiu reforçar algumas conclusões.  

Para a autora, enquanto aluna, este trabalho foi proveitoso por lhe permitir, além de 

aprender a construir dissertações, ganhar prática na articulação de assuntos e temas, pelo 

menos assim se espera. Também ao aprofundar esta temática, a autora cultivou interesse 

pela comunicação no turismo e principalmente pelo poder da comunicação entre pares, 

temática que espera vir a desenvolver no futuro.  
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Apêndices 

 

Apêndice 1 – Entrevista a especialista: colaboradora da Booking.com 

 

Boa tarde, 

Estou a realizar um projecto de investigação sobre os websites de alojamento 

turístico, no âmbito do curso de Ciências da Comunicação no ISCSP-ULisboa. Um dos 

meus objectivos é analisar os anúncios de alguns tipos de alojamento presentes nos 

websites. Por este motivo, e pelas funções que desempenha na Booking.com, a sua 

colaboração tem a maior importância para o estudo. Será possível a realização de uma 

entrevista? 

Tudo o que me disser nesta entrevista será utilizado unicamente para fins 

académicos e a sua identidade não será revelada. Se tiver alguma questão, pode 

contactar-me através do e-mail (beatrizmotaesteves@gmail.com) ou do telefone 

(915494151).  

Agradeço desde já a sua colaboração. 

Com os melhores cumprimentos, 

Beatriz Esteves. 

 

1. Quais são os critérios a que tem de obedecer quando escreve as descrições dos 

alojamentos?  

R.: As descrições dos alojamentos têm que ser comercialmente apelativas, incluir a 

informação relevante sobre o alojamento e utilizar uma linguagem e estrutura frásica 

simples mas não simplista, que permita aos potenciais compradores do serviço lerem 

rapidamente a informação para uma primeira selecção, focando-se depois naqueles que 

mais lhes interessarem. 

 

2. Os proprietários de alojamento enviam informações detalhadas sobre as instalações? 

Que tipo de informações querem ver publicadas? 

R.: Há gestores de conta responsáveis pelos alojamentos de cada área, que os visitam 

quer na fase de prospecção de mercado quer quando estes se tornam efectivamente parte 

da base de dados. Os gestores de clientes explicam aos proprietários dos alojamentos a 

forma como a sua parceria pode funcionar, e quando estes se tornam efectivamente 

parceiros, dão-lhes formação sobre o sistema e guidelines de actuação, e informam o 

escritório da Booking.com da área quais os dados do novo parceiro, incluindo as 

características e instalações, para um copywriter da Booking.com escrever a descrição. 

mailto:beatrizmotaesteves@gmail.com
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As informações publicadas, e a ordem pela qual são publicadas, têm em conta diversos 

factores, dando prioridade a elementos potencialmente diferenciadores do alojamento, 

como por exemplo uma localização especialmente atractiva ou comodidades de luxo. Há 

algumas informações que têm que fazer parte de todas as descrições, tais como a 

localização ou o tipo de acomodação (tipo de quartos, ou apartamentos, etc.). 

 

3. Por defeito, por que critérios são ordenados os anúncios que surgem após a pesquisa? 

R.: Os alojamentos que surgem após a pesquisa são ordenados por critérios próprios da 

Booking.com, não divulgados. No entanto, o utilizador pode ordená-los por vários critérios, 

tais como o número de estrelas, a distância do centro da cidade e a pontuação dos 

comentários. Poderão também filtrar os resultados por vários filtros, como por exemplo o 

tipo de propriedade, o distrito onde se situa ou o número de estrelas, para personalizar as 

ofertas de acordo com o pretendido. 

Após selecção das datas específicas, do número e tipo de quartos, os utilizadores poderão 

ainda ordenar as ofertas por mais alguns critérios adicionais, como por exemplo o preço 

para determinado tipo de quarto para aquelas datas.  

 

4. Com que frequência a informação dos anúncios é actualizada? 

R.: A base de dados está constantemente a ser actualizada com novos alojamentos. A 

informação dos alojamentos que já fazem parte da base de dados é alterada/actualizada 

sempre que necessário. 

 

5. Os hóspedes podem deixar feedback na página do alojamento, após a estadia? Como 

é gerido esse feedback por parte da Booking.com? 

R.: Após a estadia, os hóspedes recebem um e-mail da Booking.com a pedir que façam 

um review do alojamento no qual ficaram acomodados. Este e-mail apenas é recebido se 

a estadia se tiver efectivamente verificado. Este e-mail contém uma hiperligação para um 

website onde quem reservou pode classificar o alojamento de acordo com vários 

parâmetros, e fazer comentários qualitativos sobre o que mais gostou e o que menos 

gostou. Quando o cliente finaliza essa avaliação, esta será posteriormente lida por um 

Customer Review Manager da Booking.com apenas para verificar se não tem linguagem 

ofensiva, e é publicado. Quando a review é publicada, o utilizador recebe um e-mail a avisar 

da publicação e com um link para poder vê-la directamente. A não ser que contenham 

linguagem inapropriada, os comentários/reviews são publicados tal como foram escritos. 

Estes comentários e classificação aparecem na descrição de cada alojamento, e podem 
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ser consultados por quem esteja interessado no alojamento, para uma opinião real de 

quem utilizou o serviço. 

 

Apêndice 2 – Entrevistas realizadas a anfitriões 

 

Formulário de contacto: 

 

Boa tarde, 

Estou a realizar um projecto de investigação sobre os websites de alojamento 

turístico (por exemplo: Airbnb), no âmbito do curso de Ciências da Comunicação no ISCSP-

ULisboa. Um dos meus objectivos é analisar os anúncios de alguns tipos de alojamento 

presentes nos websites. Por este motivo, a sua colaboração tem a maior importância para 

o estudo. Será possível encontrarmo-nos para uma entrevista? 

Tudo o que me disser nesta entrevista será utilizado unicamente para fins 

académicos e a sua identidade não será revelada.  

Pode contactar-me através do e-mail (beatrizmotaesteves@gmail.com) ou do 

telefone (915494151).  

Agradeço desde já a sua colaboração. 

Com os melhores cumprimentos, 

Beatriz Esteves. 

 

2.1. Entrevista ao Rafael 

 

Rafael: 

Em primeiro lugar, contextualizar um pouco a minha história em short term rental 

houses: Eu e o meu companheiro já tínhamos pensado em enveredar no mercado de 

arrendamento temporário há bastante tempo. Foi com a vinda para Lisboa que verificámos 

que “toda a gente” o fazia. Então começámos a ter mais contacto com pessoas que faziam 

arrendamento temporário e como o faziam. Assim, pensámos seriamente em investir. No 

primeiro momento (e de certa forma, no momento atual), optámos por colocar a nossa casa 

pessoal. Achámos interessante fazê-lo, uma vez que a casa está bem localizada (Chiado), 

e serviria também para ver a reação do mercado, e também para perceber como este se 

movimenta. Neste momento, estamos no processo de aquisição de dois apartamentos, 

também para arrendar. Colocámos a um valor relativamente baixo, uma vez que não 

mailto:beatrizmotaesteves@gmail.com
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tínhamos ainda comentários. O certo é que passado um dia, tínhamos três “convidados” 

interessados.  

1. Em que websites anuncia o(s) seu(s) imóvel(is)? 

R.: Anuncio no Airbnb e no Misterbnb. 

 

2. O que o levou a escolher esse website em detrimento dos outros que conhece? 

R.: Como era um pouco inexperiente no assunto, só conhecia os dois websites referidos. 

Contudo, quando os dois apartamentos estiverem operacionais, pretendo expandir para 

outros websites.  

 

3. Sucintamente, como decorre o processo de arrendamento?  

R.: O processo de arrendamento no Airbnb decorre da seguinte maneira: a pessoa 

interessada ou entra em contacto contigo através de uma mensagem no website (de modo 

a saber mais detalhes do apartamento - e normalmente é assim que acontece), ou faz 

imediatamente pedido de reserva, acompanhado com uma breve descrição (ficando à 

espera da minha aprovação). É importante responder às questões colocadas, de forma 

rápida (eu recebo um alerta por mensagem no meu telemóvel) e simpática.  

 

4. Pode explicar sucintamente como decorre o processo de submissão do imóvel para 

anúncio? Quais são os requisitos/informações pedidas? 

R.: No Airbnb e no Misterbnb não há propriamente nenhum requisito especial, a não ser o 

normal: morada, comprovativo que é enviado para o telemóvel, para que possas colocar 

no website, Iban, descrição da casa, fotos, área envolvente, preços, etc. 

 

5. Como recebe o primeiro contacto do hóspede? (directamente por e-mail, ou através do 

website?)  

R.: Recebo por três vias diferentes: mensagens no telemóvel, e-mail e website (isto no 

Airbnb). 

 

6. Considera que o seu anúncio dispõe de informação suficiente, ou é necessário contacto 

por e-mail (com o futuro hóspede) para completar a informação?  

R.: É como já referi. O meu anúncio está muito detalhado (na parte das comodidades, 

descrição da casa, regras da casa, o que é que os “convidados” têm acesso na casa, a 

interação com os convidados, como é que é o bairro e alguns detalhes), no entanto, existem 

sempre perguntas extras.  
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7. Existe alguma informação que gostaria de acrescentar ao anúncio, mas para a qual o 

website não disponibiliza o devido espaço? 

R.: O Misterbnb limita nas fotos e isso é chato. A imagem é o que vende. 

 

8. Existe alguma imposição especial por parte do website? (por exemplo: fotografias de 

todas as divisões, limite máximo de caracteres, entre outros) 

R.: No Airbnb existe uma parte – o resumo do apartamento - com limite de palavras. E no 

Misterbnb há o limite de fotos. 

 

9. Com que frequência a informação do anúncio é actualizada? (por exemplo: alterações 

de preços, datas ocupadas…) 

R.: A informação que mais vezes é atualizada é, de facto, a que é relativa os preços. No 

Airbnb estipulei no calendário preços para dois anos. Sendo que existem preços para a 

época baixa (Janeiro, Fevereiro e inicio de Março), e épocas altas (Páscoa, Verão, Natal, 

passagem de ano). Nas datas ocupadas, o próprio calendário sinalizada com uma cor 

diferente os dias indisponíveis. 

 

10. O website entra em contacto consigo regularmente? Se sim, por que motivos? 

R.: Não. Quando entra é para avisar-me de algum “convidado” interessado ou de alguma 

reserva. 

 

11. Tem, por norma, o hábito de contactar pessoalmente os hóspedes? 

R.: Para segurança de ambos, o contacto é feito por mensagens no website. 

 

12. Costuma receber feedback dos hóspedes? 

R.: Como ainda está muito embrionário, e as primeira marcações são no fim de Março, 

espero vir a receber bons feedbacks. Até porque são os comentários deles que permitem 

que se possa estar mais visível no website, e consequentemente ter mais “convidados” 

interessados. Daí ter que existir uma boa comunicação e uma boa recepção.  

 

13. Viu anúncios de outros apartamentos antes de submeter o seu? Procurou o quê? [nº 

fotos, preços, texto de apresentação…?] 

R.: Claro. É necessário fazer um benchmarking. Sobre localização, tamanho e 

comodidades da casa, preços, fotos, textos de apresentação, entre outros. 
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14. Que mensagem procura passar com o anúncio? Como o faz? 

R.: Bem, na minha casa, tento explicar que é uma casa familiar, acolhedora, bem decorada 

e bem localizada. Nos próximos projectos vou mudar um bocado a descrição, mas irá 

assentar um mais ou menos no mesmo, mas com mais detalhe e experiencia. 

 

2.2. Entrevista ao Ricardo 

 

1. Em que websites anuncia o(s) seu(s) imóvel(eis)? 

R.: Anunciei no Airbnb e, no passado, no Homelidays. 

 

2. O que o levou a escolher esse website em detrimento dos outros que conhece? 

R.: A facilidade de uso e sucesso no cumprimento de objectivos. 

 

3. Sucintamente, como decorre o processo de arrendamento? 

R.: Quando os clientes vêm o anúncio e verificam disponibilidade, contactam o arrendador, 

que aceita ou faz mais perguntas. Se avançar, o processo de arrendamento é aceite e 

marca-se a ocupação no calendário. No primeiro dia de estadia o dono recebe pagamento 

via Airbnb (no meu caso é por paypal). No final da estadia são colocados os comentários. 

 

4. Pode explicar sucintamente como decorre o processo de submissão do imóvel para 

anúncio? Quais são os requisitos/informações pedidas? 

R.: O preenchimento do anuncio é feito de passo a passo. O utilizador é levado a preencher 

corretamente cada campo: tipologia, regras da casa, durações mínimas, preços, indicações 

de como chegar, preço de limpeza, como funcionam as roupas de casa, indicado que 

equipamentos existem disponíveis... Do que me lembro nada é obrigatório. Completar o 

mais possível é do interesse do dono. 

 

5.  Como recebe o primeiro contacto do hóspede? (directamente por e-mail, ou através do 

website?) 

R.: O primeiro contacto chega-me por quatro vias simultâneas: website, e-mail, sms e 

aplicação móvel. 

 

6. Considera que o seu anúncio dispõe de informação suficiente, ou é necessário contacto 

por e-mail (com o futuro hóspede) para completar a informação? 

R.: Normalmente perguntam sempre algo mais (ou confirmação do que já lá está). 
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7. Existe alguma informação que gostaria de acrescentar ao anúncio, mas para a qual o 

website não disponibiliza o devido espaço? 

R.: Não. 

 

8. Existe alguma imposição especial por parte do website? (por exemplo: fotografias de 

todas as divisões, limite máximo de caracteres, entre outros) 

R.: Não me recordo. Limite máximo de caracteres? Acho que sim. 

 

9. Com que frequência a informação do anúncio é actualizada? (por exemplo: alterações 

de preços, datas ocupadas…) 

R.: Com a frequência que o dono quiser. No meu caso é normal, melhorar mensalmente. 

 

10. O website entra em contacto consigo regularmente? Se sim, por que motivos? 

R.: Sim. Ou contactos de hóspedes ou mailing list do website. 

 

11. Tem, por norma, o hábito de contactar pessoalmente os hóspedes? 

R.: Sim. Apesar do website não dar o e-mail diretamente, trocamos contatos via website e 

depois trocamos e-mails ou sms (o que torna a comunicação mais rápida). 

 

12. Costuma receber feedback dos hóspedes? 

a. No website, por e-mail ou presencialmente? 

R.: No website, sim. 

 

b. Responde de volta? 

R.: Sim, o website pede feedback também ao dono. 

 

13. Viu anúncios de outros apartamentos antes de submeter o seu? Procurou o quê? [nº 

fotos, preços, texto de apresentação…?] 

R.: Sim. Vi essencialmente a localização, número de ocupantes, preço, etc. 

 

14.   Que mensagem procura passar com o anúncio? Como o faz? 

R.: Tento transmitir a mensagem de que se trata de um apartamento low cost. 
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Apêndice 3 – Entrevistas realizadas a hóspedes 

 

 Formulário de contacto: 

 

Boa tarde, 

Estou a realizar um projecto de investigação sobre os websites de alojamento 

turístico (por exemplo: Airbnb, HomeAway…), no âmbito do curso de Ciências da 

Comunicação no ISCSP-ULisboa. Um dos meus objectivos é compreender a percepção 

que os utilizadores têm destes websites. Por este motivo, a sua colaboração tem a maior 

importância para o estudo. Será possível encontrarmo-nos para uma entrevista? 

Tudo o que me disser nesta entrevista será utilizado unicamente para fins 

académicos e a sua identidade não será revelada.  

Pode contactar-me através do e-mail (beatrizmotaesteves@gmail.com) ou do 

telefone (915494151).  

Com os melhores cumprimentos, 

Beatriz Esteves. 

 

 3.1. Entrevista à Joana 

 

1. Como conheceu estes websites? (publicidade, por amigos, blogs, meios de 

comunicação social…)  

R.: Especificamente, conheci o Airbnb numa das vezes em que fui viajar, através de uma 

daquelas revistas que estão à nossa disposição no avião. Havia lá vários anúncios a várias 

marcas relacionadas com turismo, entre os quais Airbnb.  

 

2. Quais são os elementos que mais o atraem nos anúncios de imóveis? [por favor 

considere o seguinte anúncio: 

https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F

08%2F2015&guests=4&s=wY2f] 

a. Fotografias  

b. O texto de apresentação 

c. Comentários e avaliação do imóvel/do anfitrião 

d. Detalhes sobre o imóvel 

e. Número de vezes que já foi arrendado através do website 

f. O perfil do anfitrião influencia 

mailto:beatrizmotaesteves@gmail.com
https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F08%2F2015&guests=4&s=wY2f
https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F08%2F2015&guests=4&s=wY2f
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g. Preço  

R.: Primeiramente, a localização. Depois também as fotografias que colocam e, 

principalmente os comentários e a avaliação – leio sempre os comentários de alto a baixo 

e faço o levantamento dos pontos positivos e negativos através deles. 

 

3. Gostaria de ter mais alguma informação ou elemento nestes anúncios? Se sim, quais? 

E prescindiria de alguma informação ou elemento? De quais? 

R.: Dentro das minhas pesquisas, sinto que está lá tudo o que preciso. Não sinto 

necessidade de mais informação. 

 

4. Pode explicar sucintamente o processo desde o momento em que realizou o primeiro 

contacto com o anfitrião? Em que etapas se desenvolveu o arrendamento? 

R.: Eu pergunto se a casa está disponível e, no contacto, sou um bocado ‘picuinhas’, 

pergunto tudo: se há toalhas ou se temos de levar, se podemos usar a cozinha, esse tipo 

de questões. Em alguns anúncios há pormenores pouco claros e, como só costumo 

arrendar um quarto (nunca arrendei um apartamento inteiro), faço sempre questão de 

saber. Também pergunto sobre deslocação, quando não está muito específico. A seguir 

ao OK, faço a reserva logo com cartão de crédito e, quando se dá a chegada, o valor é 

debitado. Até agora tem sido assim tudo relativamente simples. 

 

5. Já lhe aconteceu, depois de enviar um pedido de reserva, receber do anfitrião alguma 

informação discordante das condições anunciadas? Quais?  

R.: Não, tenho sido sortuda. Nunca me aconteceu. 

 

6. Os espaços arrendados têm correspondido às suas expectativas? Por favor explique. 

R.: Tem tudo correspondido às expectativas, desde o espaço, ao anfitrião… As pessoas 

são muito descontraídas e envolvem-se, o que me surpreende pela positiva. 

 

7. Quando chegou ao local, encontrou o seu anfitrião? Mantiveram contacto ao longo da 

estadia? 

R.: Sim, sempre. Em todos os casos perguntaram se conseguiria chegar à casa ou se 

precisava de ajuda. Como eu normalmente vou lá ter a casa, esperam por mim no local. 

 

8. Após a estadia, enviou feedback ao anfitrião? De que forma? 

R.: Sempre. Através do pedido de avaliação do Airbnb. Depois o meu comentário/avaliação 

só fica visível quando o anfitrião me avaliar a mim enquanto hóspede, e vice-versa. 
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9. Dá atenção aos comentários do imóvel? O que procura ao lê-los? 

R.: Muita atenção. Para mim o que as pessoas comentam é o mais relevante, porque eu 

sei que só quem já ficou hospedado na casa pode comentar, logo o que dizem corresponde 

à realidade. 

 

3.2. Entrevista ao Bernardo 

 

1. Como conheceu estes websites? (publicidade, por amigos, blogs, meios de 

comunicação social…)  

R.: Conheci através de alguns amigos que já ficaram hospedados através destes websites 

e me falaram do assunto. 

2. Quais são os elementos que mais o atraem nos anúncios de imóveis? [por favor 

considere o seguinte anúncio: 

https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F

08%2F2015&guests=4&s=wY2f] 

a. Fotografias  

b. O texto de apresentação 

c. Comentários e avaliação do imóvel/do anfitrião 

d. Detalhes sobre o imóvel 

e. Número de vezes que já foi arrendado através do website 

f. O perfil do anfitrião influencia 

g. Preço  

R.: Um destaque para as fotos, acho importante existir pelo menos duas fotos de cada 

divisão. Também dou muita atenção aos comentários, quero saber como correu a 

experiência a outros hóspedes e, claro, o preço – tem de estar dentro do que estou disposto 

a gastar, senão passo logo ao próximo. 

 

3. Gostaria de ter mais alguma informação ou elemento nestes anúncios? Se sim, quais? 

E prescindiria de alguma informação ou elemento? De quais? 

R.: Não, acho que já são bastante completos. 

 

4. Pode explicar sucintamente o processo desde o momento em que realizou o primeiro 

contacto com o anfitrião? Em que etapas se desenvolveu o arrendamento? 

https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F08%2F2015&guests=4&s=wY2f
https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F08%2F2015&guests=4&s=wY2f
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R.: Fiz o pedido de arrendamento e o anfitrião aceitou o pedido. Fiz o pagamento logo de 

seguida. Depois, mais perto da data, contactou-me para falar do check in, e na véspera 

mandou me mensagem com as últimas indicações. 

 

5. Já lhe aconteceu, depois de enviar um pedido de reserva, receber do anfitrião alguma 

informação discordante das condições anunciadas? Quais?  

R.: Não, nunca. Mas também só usei o serviço duas vezes. 

 

6. Os espaços arrendados têm correspondido às suas expectativas? Por favor explique. 

R.: Um espaço correspondeu, o outro superou as expectativas. Como o anúncio tinha 

poucas fotos, não mostrava realmente bem o espaço. Felizmente tive uma agradável 

surpresa. 

 

7. Quando chegou ao local, encontrou o seu anfitrião? Mantiveram contacto ao longo da 

estadia? 

R.: Sim, o anfitrião estava à nossa espera, mas durante a estadia não houve grande 

contacto porque não foi necessário. Só mandei mensagem a perguntar o número de um 

táxi. Nada mais. 

 

8. Após a estadia, enviou feedback ao anfitrião? De que forma? 

R.: Sim, pelo formulário do website. 

 

9. Dá atenção aos comentários do imóvel? O que procura ao lê-los? 

R.: Muita atenção. Procuro nos comentários apurar os pontos fortes e fracos de cada 

espaço. 

 

3.3. Entrevista à Marisa 

 

1. Como conheceu estes websites? (publicidade, por amigos, blogs, meios de 

comunicação social…)  

R.: Através de procuras na internet, feedback de amigos e de viajantes em grupos e fóruns 

online. 

 

2. Quais são os elementos que mais o atraem nos anúncios de imóveis? [por favor 

considere o seguinte anúncio: 
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https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F

08%2F2015&guests=4&s=wY2f] 

a. Fotografias  

b. O texto de apresentação 

c. Comentários e avaliação do imóvel/do anfitrião 

d. Detalhes sobre o imóvel 

e. Número de vezes que já foi arrendado através do website 

f. O perfil do anfitrião influencia 

g. Preço  

R.: O mais importante, para mim, é sempre: localização, condições do alojamento e 

decoração, o preço, claro, e as condições de cancelamento e cauções. 

 

3. Gostaria de ter mais alguma informação ou elemento nestes anúncios? Se sim, quais? 

E prescindiria de alguma informação ou elemento? De quais? 

R.: Tenho toda a informação que necessito nos anúncios que escolho. Os que não têm 

informação suficiente, por exemplo fotos, deixam-me logo sem interesse, mesmo que a 

localização ou o preço sejam bons. 

 

4. Pode explicar sucintamente o processo desde o momento em que realizou o primeiro 

contacto com o anfitrião? Em que etapas se desenvolveu o arrendamento? 

R.: Envio primeiro uma mensagem a dizer quem sou, porque estou interessada naquele 

alojamento e se aceitam a minha estadia. Aguardo resposta. Muitas vezes é imediato e fica 

feita uma pré-reserva até eu fazer a reserva final, que implica também o pagamento. 

 

5. Já lhe aconteceu, depois de enviar um pedido de reserva, receber do anfitrião alguma 

informação discordante das condições anunciadas? Quais?  

R.: Nunca me aconteceu. O que estava anunciado foi sempre cumprido. É para isso mesmo 

que serve o intermediário Airbnb ou outro, caso contrário não seriam necessárias estas 

plataformas. O bom destas plataformas é que o negócio poder ser feito com segurança 

para ambas as partes, e para isso eles têm diversos mecanismos que pode pesquisar no 

website. 

 

6. Os espaços arrendados têm correspondido às suas expectativas? Por favor explique. 

R.: Os espaços têm sempre correspondido. Têm até superado as expectativas… Tudo tal 

e qual como nas fotos, anfitriões híper mega simpáticos, ajudam em tudo, respondem a 

tudo, impecável! 

https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F08%2F2015&guests=4&s=wY2f
https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F08%2F2015&guests=4&s=wY2f
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7. Quando chegou ao local, encontrou o seu anfitrião? Mantiveram contacto ao longo da 

estadia? 

R.: Sim, tenho sempre os contactos e assim que chego informo a pessoa em causa. 

Durante a estadia só ligo se houver mesmo necessidade, caso contrário só contacto no 

último dia para avisar que estamos a sair. Mas isto depende sempre do que ficar acordado, 

como é lógico. 

 

8. Após a estadia, enviou feedback ao anfitrião? De que forma? 

R.: Sim, é sempre importante dar o feedback. Pode ser feito pessoalmente (ou não), 

através de mensagem privada ou publicamente através do Airbnb. Podemos dizer o que 

gostámos/não gostámos para ajudar outros viajantes na sua escolha. 

 

9. Dá atenção aos comentários do imóvel? O que procura ao lê-los? 

R.: Obviamente que sim. Os comentários são uma das partes mais importantes dos 

anúncios. Ninguém gosta de reservar um alojamento que tenha comentários negativos, 

mesmo que isso não corresponda à realidade. Logo, tenta-se sempre escolher alojamentos 

com óptimos feedbacks. Para mim isso é um dos fatores chaves para fazer a reserva. 

 

3.4. Entrevista à Sara 

 

1. Como conheceu estes websites? (publicidade, por amigos, blogs, meios de 

comunicação social…)  

R.: Ouvi falar destes websites pela primeira vez através de blogs e amigos que relataram 

as suas próprias experiências. 

 

2. Quais são os elementos que mais o atraem nos anúncios de imóveis? [por favor 

considere o seguinte anúncio: 

https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F

08%2F2015&guests=4&s=wY2f] 

a. Fotografias  

b. O texto de apresentação 

c. Comentários e avaliação do imóvel/do anfitrião 

d. Detalhes sobre o imóvel 

e. Número de vezes que já foi arrendado através do website 

f. O perfil do anfitrião influencia 

https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F08%2F2015&guests=4&s=wY2f
https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F08%2F2015&guests=4&s=wY2f
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g. Preço  

R.: Em primeiro lugar o preço, depois os comentários das pessoas que já usufruíram do 

imóvel e respetiva classificação, e finalmente as fotografias. 

 

3. Gostaria de ter mais alguma informação ou elemento nestes anúncios? Se sim, quais? 

E prescindiria de alguma informação ou elemento? De quais? 

R.: Honestamente penso que os anúncios são bastante complexos e que mais elementos 

torná-los-iam demasiado cheios. O facto de ser possível contactar o anunciante com 

facilidade, sem qualquer tipo de compromisso, permite obter mais detalhes e colocar 

questões. 

 

4. Pode explicar sucintamente o processo desde o momento em que realizou o primeiro 

contacto com o anfitrião? Em que etapas se desenvolveu o arrendamento? 

R.: Efetuei o contacto para averiguar se as datas estavam efetivamente disponíveis, e 

confirmar que as condições do arrendamento eram as descritas no anúncio. Depois de 

fazer essa confirmação, foi definido o método de pagamento e confirmada a sua recepção. 

Mais próximo da data, foram combinados todos os detalhes de check in (hora de chegada, 

etc.) e, no dia, o proprietário recebeu-nos no apartamento, foi pago o depósito de garantia 

e entregue a chave. 

 

5. Já lhe aconteceu, depois de enviar um pedido de reserva, receber do anfitrião alguma 

informação discordante das condições anunciadas? Quais?  

R.: Nunca me aconteceu.  

 

6. Os espaços arrendados têm correspondido às suas expectativas? Por favor explique. 

R.: No caso que experienciei, tudo estava de acordo com o previsto e correspondeu às 

expectativas. A recepção por parte do proprietário aconteceu como combinado e as 

condições do apartamento eram as demonstradas e descritas no anúncio. 

 

7. Quando chegou ao local, encontrou o seu anfitrião? Mantiveram contacto ao longo da 

estadia? 

R.: Sim, o proprietário recebeu-nos. Durante a estadia, não houve necessidade de 

contactá-lo, mas poderíamos tê-lo feito caso precisássemos. 

 

8. Após a estadia, enviou feedback ao anfitrião? De que forma? 
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R.: Não enviei feedback, apenas por uma questão de esquecimento. Tenho outro 

arrendamento para Outubro e planeio deixar um comentário e respetiva classificação a 

descrever a experiência. 

 

9. Dá atenção aos comentários do imóvel? O que procura ao lê-los? 

R.: Os comentários são, na minha opinião, um dos recursos mais relevantes neste tipo de 

processos. Ao efectuar uma pesquisa, excluo imediatamente imóveis que não tenham 

qualquer tipo de feedback e, entre os que seleciono, leio sempre todos comentários e 

comparo as experiências descritas. 

Procuro essencialmente perceber se a comunicação com o proprietário/anfitrião foi fácil e 

se o proprietário está disponível para eventuais questões/problemas que surjam durante a 

estadia. Além disso, tento perceber se as condições da casa (limpeza, ambiente, 

espaço/conforto) são descritas pelos hóspedes da mesma forma que estão explicitadas no 

anúncio e se, de um modo geral, tiveram uma estadia agradável e recomendam. 

 

3.5. Entrevista à Ana 

 

1. Como conheceu estes websites? (publicidade, por amigos, blogs, meios de 

comunicação social…)  

R.: Conheci-os através de blogues e grupos de viajantes. 

 

2. Quais são os elementos que mais o atraem nos anúncios de imóveis? [por favor 

considere o seguinte anúncio: 

https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F

08%2F2015&guests=4&s=wY2f] 

a. Fotografias  

b. O texto de apresentação 

c. Comentários e avaliação do imóvel/do anfitrião 

d. Detalhes sobre o imóvel 

e. Número de vezes que já foi arrendado através do website 

f. O perfil do anfitrião influencia 

g. Preço  

R.: O que mais me atrai normalmente é a localização, o preço também é importante… os 

comentários leio sempre, e, por último, as fotografias do espaço. 

 

https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F08%2F2015&guests=4&s=wY2f
https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F08%2F2015&guests=4&s=wY2f
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3. Gostaria de ter mais alguma informação ou elemento nestes anúncios? Se sim, quais? 

E prescindiria de alguma informação ou elemento? De quais? 

R.: Utilizo estes websites quando vou viajar acompanhada e pretendo algo mais pessoal. 

Nunca achei que necessitasse de mais informação, até porque a facilidade de entrar em 

contacto com o anfitrião é grande. 

 

4. Pode explicar sucintamente o processo desde o momento em que realizou o primeiro 

contacto com o anfitrião? Em que etapas se desenvolveu o arrendamento? 

R.: Utilizei este serviço na minha viagem ao Brasil, a época era alta e os preços de um 

hostel estavam demasiado elevados. Procurei um apartamento para duas pessoas, numa 

boa zona da cidade, perto da praia nas datas que pretendia. Assim que encontrei o 

apartamento, enviei uma mensagem ao anfitrião a perguntar pequenos detalhes, como por 

exemplo a hora de entrada no apartamento e como chegaria até lá, e reservei com cartão 

de crédito. A partir daí estava tudo reservado e preparado para a minha chegada. Avisou-

me onde estava a chave e correu tudo como previsto. 

 

5. Já lhe aconteceu, depois de enviar um pedido de reserva, receber do anfitrião alguma 

informação discordante das condições anunciadas? Quais?  

R.: Depois de um pedido de reserva não mas, durante o processo de procura encontrei 

muitos anfitriões que tinham um preço no website e em mensagem pediam outro, 

normalmente os preços pedidos eram exorbitantes. Achei terrível, pois há a hipótese de 

actualizar os calendários com preços diferentes (dependendo da época). Não reservei com 

nenhum. 

 

6. Os espaços arrendados têm correspondido às suas expectativas? Por favor explique. 

R.: Sim, todos. E o feedback dos viajantes que por lá passaram também é importante nesse 

aspecto pois acrescenta pormenores que podem ou não ser importantes. Como por 

exemplo, haver falhas no gás durante a manhã. 

 

7. Quando chegou ao local, encontrou o seu anfitrião? Mantiveram contacto ao longo da 

estadia? 

R.: No primeiro apartamento o anfitrião avisou-me que não estaria na cidade durante a 

minha estadia. Tudo perfeito. No segundo apartamento, o casal de anfitriões recebeu-nos 

e foram buscar a chave no final, mantivemos sempre contacto e ajudaram-nos em tudo o 

que precisámos. Perfeito também. 
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8. Após a estadia, enviou feedback ao anfitrião? De que forma? 

R.: Através de comentários no seu perfil e no do imóvel. 

 

9. Dá atenção aos comentários do imóvel? O que procura ao lê-los? 

R.: São importantes porque é a opinião de uma pessoa que já lá esteve. Apesar de as 

experiências serem diferentes, dá-me uma visão geral do que poderei encontrar. 

 

3.6. Entrevista à Andreia 

 

1. Como conheceu estes websites? (publicidade, por amigos, blogs, meios de 

comunicação social…)  

R.: Foi-me falado por amigos. 

 

2. Quais são os elementos que mais o atraem nos anúncios de imóveis? [por favor 

considere o seguinte anúncio: 

https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F

08%2F2015&guests=4&s=wY2f] 

a. Fotografias  

b. O texto de apresentação 

c. Comentários e avaliação do imóvel/do anfitrião 

d. Detalhes sobre o imóvel 

e. Número de vezes que já foi arrendado através do website 

f. O perfil do anfitrião influencia 

g. Preço  

R.: Os comentários são sempre importantes, se aconteceu algo menos bom deverá estar 

lá escrito. O preço também é importante quando tenho de tomar uma decisão. Depois claro 

que as fotos e os detalhes também importam, mas não tanto como os comentários, por 

exemplo. 

 

3. Gostaria de ter mais alguma informação ou elemento nestes anúncios? Se sim, quais? 

E prescindiria de alguma informação ou elemento? De quais? 

R.: Não, acho que os anúncios têm muita informação, o que é bom. 

 

4. Pode explicar sucintamente o processo desde o momento em que realizou o primeiro 

contacto com o anfitrião? Em que etapas se desenvolveu o arrendamento? 

https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F08%2F2015&guests=4&s=wY2f
https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F08%2F2015&guests=4&s=wY2f
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R.: Normalmente envio um e-mail com perguntas ao anfitrião. Quando me responde, decido 

se continuo interessada ou não. Se continuar, faço a reserva. Se não, aviso que já não 

estou interessada e contacto outros anfitriões. 

 

5. Já lhe aconteceu, depois de enviar um pedido de reserva, receber do anfitrião alguma 

informação discordante das condições anunciadas? Quais?  

R.: Não, tem estado tudo de acordo. 

 

6. Os espaços arrendados têm correspondido às suas expectativas? Por favor explique. 

R.: Sim, em todos os casos correspondiam bem ao que estava anunciado mas houve um 

caso, em Las Vegas, onde o anfitrião tinha dois anúncios. Eu reservei um deles mas houve 

um contratempo da parte dele e fiquei num apartamento muito melhor. 

 

7. Quando chegou ao local, encontrou o seu anfitrião? Mantiveram contacto ao longo da 

estadia? 

R.: Nem sempre, depende sempre do que é combinado para cada estadia. 

 

8. Após a estadia, enviou feedback ao anfitrião? De que forma? 

R.: Respondi às questões do Airbnb, que me chegaram ao e-mail. 

 

9. Dá atenção aos comentários do imóvel? O que procura ao lê-los? 

R.: Procuro a opinião das pessoas que já lá estiveram, principalmente em situações 

relacionadas com a limpeza, condição do imóvel, localização, etc. 

 

3.7. Entrevista à Paula 

 

1. Como conheceu estes websites? (publicidade, por amigos, blogs, meios de 

comunicação social…)  

R.: Ouvi amigos falar dos websites e pesquisei-os na internet. 

 

2. Quais são os elementos que mais o atraem nos anúncios de imóveis? [por favor 

considere o seguinte anúncio: 

https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F

08%2F2015&guests=4&s=wY2f] 

a. Fotografias  

b. O texto de apresentação 

https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F08%2F2015&guests=4&s=wY2f
https://www.airbnb.pt/rooms/3173522?checkin=14%2F08%2F2015&checkout=21%2F08%2F2015&guests=4&s=wY2f
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c. Comentários e avaliação do imóvel/do anfitrião 

d. Detalhes sobre o imóvel 

e. Número de vezes que já foi arrendado através do website 

f. O perfil do anfitrião influencia 

g. Preço  

R.: Em primeiro lugar, o preço! A localização, dependendo de onde quereria ficar, também 

é importante. Leio sempre muito bem os comentários dos hóspedes. E, claro, vejo todas 

as fotos. 

 

3. Gostaria de ter mais alguma informação ou elemento nestes anúncios? Se sim, quais? 

E prescindiria de alguma informação ou elemento? De quais? 

R.: Normalmente os anúncios têm toda a informação necessária. O Airbnb cobra uma 

percentagem de reserva. Nas marcações que tentei fazer, após o preço que o anfitrião 

pede, eles adicionam a margem da reserva. Não achei piada nenhuma e acabei a reservar 

no Owners Direct. 

 

4. Pode explicar sucintamente o processo desde o momento em que realizou o primeiro 

contacto com o anfitrião? Em que etapas se desenvolveu o arrendamento? 

R.: Contactei o anfitrião a pedir mais informação (não indicava se tinha aquecimento central 

– Londres no Inverno). Depois acertei pormenores referentes ao depósito de garantia. 

Perguntei detalhes sobre se havia supermercado perto, restaurantes, lojas, etc. Pedi um 

contacto directo e assegurei-me que ele vivia por perto para o caso de ser necessário 

alguma coisa. Fiz a reserva e o pagamento. Correu bem. 

 

5. Já lhe aconteceu, depois de enviar um pedido de reserva, receber do anfitrião alguma 

informação discordante das condições anunciadas? Quais?  

R.: Não, nunca aconteceu. Apenas em Londres tive um problema com a Internet - percebi 

já depois de lá estar que o anfitrião não tinha internet, mas tinha a password do vizinho. Só 

que o router do vizinho foi abaixo e fiquei sem internet. Reclamei e ele pagou uma semana 

de internet. 

 

6. Os espaços arrendados têm correspondido às suas expectativas? Por favor explique. 

R.: Sim, em regra. Pelas fotos e comentários consegue-se perceber o espaço e as 

condições do imóvel. 
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7. Quando chegou ao local, encontrou o seu anfitrião? Mantiveram contacto ao longo da 

estadia? 

R.: Sim, geralmente telefono e ele vem receber-nos. Nos comentários dá para perceber se 

o anfitrião tem alguém para receber os hóspedes - nestes casos desconfio, pois se houver 

problemas o encarregado geralmente não tem autonomia para resolver. 

 

8. Após a estadia, enviou feedback ao anfitrião? De que forma? 

R.: Não escrevi nada nos comentários pois o anfitrião foi tão prestável e simpático que 

acabei por lhe dar feedback pessoalmente, e ele pediu desculpa e disse que iria ter atenção 

ao que lhe disse (sobre a internet). 

 

9. Dá atenção aos comentários do imóvel? O que procura ao lê-los? 

R.: Muita atenção. Acho que para além das fotos é crucial os comentários. Primeiro leio os 

mais recentes – não vale a pena ler comentários com 2 ou 3 anos pois o anfitrião pode já 

ter resolvido as questões. Depois filtro os comentários por nacionalidade – os franceses 

gostam de tudo (acho que são um bocado… porcos - risos), os ingleses são esquisitos 

quando se trata de subir muitas escadas, os brasileiros são bastante parecidos connosco 

e os japoneses são os mais fiáveis. 

Tenho sempre em atenção os comentários sobre limpeza, quantidade de utensílios na 

cozinha, se o anfitrião disponibiliza toalhas e se disponibiliza alguma extra mediante 

pedido, se é simpático… e também vejo os comentários sobre segurança na zona. 

 

  

 



Apêndice 4 – Tabela de análise da Homepage 

Tabela 1 – Análise dos elementos principais da Homepage 

  Airbnb HomeAway HouseTrip Booking.com 

Imagem(ns) Vídeo 
Estática; altera a cada acesso 

(movimenta-se de um lado para o 
outro do ecrã) 

4 Fotografias em slideshow: duas ou 
mais pessoas a usufruir da habitação 

que supostamente arrendaram  

Imagem principal atrás de caixas de texto, 
referente ao destino promovido  

Formulário de Pesquisa Faz parte do layout inicial 

Slogan Bem-vindo a casa Férias Completas 
Reserve o seu alojamento de férias 

com segurança 
Não está na Homepage 

Lettering (cor) Branco Branco e azul médio Branco e azul médio Vários tons de azul 

Cor de fundo Cinza claro Cinza claro Cinza claro Branco 

Cor de cabeçalho Inserido na imagem Inserido na imagem Roxo escuro  Azul escuro 

Formulário de Inscrição Hiperligação topo da página 

Sugestão destinos 

Paris, Barcelona, Londres, 
Amesterdão, Porto, Madrid, Roma, 

Nova Iorque, Berlim, Rio de Janeiro, 
Copenhaga 

Paris, Barcelona, Nova Iorque, 
Londres;  

Férias em Portugal [Albufeira, 
Portimão, Lisboa, Costa de Prata], 
Férias em Espanha [Galiza, Serra 

Nevada, Maiorca, Canárias] 

Roma, Londres, Algarve, Paris, 
Maiorca 

Roma, Barcelona, Amesterdão, Lagos, Quarteira, 
Sintra, Cascais, Dublin [altera a cada acesso ao 

website] 

Informação útil 

Empresa [Sobre, Empregos, Imprensa, 
Blogs, Ajuda, Regras, Resposta ao 

Desastre, Condições & Privacidade]; 
Descubra [Confiança & Segurança, 
Convidar Amigos, Escolhas Airbnb, 

Telemóvel, Ajude Nova Iorque, Viagem 
de Negócios, Mapa do Site]; Hospedar 

[Porquê Hospedar, Hospitalidade, 
Hospedagem, Responsável, 

Segurança Doméstica, Histórias]; 
Redes Sociais 

Sobre a HomeAway [Quem 
Somos, Contacto, Informação 

Legal, Cookies]; Mapa [Anuncie 
a sua propriedade, Dicas de 
viagem, Ofertas especiais, 

Segurança, Guia do 
proprietário, Profissionais 

Imobiliários]; Redes Sociais 

O que é a House Trip?; Ser um 
Hóspede; Ser um Proprietário; 

Torne-se um Afiliado; Sobre nós; 
Espaço imprensa; Contacte-nos; 
FAQs; Empregos; Redes Sociais 

Países; Regiões; Cidades; Distritos; 
Aeroportos; Hotéis; Locais de interesse; 

Apartamentos; Resorts; Villas; Hostels; Bed 
and Breakfasts; Alojamentos locais; Cadeias 
Hoteleiras; Todos os tipos de propriedade; 
Todos os temas; Todos os distinos; Sobre 
Booking.com; Aluguer de carro; Villas.com; 

QF; Careers; Termos & Condições; 
Privacidade e Cookies; Contacte-nos 

Fonte: Elaboração própria 
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 Apêndice 5 – Tabelas de análise dos conteúdos dos anúncios 

Tabela 2 – Característica de anúncios de Lisboa no website Airbnb 

 Título Fotos Preço/noite Zona Comentários Avaliação Ling. Anfitrião 

1 Chiado studio | Best apartment 33 106 Chiado 52 5* En, Es, Fr, It, Pt 

2 Sunny apartment in the castle area 28 70 Castelo 45 5* En, Es, Fr, Pt 

3 Baixa, Vista & Areas, 3QT 6pax 38 129 Baixa 33 5* En, Es, Fr, Pt 

4 Alfama charming apartment - Tiles 27 85 Alfama 101 5* En, Es, It, Pt 

5 Your home in Lisbon? Great location 25 74 Chiado 49 5* En, Es, Pt 

6 Central apartment in central Lisbon 17 80 Santa Catarina 75 4,5* En, Pt 

7 Duplex in an old school 39 100 Alfama 17 5* En, Es, Pt 

8 Classical Historical - Sé Cathedral 20 150 Alfama 31 5* En, Es, Fr, It, Pt 

9 Love Lisbon "Dolls House" Downtown 37 70 Castelo 78 4,5* En, Es, Fr, Pt 

10 Modern & Stylish - Iconic location 23 100 Santa Catarina 41 4,5* En, Es, It, Pt 

11 Conventual home 14 73 Santos-o-Velho 17 4,5* En, Es, Fr, Pt 

12 Moderno Chiado c/ elevador-2Quartos 23 155 Chiado 39 5* En, Es, Fr, Pt 

13 Pérola da Amália II 22 77 Pena Não tem Não tem En, Es, Pt 

14 Bespokelisbon LAPA48 Best Location 36 90 Lapa 64 5* En, Fr, Pt 

15 Sunny apartment Castelo/Alfama 23 70 Castelo 4 5* En, Es, Fr, Pt 

16 Cozy flat in old Lisbon with sights 30 83 Cais do Sodré 41 5* En, Pt 

17 Cheap & Chic - Alfama in blue 51 57 Alfama 47 4,5* En, Pt 

18 Bairro Alto shabby chic flat 53 67 Bairro Alto 33 5* En, Es, Pt 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 3 – Descrição de anúncios de Lisboa no website Airbnb 

 

 Texto 
Adjectivos (utilizados 

2 ou mais vezes) 
Escrita em 
maiúsculas 

Descrição subjectiva 
do imóvel 

Nº Parágrafos Tipo de Informação Idioma 

1 Corrido 
Confortável, grande, 

incrível 
Não 

Sim, com informação 
detalhada 

3 Sobre: instalações, vizinhança e distância dos principais pontos atractivos Inglês 

2 Corrido Solarengo Não 
Sim, com informação 

detalhada 
4 

Sobre: instalações, vizinhança, locais a visitar e distância dos principais 
pontos atractivos 

Inglês 

3 
Corrido 

e 
tópicos 

Não há repetição Não 
Sim, com informação 

detalhada 
6 

Sobre: instalações, vizinhança, locais a visitar, transportes, distância dos 
principais pontos atractivos 

Português 

4 
Corrido 

e 
tópicos 

Conforto Não Sim 7 
Sobre: instalações, vizinhança, locais a visitar, transportes, distância dos 

principais pontos atractivos 
Português 

5 
Corrido 

e 
tópicos 

Charmoso, solarengo Não 
Sim, com informação 

detalhada 
15 

Sobre: instalações, vizinhança, locais a visitar, transportes, distância dos 
principais pontos atractivos 

Inglês 

6 
Corrido 

e 
tópicos 

Não há repetição Não Não 9 
Sobre: instalações, regras da casa e distância até aos principais 

transportes 
Inglês 

7 Corrido Confortável Não Sim 4 Sobre: instalações e vizinhança Português 

8 Corrido 
Novo, moderno, 

amplo 
Não Sim 19 

Sobre: imóvel, vizinhança, locais a visitar, transportes, distância dos 
principais pontos atractivos, check in e extras  

Inglês 

9 Tópicos Não há repetição Sim (parcial) 
Sim. Descrição 

detalhada da zona 
em que se situa 

X 
Sobre: instalações, vizinhança e distância dos principais pontos atractivos, 

transportes e locais a visitar 
Inglês 

10 Corrido Não há repetição Não Sim 5 Sobre: instalações, vizinhança e transportes Inglês 

11 Tópicos Não há repetição Não Sim X Sobre: vizinhança e transportes 
Inglês, 

Português 

12 
Corrido 

e 
tópicos 

Não há repetição Sim (parcial) Não 6 
Sobre: instalações, vizinhança, transportes, distância dos principais pontos 

atractivos e check in  
Português 

13 
Corrido 

e 
tópicos 

Não há repetição Não Não 11 Sobre: instalações, regras da casa, vizinhança e check in Português 

14 Corrido 
Único, moderno, 

confortável 
Não Sim 9 

Sobre: instalações, regras da casa, vizinhança, transportes, distância dos 
principais pontos atractivos e check in 

Inglês 
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Tabela 3 – Descrição de anúncios de Lisboa no website Airbnb (continuação) 

 Texto 
Adjectivos (utilizados 

2 ou mais vezes) 
Escrita em 
maiúsculas 

Descrição subjectiva 
do imóvel 

Nº Parágrafos Tipo de Informação Idioma 

15 
Corrido 

e 
tópicos 

Não há repetição Sim (parcial) Sim 4 Sobre: instalações, vizinhança e check in Inglês 

16 Tópicos Não há repetição Não Não X Sobre: instalações, regras da casa e transportes Inglês 

17 Corrido 
Histórico, confortável, 

contemporâneo, 
solarengo, perfeito 

Não Sim 35 
Sobre: instalações, vizinhança, locais a visitar, transportes, distância dos 

principais pontos atractivos e check in 
Inglês 

18 
Corrido 

e 
tópicos 

Não há repetição Não Sim 16 
Sobre: instalações, regras da casa, vizinhança, locais a visitar, transportes, 

distância dos principais pontos atractivos e check in 
Inglês 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 4 – Característica de anúncios do Porto no website Airbnb 

 Título Fotos Preço/noite Zona Comentários Avaliação Ling. Anfitrião 

1 AYNI Love - Apartment 32 35 Heroísmo 6 5* En, Es, Pt 

2 Porto e Douro - Vista fabulosa 62 125 
Jardim do Morro 

(Gaia) 
39 5* En, Es, Fr, Pt 

3 ORM - Luís I Apartment 21 125 Aliados 12 5* De, En, Es, Fr, Pt 

4 Douro Apartments - Historic Apart 13 45 Ribeira Não tem Não tem En, Es, Pt 

5 in city centre - view to Douro river 10 63 Batalha 18 5* En, Pt 

6 Sunny with Balcony @ City Centre 23 118 Sé 7 5* En, Fr, Pt 

7 Apartamento rustico 2 7 50 Cedofeita 93 5* En, Pt 

8 downtown |84 Historic Centre 23 90 Clérigos 78 5* En, Fr, Pt 

9 Eiffel Riverside Garden II 23 78 Ribeira 10 4,5* En, Es, Pt 

10 NEW APARTMENT OPORTO 14 42 Casa da Música 3 4* En 

11 Go2oporto Ribeira - Henry's Garden 106 72 Sé 8 5* En, Es, Fr, It, Pt 

12 Welcome to my city 2 14 63 Ribeira Não tem Não tem En, Es, Pt 

13 Casa do Marquês/Poss.Parking 27 140 Marquês 21 4,5* Desconhecido 

14 BATALHA SERVICED MODERN LOFT 24 125 Batalha 12 5* En, Es, Fr, It, Pt 

15 Hug Oporto - City Silhouette 24 82 Sé 23 4,5* En, Pt 

16 Apartamento Luminoso no Centro 16 53 Bolhão 29 4,5* En, Es, Fr, Pt 

17 HIDDEN TREASURE APART. Douro River 31 150 São Bento 2 Não tem En, Es, Fr, Pt 

18 LOC: PORTO CENTRE F3 .1ºétage  17 52 Clérigos Não tem Não tem Es, Fr, Pt 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 5 – Descrição de anúncios do Porto no website Airbnb 

 Texto 
Adjectivos (utilizados 

2 ou mais vezes) 
Escrita em 
maiúsculas 

Descrição subjectiva 
do imóvel 

Nº Parágrafos Tipo de Informação Idioma 

1 Tópicos Não há repetição Não Não X Sobre: instalações, vizinhança e transportes Inglês 

2 Tópicos Privilegiada Não Sim X 
Sobre: instalações, regras da casa, vizinhança, locais a visitar, transportes 

e check in 
Português 

3 
Corrido 

e 
tópicos 

Não há repetição Não Sim 9 
Sobre: instalações, regras da casa, vizinhança, locais a visitar e  

transportes 
Português 

4 
Corrido 

e 
tópicos 

Conforto Não Sim 12 Sobre: instalações, regras da casa, vizinhança, transportes e check in Inglês 

5 Corrido Não há repetição Não Não 2 Sobre: instalações, regras da casa, vizinhança e transportes Inglês 

6 
Corrido 

e 
tópicos 

Não há repetição Não Sim 9 Sobre: instalações, regras da casa, vizinhança, transportes e check in Inglês 

7 Corrido Não há repetição Não Não 1 Sobre: instalações e vizinhança Inglês 

8 
Corrido 

e 
tópicos 

Não há repetição Não Não 3 
Sobre: instalações, vizinhança, transportes, distância dos principais pontos 

atractivos e extras 
Inglês 

9 Não tem descrição 

10 Tópicos Calmo Não Sim 5 Sobre: instalações, vizinhança e transportes Inglês 

11 Corrido Não há repetição Não Não 1 Sobre: instalações Inglês 

12 
Corrido 

e 
tópicos 

Não há repetição Não Sim 8 
Sobre: instalações, vizinhança, locais a visitar e distância dos principais 

pontos atractivos 
Português 

13 Corrido Não há repetição Sim (parcial) Sim 7 Sobre: vizinhança, extras e estacionamento Português 

14 
Corrido 

e 
tópicos 

Grande, confortável, 
moderno, charmoso 

Sim (parcial) Sim 14 Sobre: instalações, vizinhança, transportes e extras Inglês 

15 
Corrido 

e 
tópicos 

Não há repetição Não Sim 4 
Sobre: instalações, regras da casa, transportes, distância dos principais 

pontos atractivos e check in 
Inglês 

16 Corrido Não há repetição Não Não 8 Sobre: instalações, regras da casa, vizinhança, transportes e check in Português 

17 Corrido Não há repetição Não Não 15 Sobre: instalações, regras da casa, vizinhança e transportes Inglês 

18 Tópicos Não há repetição Não Não X Sobre: instalações, regras da casa e transportes Francês 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 6 – Característica de anúncios de Lisboa no website HomeAway 

 Título Fotos Preço/noite Zona Comentários Avaliação Ling. Anfitrião 

1 Apartamento no Chiado, Lisboa 24 99 Chiado 27 4,5* De, En, Es, Fr, Pt, Pl 

2 
The Most Romantic apartamento no coração da mais 

antiga vizinhança de Lisboa 
16 60 Alfama 19 5* En, Es, Fr, Pt 

3 
Cuidadosamente Restaurado apartamentos Cidade 

Velha, no coração de Lisboa - Sao Vicente III 
24 101 Graça 2 Não tem De, En, Es, Fr, It, Pt 

4 
Cuidadosamente Restaurado apartamentos Cidade 

Velha, no coração de Lisboa - Sao Vicente I 
24 101 Graça 3 5* De, En, Es, Fr, It, Pt 

5 
Apartamento bonito de brilhante em Sunny Centro 

Histórico de Lisboa - Alfama 
24 106 Alfama 54 5* En, Es, Fr, Pt 

6 
PQ. Nações, zona moderna da cidade. (Casino, Gare 
Oriente, Oceanário, FIL) - Av Principal do Parque das 

Nações 
24 82 Parque das Nações 3 4,5* En, Es, Pt 

7 Apartamento na Alfama, Lisboa - ESTEVAO I 24 93 Castelo Não tem Não tem En, Es, Fr, Pt 

8 
A Casa da Leonor - Apartamento para Férias Novo e 

Moderno no Centro de Lisboa 
22 100 Marquês de Pombal Não tem Não tem En, Es, Fr, It, Pt 

9 
PQ. Nações, zona moderna da cidade. (Casino, Gare 

Oriente, Oceanário, FIL) - Marina 
24 82 Parque das Nações Não tem Não tem En, Es, Pt 

10 
APARTAMENTO MUITO CONFORTÁVEL-CASCAIS-

MAX.4 PAX 
24 70 Cascais 3 4,5* En, Es, Fr, Pt 

11 
PARQUE DAS NAÇÕES Junto ao Rio (Zona 

Moderna da Cidade) - Lilac/Soleil/Namibe 
24 80 Parque das Nações 9 5* En, Pt 

12 Central Lisboa para 4 23 89 Arroios 2 Não tem En, Es, Fr, Pt 

13 
Casa cheia de luz num bairro residencial tranquilo no 

centro histórico 
24 70 Baixa 2 Não tem En, Es, Fr, Pt 

14 Casa Cara - No Coração de Lisboa - Bairro Alto 17 90 Bairro Alto 3 4* En, Es, Fr, Pt 

15 Apartamento de Luxo no Castelo de S. Jorge - Lisboa 15 71 Castelo 8 5* En, Fr, Pt 

16 
Apartamentos charmosos no coração da 

cidade,decoração moderna com traço classico - 
Perola da Amalia II 

25 67 Pena Não tem Não tem En, Es, Pt 

17 
Apartamento de luxo com jardim privado no centro de 

Lisboa 
24 205 Rato 14 5* De, En, Es, Fr, Pt, Hu 

18 
NOVO! Apartamento T1 em Alfama totalmente 

remodelado no centro histórico 
24 78 Alfama 8 4,5* En, Pt 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 7 – Descrição de anúncios de Lisboa no website HomeAway 

 Texto 
Adjectivos (utilizados 

2 ou mais vezes) 
Escrita em 
maiúsculas 

Descrição subjectiva 
do imóvel 

Nº Parágrafos Tipo de Informação Idioma 

1 Tópicos Não há repetição Não Não X Sobre: regras da casa Português 

2 Corrido Não há repetição Sim (parcial) Sim 5 Sobre: instalações, vizinhança, locais a visitar e extras Português 

3 Corrido Não há repetição Não Sim 3 Sobre: instalações, vizinhança e check in Português 

4 Corrido Não há repetição Não Sim 3 Sobre: instalações, vizinhança e check in Português 

5 
Corrido 

e 
tópicos 

Não há repetição Não Sim 6 
Sobre: instalações, regras da casa, vizinhança, locais a visitar, cultura e 

check in 
Português 

6 Tópicos Não há repetição Não Não X 
Sobre: instalações, vizinhança, transportes, distância dos principais pontos 

atractivos, check in e extras 
Português 

7 Tópicos Não há repetição Não Não X Sobre: instalações e regras Português 

8 Tópicos Confortável Não Sim X 
Sobre: instalações, regras da casa, vizinhança e distância dos principais 

pontos atractivos 
Português 

9 Tópicos Não há repetição Não Não X 
Sobre: instalações, vizinhança, transportes, distância dos principais pontos 

atractivos, check in e extras 
Português 

10 Corrido Não há repetição Sim Não 1 Sobre: instalações Português 

11 Tópicos Não há repetição Não Não X 
Sobre: instalações, vizinhança, transportes, distância dos principais pontos 

atractivos, check in e extras 
Português 

12 Tópicos Não há repetição Não Não X Sobre: instalações, vizinhança, transportes, estacionamento e extras Português 

13 Corrido Não há repetição Não Não 1 Sobre: instalações, regras da casa, vizinhança e transportes Português 

14 Corrido Não há repetição Não Não 1 Sobre: instalações e regras da casa Português 

15 Tópicos Não há repetição Não Sim X Sobre: instalações, vizinhança e variação de preços Português 

16 
Corrido 

e 
tópicos 

Confortável, 
moderno, romântico, 

acolhedor 
Sim (parcial) Sim 4 Sobre: instalações, regras da casa e extras Português 

17 Corrido Não há repetição Não Sim 1 Sobre: instalações, regras da casa e vizinhança Português 

18 Corrido 
Solarengo, 
Confortável 

Não Sim 5 Sobre: instalações e vizinhança Português 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 8 – Característica de anúncios do Porto no website HomeAway 

 Título Fotos Preço/noite Zona Comentários Avaliação Ling. Anfitrião 

1 Prédio renovado em pleno centro histórico do Porto 16 91 Ribeira Não tem Não tem En, Es, Fr, Pt 

2 
Apartamento no Centro Histórico da Cidade do Porto 

- Com Varanda 
24 85 Cedofeita 4 5* En, Es, Fr, Pt 

3 PORTO CENTER - Apartment Low Cost 20 67 Vitória 35 4,5* En, Es, Pt 

4 Apartamento sossegado em vivenda 24 57 Campanhã 4 5* Es, Fr, Pt 

5 
Novo! Apartamento à Ribeira, ideal para 2 a 4 

pessoas, cheio de luz e varanda com vista 
privilegiada 

19 95 Ribeira 17 5* En, Es, Fr, Pt 

6 
Porto Downtown Duplex - No 'coração' da baixa 

portuense 
22 88 Vitória 2 Não tem En, Es, Pt 

7 
APARTAMENTO NO CENTRO DA CIDADE DO 

PORTO.  
23 60 Cedofeita 18 5* En, Pt 

8 
Apartamento Varandas da Foz / Campo Alegre, com 

garagem incluída 
17 65 Arrábida 5 5* En, Es, Fr, Pt 

9 Guest House Casa da Musica Centro do Porto 13 57 Cedofeita 11 5* En, Es, Fr, Pt 

10 PORTO CENTER - Romantic Apartment 21 67 Cedofeita Não tem Não tem En 

11 Trindade Station Terrace Apartment-2952/AL 15 98 Trindade Não tem Não tem De, En, Es, Pt 

12 PORTO CENTER Apartamento de Encanto  24 67 Sé Não tem Não tem En 

13 
Cedofeita Downtown Historic centre - Apartamento 

renovado 
15 75 Cedofeita 3 5* En, Es, Pt 

14 Cidade Apartamento em 5 * a área do hotel 16 81 Boavista Não tem Não tem En 

15 
Apartamento no coração zona histórica junto á 

Catedral (Sé) 
14 75 Sé 2 Não tem En, Es, Fr, Pt 

16 Fantástico apartamento em frente ao Rio 25 125 Vitória Não tem Não tem En, Es, Fr, Pt 

17 Wine apartments- Ribeira 23 100 Ribeira Não tem Não tem En, Es, Pt 

18 
Centro Histórico Porto - Vistas Fabulosas sobre o 

Douro - Azulejos Porto Riverside 
21 110 Ribeira Não tem Não tem En, Es, Fr, Pt 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 9 – Descrição de anúncios do Porto no website HomeAway 

 Texto 
Adjectivos (utilizados 

2 ou mais vezes) 
Escrita em 
maiúsculas 

Descrição subjectiva 
do imóvel 

Nº Parágrafos Tipo de Informação Idioma 

1 Tópicos Não há repetição Não Não X Sobre: instalações, regras da casa e extras Português 

2 Corrido Não há repetição Não Sim 6 Sobre: instalações, regras da casa, transportes e locais a visitar Português 

3 Tópicos Não há repetição Não Sim X Sobre: instalações e regras da casa Inglês 

4 Corrido Não há repetição Não Não 1 Sobre: instalações, regras da casa, transportes e estacionamento Português 

5 Corrido Não há repetição Não Sim 5 Sobre: instalações, regras da casa, transportes e locais a visitar Português 

6 Tópicos Não há repetição Não Sim X Sobre: instalações e regras da casa Português 

7 Corrido Não há repetição Não Não 2 Sobre: vizinhança e transportes Português 

8 Tópicos Não há repetição Não Não X Sobre: instalações, regras da casa e variação de preços Português 

9 Tópicos Não há repetição Não Não X Sobre: instalações, regras da casa e estacionamento Português 

10 Tópicos Não há repetição Não Sim X Sobre: instalações, regras da casa, transportes, locais a visitar e check in Português 

11 Corrido Não há repetição Não Não 6 
Sobre: instalações, vizinhança, distância dos principais pontos atractivos e 

transportes 
Português 

12 Corrido Não há repetição Não Sim 6 Sobre: instalações Português 

13 Tópicos Não há repetição Não Não X Sobre: instalações, vizinhança e transportes Português 

14 Tópicos Não há repetição Não Sim X Sobre: instalações, regras da casa, transportes e estacionamento Português 

15 Corrido Não há repetição Não Não 1 Sobre: instalações, regras da casa e vizinhança Português 

16 Corrido Não há repetição Não Não 1 Sobre: instalações Português 

17 Corrido Não há repetição Não Não 2 Sobre: regras da casa, vizinhança, transportes e locais a visitar Português 

18 Corrido Não há repetição Não Não 1 Sobre: vizinhança e transportes Português 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 10 – Característica de anúncios de Lisboa no website HouseTrip 

 Título Fotos Preço (7 noites) Zona Comentários Avaliação Ling. Anfitrião 

1 
Inspiration In The Heart Of Lisbon Duque 

Chiado 
30 820 Chiado Não tem Não tem Não disponível 

2 Great Apartment In Main Avenues 34 690 Entre Campos Não tem Não tem Não disponível 

3 
Lisbon Center Modern And Relaxing 

Duplex Flat 
37 893 Campolide Não tem Não tem Não disponível 

4 Charming Central Apartment In Alfama 24 436 Alfama Não tem Não tem Não disponível 

5 Baixa Symphony 58 668 Baixa Não tem Não tem Não disponível 

6 Sunny Castle 30 1021 Martin Moniz Não tem Não tem Não disponível 

7 New! Lisbon Sweethome3 31 834 Santos-o-Velho Não tem Não tem Não disponível 

8 Charming Apartment Saldanha Lisbon 35 1021 Saldanha Não tem Não tem Não disponível 

9 Monica Lisbon Rentals Eléctrico Apt 26 914 Alfama Não tem Não tem Não disponível 

10 Casa das Parreiras 27 987 Marquês do Pombal Não tem Não tem Não disponível 

11 Monica Lisbon Rentals Azulejo Apt 31 955 Alfama Não tem Não tem Não disponível 

12 
Luxury in Most Exclusive Quarter Car 

Parking 
23 1152 Chiado Não tem Não tem Não disponível 

13 Apartamento Bernardim Grey 16 758 Marquês do Pombal Não tem Não tem Não disponível 

14 Apartamento Bernardim White 16 689 Marquês do Pombal Não tem Não tem Não disponível 

15 Lsa Baixa Deluxe Apartment 15 1243 Baixa Não tem Não tem Não disponível 

16 
Chiado Apartments With Balcony And 

River Views 5 D 
28 1110 Chiado Não tem Não tem Não disponível 

17 Travelling To Lisbon Apartment  117 18 1184 Baixa Não tem Não tem Não disponível 

18 Apartamento Bernadim Blue 20 965 Marquês do Pombal Não tem Não tem Não disponível 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 11 – Descrição de anúncios de Lisboa no website HouseTrip 

 Texto 
Adjectivos (utilizados 

2 ou mais vezes) 
Escrita em 
maiúsculas 

Descrição subjectiva 
do imóvel 

Nº Parágrafos Tipo de Informação Idioma 

1 Corrido Não há repetição Não Sim 11 Sobre: instalações, vizinhança, transportes, locais a visitar e check in Inglês 

2 Corrido Não há repetição Não Sim 3 Sobre: instalações, vizinhança e transportes Inglês 

3 Corrido Não há repetição Não Sim 8 
Sobre: instalações, vizinhança, estacionamento, distância dos principais 

pontos atractivos e extras 
Inglês 

4 Tópicos Não há repetição Não Sim X Sobre: instalações, transportes e distância dos principais pontos atractivos Inglês 

5 Corrido Não há repetição Não Sim 5 Sobre: instalações, vizinhança e locais a visitar Inglês 

6 
Corrido 

e 
tópicos 

Não há repetição Não Não 5 
Sobre: instalações, vizinhança, distância dos principais pontos atractivos, 

locais a visitar e dicas 
Inglês 

7 Corrido Pitoresco Não Sim 2 Sobre: instalações e vizinhança Inglês 

8 
Corrido 

e 
tópicos 

Charmoso, moderno Não Sim 12 Sobre: instalações, vizinhança e distância dos principais pontos atractivos Inglês 

9 Corrido Não há repetição Não Não 2 Sobre: instalações, vizinhança e check in Português 

10 Anúncio indisponível aquando da realização desta análise 

11 Corrido Não há repetição Não Não 3 Sobre: instalações, vizinhança, transportes e check in Português 

12 Corrido Não há repetição Não Não 5 Sobre: vizinhança, transportes e distância dos principais pontos atractivos Inglês 

13 Corrido Não há repetição Não Sim 2 Sobre: instalações Inglês 

14 Corrido Não há repetição Não Sim 4 Sobre: instalações Inglês 

15 Corrido Não há repetição Não Sim 1 Sobre: instalações e vizinhança Inglês 

16 
Corrido 

e 
tópicos 

Histórico Sim (parcial) Sim 5 
Sobre: instalações, vizinhança, transportes, locais a visitar e 

estacionamento 
Inglês 

17 
Corrido 

e 
tópicos 

Não há repetição Não Sim 2 Sobre: instalações e vizinhança Inglês 

18 Corrido Não há repetição Não Sim 2 Sobre: instalações Inglês 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 12 – Característica de anúncios do Porto no website HouseTrip 

 Título Fotos Preço/noite Zona Comentários Avaliação Ling. Anfitrião 

1 T2 Duplex 31 411 Baixa Não tem Não tem Não disponível 

2 The Porto Concierge Rgb Apartment 22 510 Cedofeita Não tem Não tem Não disponível 

3 Feel Porto Panoramic Townhouse 34 946 Trindade Não tem Não tem Não disponível 

4 Apartamento Batalha 1c 6 535 Batalha Não tem Não tem Não disponível 

5 Apartamento Sol 2 B  5 535 Sé Não tem Não tem Não disponível 

6 Apartamento 16 860 Bolhão Não tem Não tem Não disponível 

7 Terceira Ap  15 953 Heroismo Não tem Não tem Não disponível 

8 Boa Ventura Apartment Downtown Oporto 28 851 Bolhão 1 5* Não disponível 

9 Great View At Center Of Porto 9 611 Fontaínhas Não tem Não tem Não disponível 

10 Apartment In The Historic Center Of Porto 25 693 Bolhão Não tem Não tem Não disponível 

11 Downtown Apartment 21 353 Trindade Não tem Não tem Não disponível 

12 Apartamentoportodouro Santa Catarina 15 590 Santa Catarina Não tem Não tem Não disponível 

13 Carolina Michaelis Metro St Apt 20 851 Boavista Não tem Não tem Não disponível 

14 Porto Ribeira Space  11 723 Ribeira Não tem Não tem Não disponível 

15 Lovely Apt In Porto Downtown 17 611 Aliados Não tem Não tem Não disponível 

16 
Trindade Station Terrace Apartment 

2925/AI 
17 740 Trindade 1 5* Não disponível 

17 Douro’s Apartment 8 1276 Santa Catarina Não tem Não tem Não disponível 

18 Boa Ventura Flat 9 638 Bolhão Não tem Não tem Não disponível 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 13 – Descrição de anúncios do Porto no website HouseTrip 

 Texto 
Adjectivos (utilizados 

2 ou mais vezes) 
Escrita em 
maiúsculas 

Descrição subjectiva 
do imóvel 

Nº Parágrafos Tipo de Informação Idioma 

1 Tópicos Não há repetição Não Sim X 
Sobre: vizinhança, distância dos principais pontos atractivos, transportes e 

variação de preço 
Inglês 

2 Tópicos Perfeito Não Sim X 
Sobre: instalações, regras da casa, vizinhança, transportes, variação de 

preço, check in e extras 
Inglês 

3 Corrido 
Calmo, charmoso, 
moderno, elegante 

Sim (parcial) Sim 5 Sobre: instalações, vizinhança, estacionamento e extras Inglês 

4 Corrido Não há repetição Não Não 4 Sobre: instalações e vizinhança Espanhol 

5 Corrido Não há repetição Não Sim 1 Sobre: instalações Português 

6 Corrido Não há repetição Não Não 3 Sobre: instalações, vizinhança, check in e extras Português 

7 Corrido Não há repetição Não Sim 8 Sobre: instalações, vizinhança e transportes Inglês 

8 Corrido Não há repetição Não Não 4 
Sobre: instalações, vizinhança, distância dos principais pontos atractivos, 

transportes e cultura 
Português 

9 Tópicos Boa atmosfera Não Sim X Sobre: instalações, vizinhança, transportes e estacionamento Inglês 

10 Tópicos Não há repetição Não Sim X 
Sobre: instalações, vizinhança, distância dos principais pontos atractivos e 

transportes 
Inglês 

11 Corrido Não há repetição Não Não 1 Sobre: instalações, vizinhança e transportes Inglês 

12 Corrido Não há repetição Não Não 1 Sobre: instalações, vizinhança, transportes e estacionamento Inglês 

13 
Corrido 

e 
tópicos 

Romântico Sim (parcial) Sim 5 Sobre: instalações, regras da casa, vizinhança, transportes e extras Inglês 

14 
Corrido 

e 
tópicos 

Não há repetição Não Sim 1 Sobre: instalações, vizinhança, transportes e extras Português 

15 Tópicos Não há repetição Sim (parcial) Sim X 
Sobre: instalações, vizinhança, distância dos principais pontos atractivos, 

transportes e estacionamento 
Inglês 

16 Corrido Não há repetição Não Sim 3 
Sobre: instalações, vizinhança, distância dos principais pontos atractivos e 

transportes 
Inglês 

17 Corrido Não há repetição Não Não 3 Sobre: vizinhança, locais a visitar e transportes Inglês 

18 Tópicos Não há repetição Não Não X Sobre: instalações e estacionamento Inglês 

Fonte: Elaboração própria 
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Apêndice 6 – Tabela da análise de Clipping 

Tabela 14 – Análise de Clipping de notícias sobre os websites 

Data de 
Consulta 

Data de 
Publicação 

Publicação Fonte 
Website(s) em 

Foco 
Tema principal 

País(es) em 
foco 

Observações 

09/02/2015 set/14 
Turismo de Portugal 

(newsletter) 
Não 

indicado 
Nenhum 

Nova legislação para o 
alojamento local 

Portugal 
Embora não fale de nenhum dos websites em particular, a 

legislação é sobre o alojamento que os websites 
disponibilizam.  

09/02/2015 01/08/2014 Welcome Homeaway Homeaway 
Sugestões de 

alojamento 
Costa Rica; 

França 
 ___  

09/02/2015 30/09/2014 Welcome Homeaway Nenhum 
Top de destino de férias 

dos europeus 
Portugal 

Apesar da informação ser fornecida pelo Homeaway, o foco 
não é no website. 

09/02/2015 12/08/2014 Welcome Homeaway Homeaway 
Sugestões de 

alojamento 
EUA; Costa 

Rica 
 ___  

09/02/2015 16/09/2014 Welcome LetsBonus Booking.com 
Parceria entre 
LetsBonus e 
Booking.com 

Nenhum  ___  

09/02/2015 06/08/2014 Welcome Marktest Booking.com 
Acesso a websites de 

turismo 
Portugal  ___ 

19/02/2015 06/08/2014 Ambitur Marktest Booking.com 
Acesso a websites de 

turismo 
Portugal (a notícia é semelhante à da Welcome, dia 06/08) 

19/02/2015 15/09/2014 Ambitur LetsBonus Booking.com 
Parceria entre 
LetsBonus e 
Booking.com 

Nenhum (a notícia é semelhante à da Welcome, dia 16/09) 

19/02/2015 18/09/2014 Ambitur 
Não 

indicado 
Booking.com 

Booking.com distingue 
hotel português 

Nenhum   ___ 

19/02/2015 29/09/2014 Ambitur Homeaway Homeaway 
Top de destino de férias 

dos europeus 
Portugal  ___  

Fonte: Elaboração própria 


