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1 - INTRODUÇÃO 

Quando se fala de métricas no marketing digital e web analytics, por norma estamo-
nos a referir a análises quantitativas. Contudo, tanto as abordagens quantitativas 
como as qualitativas podem ser exploradas em diferentes estágios de um projeto de 
pesquisa (Brandão, Ribeiro, & Costa, 2019). Alguns investigadores argumentam que 
em várias áreas de pesquisa, por exemplo, economia, turismo, a abordagem 
quantitativa é mais confiável do que a abordagem qualitativa, uma vez que 
consideram que a primeira reflete melhor o mundo real, é baseada em 
procedimentos rigorosos e tem a capacidade de extrapolar os resultados para uma 
população maior (Lejeune, 2011; (Vilelas, 2009); (Quivy & Campenhoudt, 2008); 
(Krippendorff, 1990). 

Algumas das razões que condicionam uma maior utilização da investigação 
qualitativa nos estudos científicos é a recolha, volume de dados a tratar, 
sistematização e a organização da análise (Amado, Costa, & Crusoé, 2017). 
Percebe-se por isso as dificuldades na organização de dados disponíveis no corpus 
latente para análise qualitativa (Pina, Neri de Souza, & Leão, 2013). 

Bauer & Gaskell (2010), definem o corpus de um tema como o conjunto de matérias 
identificadas como fontes importantes para que o investigador seja capaz de 
fundamentar o seu texto, sempre adequado ao carácter científico do seu trabalho, 
seja ele relatório, dissertação, tese, ou outro tipo de trabalho.  

O corpus de uma pesquisa refere-se à recolha de dados, que são as evidências da 
realidade, que permitirão avaliar os fatos reais a partir das amostras recolhidas. 
Esses dados irão ser integrados na composição do texto podendo trabalhar-se com 
o corpus estático ou pré-definido, ou com o corpus dinâmico que é a temática 
escolhida para o texto em elaboração (Bauer & Gaskell, 2010). Pode-se, então, dizer 
que o corpus da pesquisa é a ligação entre o tema e o problema, que vai ser 
elaborada a partir do levantamento da teoria existente a respeito de ambos, e dos 
dados que possam ser recolhidos (Bauer & Gaskell, 2010).  

Assim, o corpus latente diz respeito à existência de grandes bases de dados com as 
quais toda a gente pode trabalhar, nomeadamente a Internet, que dia após dia vai 
acumulando cada vez mais e mais informação em forma de textos, comentários, 
imagens e vídeos, entre outros (Pina et al., 2013). O corpus latente é um conjunto de 
conteúdos disponíveis, na internet, para quem deseje e tenha as competências e 
qualificações necessárias para os extrair (Pina et al., 2013). Essa extração deverá 
ser suportada por uma estruturação ou codificação. 

Bardin (Bardin, 2009) avança com uma definição de codificação, atribuindo-lhe o 
significado de transformação, mais concretamente através do recorte, agregação e 
enumeração, e com base em determinadas regras precisas sobre todas as 
informações textuais, que acabam por representar todas as características do 
conteúdo. (Altinay & Paraskevas, 2008) referem também que a abordagem 
qualitativa é baseada num modelo indutivo e na fenomenologia. Segundo os 
autores, a pesquisa qualitativa visa desenvolver uma compreensão do contexto em 
que fenómenos e comportamentos ocorrem e, por esse motivo, consideramos que 
as abordagens qualitativas podem ser complementares aos estudos quantitativos. A 
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combinação dos dois métodos pode por isso contribuir para um maior 
enriquecimento da pesquisa. 

Para exemplificar a importância da análise qualitativa no Turismo, será apresentado 
um exemplo de análise de dados recorrendo ao software webQDA (Costa, Moreira, 
& Souza, 2019) realizado a 3 hotéis em Portugal, nas cidades do Porto e Gaia. 

Na atualidade a plataforma de reservas online booking.com é sem dúvida 
responsável pela maior percentagem de reservas nos hotéis Portugueses. Alguns 
alojamentos chegam a atingir 90% de reservas pelas plataformas on-line, com 
especial incidência pelo booking.com. No final do alojamento, os hóspedes são 
convidados pela plataforma a classificarem vários itens numa escala de 1 a 10.  

Essa classificação dá origem a uma média, que serve para classificar os hotéis em 
“Excecional” se a sua classificação média dos últimos dois anos for superior a 9,5 
em 10; “Soberbo” entre 9 e 9,5; “Fabuloso” entre 8,5 e 9; “Ótimo” entre 8 e 8,5; 
“Bom” entre 7 e 8 e “Agradável” entre 6 e 7. Por outro lado, também é solicitado aos 
hospedes no final do alojamento que deixem um comentário geral ao hotel e se for o 
caso, a referir aspetos positivos e negativos (Figura 1). 

FIGURA 1- CLASSIFICAÇÃO ATRIBUIDA PELOS CLIENTES 

 

Fonte: Booking.com 

Como se pode depreender, duma forma automática a plataforma consegue 
posicionar os hotéis quanto à sua classificação utilizando métricas, mas o mesmo 
não acontece com os comentários (Figura 2). 
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FIGURA 2 - COMENTÁRIOS DOS HÓSPEDES 

 

Fonte: Booking.com 

Por outro lado, quando os clientes pesquisam na plataforma os alojamentos, para 
além de saberem de imediato qual a pontuação dos hotéis nos vários itens, também 
leem atentamente os comentários que hóspedes anteriores deixaram sobre o 
alojamento, suas condições e comodidades. Isso realça a importância da análise 
qualitativa desses comentários por parte dos responsáveis hoteleiros, pois são 
esses comentários que vão influenciar a escolha e decisão dos potenciais clientes 
sobre a escolha dum determinado hotel em detrimento de outro. 

2 – METODOLOGIA 

A decisão de escolher os três hotéis, Intercontinental, Sheraton e Yeatman, teve em 
consideração a semelhança entre eles e o seu segmento de mercado, onde se inclui 
a tipologia (hotéis de 5 estrelas), a localização nas cidades do Porto e Gaia e preços 
médios acima de 250 euros por noite (Figura 3). 
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FIGURA 3-HOTÉIS SELECIONADOS PARA O ESTUDO 

 

Fonte: Booking.com 

Após a seleção dos hotéis recolhemos os comentários na plataforma Booking.com 
no idioma português. Para este ensaio essencialmente exemplificativo, decidimos 
escolher um periodo temporal contínuo que contemplasse o mesmo número de 
comentários por hotel.  

A amostra é composta por  68 comentários, 23 do Yeatman (todos de dezembro de 
2018), 23 do Sheraton (dezembro de 2018) e 22 do Intercontinental (entre julho e 
dezembro de 2018). 

2.1. Recolha e organização dos dados 

Após a recolha dos comentários, organizou-se os dados numa folha de excel 
contendo as seguintes colunas (Figura 4): 

 Coluna 1 - Nome do Hotel 
 Coluna 2 - Data do comentário 
 Coluna 3 - Nacionalidade do hóspede  
 Coluna 4 - Pontuação geral 
 Coluna 5 - Comentário principal 
 Coluna 6 - Comentário positivo 
 Coluna 7 - Comentário negativo 
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FIGURA 4-ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

Fonte: Elaboração própria 

O passo seguinte foi transferir os dados para o webQDA, mas antes abordaremos as 
caraterísticas principais deste software. 

2.2. O Software de Análise Qualitativa webQDA 

Conforme se pode ler no site do software1 “O webQDA é um software de apoio à 
análise de dados qualitativos num ambiente colaborativo e distribuído. Apesar de 
existirem alguns pacotes de software que tratam dados não numéricos e não 
estruturados (texto, imagem, vídeo, áudio) em análise qualitativa, poucos são os que 
podem ser utilizados por vários investigadores, num ambiente de trabalho 
colaborativo e distribuído como a Internet pode oferecer. O webQDA é um software 
direcionado a investigadores, em diversos contextos, que necessitem de analisar 
dados qualitativos, individual ou colaborativamente, de forma síncrona ou 
assíncrona. 

O webQDA segue o desenho estrutural e teórico de outros programas disponíveis no 
mercado, diferenciando-se destes, por proporcionar trabalho colaborativo online e 
em tempo real, e disponibiliza um serviço de apoio à investigação. Em contexto 
académico, o webQDA é especialmente útil para investigadores, alunos de 
mestrado, doutoramento e pós-graduação que desenvolvam análise de dados 
qualitativos a partir de qualquer computador com acesso à Internet. Em contexto 
empresarial, o webQDA tem aplicação na análise de dados provenientes do 
mercado, como por exemplo, consumidores. 

Com o webQDA, o investigador pode editar, visualizar, interligar e organizar 
documentos. Simultaneamente pode criar categorias, codificar, controlar, filtrar, 

 
1 www.webqda.net 



Análise de comentários da plataforma booking.com com o apoio do software webQDA  
 

  
 

7

procurar e questionar os dados com o objetivo de responder às questões que 
emergem na sua investigação.” 

O webQDA é um software criado por investigadores da Universidade de Aveiro em 
2010, é utilizado por investigadores de todo o mundo e é habitualmente referenciado 
por vários autores (Costa, 2016), (Costa & Amado, 2018), (Costa, de Sousa, 
Moreira, & de Souza, 2017), (Costa, de Souza, Moreira, & de Souza, 2018), (Costa, 
Linhares, & de Souza, 2014), (Costa et al., 2019), (Costa, Reis, & de Souza, 2014), 
(Pina et al., 2013), (Amado et al., 2017). 

2.3. A organização dos dados no software 

O webQDA possui uma função automática de importação de dados de folhas de 
cálculo (Figura 5).  

FIGURA 5-MENU DE IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA DE FICHEIROS 

 

Fonte: webqda.net 

A função “Codificação automática” permite duma forma muito simples a importação 
de fontes, a organização de descritores e códigos de árvore (Figura 6). 

Assim, as colunas 1 a 4 foram transformadas em descritores:  

 Coluna 1 - Nome do Hotel 
 Coluna 2 - Data do comentário 
 Coluna 3 - Nacionalidade do hóspede 
 Coluna 4 - Pontuação geral 
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FIGURA 6- CATEGORIAS DESCRITIVAS (DESCRITORES) 

 
Fonte: webqda.net 

e as colunas 5, 6 e 7  

 Coluna 5 - Comentário principal; 
 Coluna 6 - Comentário positivo; 
 Coluna 7 - Comentário negativo. 

foram organizadas em três códigos árvore (comentários principais, comentários 
positivos e negativos) (Figura 7). 
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FIGURA 7- CATEGORIAS INTERPRETATIVAS (CÓDIGOS ÁRVORE) 

 

Fonte: webqda.net 

Na imagem seguinte (Figura 8) visualizamos a organização dos comentários no 
software. 

FIGURA 8 - ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

Fonte: webqda.net 
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Na estapa seguinte, codificamos os comentários (realce a amarelo), integrando-os 
em cada um dos códigos em árvore (Figura 9). 

Codificamos 67 referências no código "Comentário principal", 30 referências no 
código "Comentários positivos" e 9 referências no código "Comentários negativos". 

FIGURA 9-CODIFICAÇÃO DOS COMENTÁRIOS 

 

Fonte: webqda.net 

Após a codificação, ficamos então em condições de triangular os dados através da 
criação de diversas matrizes (Figura 10). 

FIGURA 10-MATRIZES 

 

Fonte: webqda.net 

Quando triangulamos os comentários versus hotéis, obtemos a seguinte matriz 
(Figura 11) que permite concluir que relativamente aos comentários positivos, 
obtivemos 11 referências no Hotel Yeatman, 9 no Hotel Sheraton e 10 no Hotel 
Intercontinental. Já no que diz respeito aos comentários negativos, obtivemos 1 no 
hotel Yeatman, 6 no hotel sheraton e 1 no hotel Intercontinental. 
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FIGURA 11-MATRIZ DE COMENTÁRIOS 

 

Fonte: webqda.net 

Na etapa seguinte, selecionamos em cada um dos hotéis os códigos árvore 
“principais comentários”, “comentários positivos” e “comentários negativos” que 
havíamos codificado e organizamos novas fontes específicas para cada tipologia; 
essa nova organização permitiu-nos usar a ferramenta de questionamento do 
webQDA "palavras frequentes" e, assim, criar automaticamente uma nuvem de 
palavras para cada tipo de comentário de hóspede (Figura 12). 

FIGURA 12 - PALAVRAS FREQUENTES 

 

Fonte: webqda.net 

Vejamos então os resultados obtidos relativamente aos comentários.  

As palavras mais utilizadas pelos hóspedes no “Comentário Principal” foram em 
todos os hotéis, Excecional (Figura 13). 
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FIGURA 13 - NUVENS DE PALAVRAS "COMENTÁRIO PRINCIPAL” 

  

Fonte: webqda.net 

Já no que diz respeito aos “Comentários positivos”, as nuvens de palavras que 
obtivemos (Figura 14). 

FIGURA 14-NUVENS DE PALAVRAS "COMENTÁRIOS POSITIVOS" 

 

 

O que nos ajuda a perceber algumas das vantagens competitivas que uns hotéis 
terão relativamente aos outros. Por exemplo, embora apareça em todos em 
destaque a palavra “Tudo”, detacamos por exemplo a intensidade da palavra “vista” 
no hotel Yatman, a palavra “Limpeza” no hotel Sheraton e a palavra “Localização” 
como principal referência positiva no hotel Intercontinental. 

Analisemos então as palavras frequentes nas nuvens de palavras dos “Comentários 
negativos” que recordamos neste ensaio são 1 no hotel Yeatman, 6 no Hotel 
Sheraton e 2 no Hotel Intercontinental.  

Por si só a quantidade de referências negativas já terá naturalmente de ser 
analisado, pois se no caso dos hotéis Yeatman e Intercontinental correspondem 
respetivamente a 4,3% e 9% do total de comentários, no hotel Sheraton os 6 
comentários negativos num total de 22, correspondem a 27,3%, o que é relevante 
em termos de satisfação dos clientes (Figura 15). 
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FIGURA 15 - NUVENS DE PALAVRAS "COMENTÁRIOS NEGATIVOS" 

 

Fonte: webqda.net 

Se é verdade que num universo de 23 comentários, a tarefa de analisar 1 
comentário negativo é simples, o mesmo não acontece se tivermos de analisar um 
periodo mais longo de comentários nas várias linguas em qualquer um dos hoteis. 

Vejamos os “comentários negativos” em cada um dos hoteis (Figuras 16, 17 e 18): 

FIGURA 16-YEATMAN "COMENTÁRIOS NEGATIVOS" 

 

Fonte: webqda.pt 

FIGURA 17-HOTEL SHERATON "COMENTÁRIOS NEGATIVOS" 

 

Fonte: webqda.net 
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FIGURA 18 - HOTEL INTERCONTINENTAL "COMENTÁRIOS NEGATIVOS" 

 

Fonte: webqda.net 

Neste exemplo, percebe-se a importância da análise qualitativa em complemento às 
métricas disponíveis. 

Para finalizar a exemplificação da utilização do software de análise qualitativa 
webQDA, realçamos algumas das sua potencialidades que mais relavamos: 

Software colaborativo (Figura 19): 

FIGURA 19-MULTIPLICIDADE DE UTILIZADORES 

 

Fonte: webqda.net 

Sendo um software disponível por Internet, os projetos podem ser partilhados por 
vários investigadores, permitindo a partilha e troca de conhecimentos e naturalmente 
a colaboração entre investigadores. 

Fuxo de trabalho 

O software permite duma forma simples ir construindo e controlando o fluxo de 
trabalho, o que em termos de organização e definição de objetivos é fundamental 
(Figura 20): 
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FIGURA 20- ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO 

 

Fonte: www.webqda.net 

Por fim, o software permite a multiplicidade de projetos em simultâneo, 
individualmente e em partilha entre investigadores (Figura 21): 

FIGURA 21-MULTIPLICIDADE DE PROJETOS EM SIMULTÂNEO 

 

Fonte: webqda.net 

3. CONCLUSÕES 

Os resultados e a simplicidade de organização e análise mostram a mais valia da 
utilização de abordagens qualitativas no setor do Turismo (complementando os 
resultados quantitativos), neste caso específico em unidades hoteleiras, quando 
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devidamente associada a uma ferramenta de apoio análise de dados qualitativos 
como o software webQDA. 

As especificidades, o contexto de cada unidade hoteleira e a necessidade de dados 
mais atuais e detalhados aumentam a responsabilidade daqueles que têm que gerir 
negócios que envolvem o contato direto com clientes, principalmente turistas. 

A análise realça que a utilização de ferramentas de análise de dados qualitativos 
podem ajudar os gestores hoteleiros a complementar as informações quantitativas 
obtidas pela avaliação dos hóspedes no alojamento (limpeza, localização, 
funcionários, conforto, comodidades, relação custo-benefício, wi-fi, café da manhã, 
entre outros) que, em geral, somente servem para calcular a pontuação do 
alojamento numa escala de 0 a 10. 

O estudo evidencia também que o acesso a uma simples nuvem de palavras, obtida 
através da pesquisa de palavras mais frequentes, oferece aos gestores de hotéis 
uma visão imediata dos principais elementos que podem exigir a sua intervenção.  

Se observarmos as nuvens de palavras criadas com as palavras frequentes dos 
comentários negativos (Yeatman 1, Sheraton 6, Intercontinental 2), é fácil perceber 
que, no caso de Sheraton e Yeatman, algo aconteceu relacionado às comodidades 
do quarto, enquanto no hotel intercontinental, os comentários negativos postados 
pelos hóspedes estão relacionados com o restaurante. 

Extrapolando este caso prático, resumido em 68 comentários apenas no idioma 
português, para um amplo universo de hotéis, é fácil ver a utilidade e a importância 
da análise qualitativa no setor empresarial e no caso específico deste estudo, no 
turismo. 

Este exemplo poderá ser extrapolado para outras áreas empresariais ou 
académicas, como por exemplo, relamações e sugestões de clientes, análise de 
comentários no facebook e outras redes sociais. 
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