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Título 

O inquérito realizado, serve para recolher informações 
sobre os graus de importância e a ponderação percentual 

das características inerentes à tomada de decisão na 
reserva de unidades de alojamento. 



Consoante o grau de importância, ordene as características da sua tomada de 
decisão, no que diz respeito à reserva de unidades de alojamento. 

Ao pedido de resposta de acordo com o grau de importância, quanto às várias 
características preponderantes na tomada da decisão, as respostas são inequívocas no que diz 
respeito aos graus de importância.  

 
A característica do preço é distribuída pelos inquiridos, maioritariamente, do 1º ao 3º 

grau de importância. 
Se observarmos o quadro da característica da localização, esta é distribuída pelos 

vários graus de importância, contudo, os principais resultados encontram-se no 1º e 2º grau de 
importância. 
 
 



 
Em relação a estas duas características, as comodidades encontram-se completamente 

dispersas entre os vários graus de importância, contudo, é colocada, maioritariamente, do 1º 
ao 4º grau de importância.  

Já no que diz respeito à pontuação das plataformas digitais, encontra-se, também, 
distribuída pelos vários graus, contudo, maioritariamente de tendência decrescente, ou seja, 
com o seu valor mais alto no 5º grau de importância. 
 
 
 
  



 
Se observarmos o gráfico referente à característica dos serviços prestados, embora 

que dispersa pelos vários graus, percebemos que os inquiridos preferiram, maioritariamente, 
colocar esta característica entre o 3º  e o 6 grau de importância, sendo que os valores dois 
valores principais se encontram no 4º e 5º grau de importância. 

Quanto ao grau de importância da característica decoração, na tomada de decisão na 
reserva de unidades de alojamento, é inequívoco que este é o factor com menos importância, 
aquando desta decisão. A esta característica foi atribuído, maioritariamente, o 6º e último grau 
de importância. 
 
  



Percentagem sobre as características 
Nesta secção, pretendia-se que os inquiridos atribuíssem uma percentagem a cada 

característica inerente à tomada de decisão na reserva de unidades de alojamento. 
 

 
Neste quadro, podemos observar que foi atribuído o maior valor percentual ao preço 

(28,3%), e o menor à decoração (7,5%).  
 
 

As respostas recolhidas e apresentadas, enquadram-se, por isso, é possível atribuir 
graus de importância às características apresentadas. Assim, as características apresentadas 
são distribuídas desta forma:  

 
1º Grau de Importância – Preço 
2º Grau de Importância – Localização 
3º Grau de Importância – Comodidades 
4º Grau de Importância – Pontuação das Plataformas Digitais 
5º Grau de Importância – Serviços Prestados 
6º Grau de Importância – Decoração 
 
 

Dados do Inquérito: 
Respostas obtidas: 116 

Respostas inválidas: 9 

 

 


