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RESUMO 

A hospitalidade está presente nas sociedades desde os tempos mais primórdios, 

mas o interesse pelo estudo da hospitalidade em seu viés comercial é um tanto 

quanto novo, o que abre a possibilidade da discussão proposta nesta pesquisa,que 

tem como objetivo verificar se a hospitalidade para além do contrato comercial pode 

se tornar um diferencial competitivo. Sendo assim, buscou-se entender como a 

hospitalidade vivenciada pelo hóspede influencia na sua satisfação e fidelização. A 

metodologia utilizada foi qualitativa exploratória. Foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica e enviados 150 questionários para os hóspedes do Hotel Fazenda 

Canto da Serra, no período de Julho a Outubro de 2016, obtendo-se 27 respostas. 

Mediante as análises feitas, foi possível perceber que a hospitalidade para além do 

contrato comercial pode se tornar um diferencial, se o hotel trabalhar a fim de 

superar as expectativas. 

PALAVRAS-CHAVE: Hospitalidade; Hospitalidade Comercial; Diferencial; Hotel 

Fazenda; Hotelaria. 

 

ABSTRACT 

Hospitality has been present in societies since the earliest primordial times, but the 

interest in the study of hospitality in its commercial sense is somewhat new. Which 

opens the possibility of the discussion proposed in this research that aims to verify 

that hospitality beyond the commercial contract can become a competitive 

differential, and thus sought to understand how the hospitality experienced by the 

guest influences their satisfaction and loyalty. The methodology used was qualitative, 

exploratory. A bibliographical research was carried out and 150 questionnaires were 

sent to the guests of Fazenda Canto da Serra Hotel in the period from July to 

October 2016, obtaining 27 responses. Through the analysis made it possible to 

realize that hospitality beyond the commercial contract can become a differential if 

the hotel works in order to overcome expectations. 

KEY-WORDS:Hospitality; Commercial Hospitality; Differential; Farm hotel; 

Hospitality
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INTRODUÇÃO 

O estudo da hospitalidade nos meios de hospedagem existe há muito tempo. 

Várias pesquisas já foram feitas, tendo como base a hospitalidade no espaço 

comercial. Ainda assim, é necessário direcionar esse estudo sob o olhar do 

hóspede, visto a importância dessas informações para identificar como a 

hospitalidade pode se tornar uma vantagem no ramo competitivo dos hotéis. 

Um exemplo de tipo de hospedagem que atende à demanda do hóspede por 

um tratamento mais acolhedor e hospitaleiro, sendo um diferencial nesse meio, são 

os hotéis fazenda, que buscam, através de atividades de lazer, aproximar o hóspede 

da natureza. Ao trabalhar como recepcionista no Hotel Fazenda Canto Da Serra, em 

Saquarema, Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, no período de agosto a 

dezembro de 2013, foi possível perceber como a forma de tratamento da equipe do 

hotel para com os hóspedes trazia satisfação a ambos.Tal contentamento era 

registrado, constantemente, no “Caderno dos Hóspedes”, sendo refletido na 

felicidade da equipe por receber os elogios. 

A experiência prática e o conhecimento adquirido em sala de aula, no Curso 

Superior de Tecnologia em Hotelaria da Universidade Federal Fluminense, 

trouxeram o interesse de identificar quais são as atitudes que transmitem aos 

hóspedes a sensação de que há hospitalidade genuína1 e não somente a prestação 

de serviço, levando em consideração que, ao adquirir esse conhecimento, os meios 

de hospedagem poderão atender às expectativas dos hóspedes, ganhando sua 

preferência. Essa análise pode mostrar os caminhos que devem ser seguidos para 

que o hóspede sinta que está realmente recebendo a dádiva e não apenas aquilo 

que lhe é de direito pela troca comercial. Sendo assim, este artigo se propõe a 

responder a seguinte pergunta: A hospitalidade para além do contrato comercial 

pode se tornar um diferencial competitivo?  

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a percepção do hóspede 

quanto às formas de hospitalidade vivenciadas no Hotel Fazenda Canto da Serra. Já 

seus objetivos específicos estão centrados em levantar dados sobre a prática da 

                                                           
1 Hospitalidade genuína é aquela estruturada no sistema da dádiva, típica da hospitalidade doméstica e de 
certos setores da hospitalidade urbana. CAMARGO, Luiz Octávio de Lima. A pesquisa em hospitalidade. Revista 
Hospitalidade. São Paulo, ano V, n. 2, p. 15-51, jul.- dez. 2008. 
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hospitalidade, tendo como base a literatura existente; investigar se a hospitalidade 

praticada no Hotel Fazenda Canto da Serra atende às expectativas dos hóspedes e 

verificar se a hospitalidade pode se tornar um diferencial competitivo. 

Para responder as questões levantadas, este artigo está subdividido em cinco 

seções. Na primeira seção, há um levantamento teórico sobre a hospitalidade 

genuína, aquela oferecida com prazer, e a hospitalidade comercial, que é ofertada 

nos meios de hospedagens, onde o anfitrião profissional nem sempre tem prazer em 

receber, mas visa à satisfação do hóspede. A seção seguinte traz alguns conceitos 

sobre diferencial competitivo, valor e satisfação dos consumidores. Na terceira 

seção, é apresentada a relação do fundador do Hotel Fazenda Canto da Serra com 

a hotelaria, o histórico, a estrutura e o funcionamento do hotel. A quarta seção 

apresenta a metodologia utilizada para a pesquisa e análise dos dados coletados. 

Por último, temos as considerações finais, em que são destacadas as percepções a 

respeito dos resultados, indicação de continuidade no monitoramento das opiniões 

dos hóspedes e sugestões para melhoria no hotel. 

 

1 HOSPITALIDADE 

O homem, desde os tempos mais remotos, teve interesse por viagens e por 

explorar novos lugares.  Suas motivações, para tanto, são diversas, como negócios, 

férias e religião. Ao interagirem entre si, os visitantes e os autóctones compartilham 

experiências e agregam valores uns aos outros(CASTELLI, 2005, p.141). Logo, é 

possível afirmar que ações como receber alguém em sua casa e oferecer abrigo e 

alimentação a um visitante são gestos voluntários que fazem parte das relações 

humanas. 

 Na visão de Marcel Mauss, a hospitalidade genuína ocorre por meio da 

dádiva e da contra dádiva, do ciclo infindável do dar-receber-retribuir. A 

hospitalidade como a arte da valorização das relações acontece com a dádiva que 

parte de alguém e, ao ser retribuída, reinicia o ciclo que conserva o vínculo humano 

(MAUSS apud CAMARGO, 2004). 

 Camargo (2004) afirma que o aumento da atividade turística por prazer, que 

se intensificou a partir da segunda metade do século XIX, tem sido visto como a 
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indústria do século XXI. De fato, quem viaja precisa de hospedagem, alimentação e 

entretenimento, “não é por acaso que nos EUA, por exemplo, o termo hospitalidade 

hoje remeta exclusivamente a instituições, empresas e pessoas envolvidas na 

emissão e recepção dessas migrações" (CAMARGO, 2004, p.40).  

 O maior setor dentro da economia turística, segundo Cooper (2001), é a 

hospedagem. Sendo um elemento primordial da infraestrutura turística, deve 

corresponder às necessidades de acordo com sua demanda.  Dessa forma, a 

hotelaria pode ser entendida como arrimo do turismo e, ao falhar na qualidade, o 

que é observado pelos hóspedes, poderá comprometer todos os demais segmentos 

ligados ao turismo. No entanto, na hospitalidade em serviços, o lado humano não é 

tão observado ao compararmos a sua relevância junto ao processo de fidelização 

dos hóspedes. 

Hospedar, para Castelli (2005) significa acolher, receber, alojar, abrigar; e é 

isso que a hotelaria tem comercializado. Nesse sentido, não se trata de um ato 

voluntário, mas sim de um negócio. Para uma análise mais aprofunda, Camargo 

(2004) cita duas vertentes de estudo referente à hospitalidade, tais como a escola 

francesa e a escola americana. A francesa se interessa apenas pela hospitalidade 

doméstica e pública, tendo a matriz Maussiana do dar-receber-retribuir como sua 

base, sem considerar a hospitalidade comercial. A americana, na qual tudo acontece 

baseado na versão comercial, é fundamentada no contrato e na troca estabelecidos 

por agências de viagens, operadoras, transportadoras, por hotéis e restaurantes.  

 De acordo com as informações mencionadas anteriormente, percebe-se que 

as duas escolas dividem o termo hospitalidade, ignorando conceitos importantes 

para o entendimento das dimensões em que ela ocorre. Segundo Camargo (2004), 

seriam necessárias pontes entre essas duas escolas. Surgiram, então, outras duas 

iniciativas, uma inglesa, com os autores da publicação de Lashley & Morrison, e uma 

brasileira, com o Programa de Mestrado em Hospitalidade da Universidade Anhembi 

Morumbi, em São Paulo. Ainda que sejam estimuladas pelas vertentes do turismo e 

da hotelaria, as duas buscam a integração de todas as dimensões.  

Camargo (2004) afirma que a palavra hospitalidade passa a ideia de algo bom, 

mas que já está ultrapassada, perdida com o tempo ou transformada em um 

produto/serviço a ser comprado. Sendo assim, surge um sentimento de nostalgia 
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relacionada à antiga hospitalidade, revelando, dessa forma, a intenção de seu 

resgate.  

A hospitalidade está diretamente ligada às relações humanas, e mesmo na 

hospitalidade comercial, há a possibilidade de fazer além do contratado. Portanto, 

devemos observar, então, aquilo que acontece além da relação comercial, ou seja, 

olhar para o que os espaços e as pessoas oferecem, sendo esse o momento em 

que pode ser visualizada a hospitalidade genuína em prática, na relação comercial. 

Uma observação relevante feita por Lashley & Morrison (2004) é que, quando o 

hóspede recebe a hospitalidade genuína, ele se sente importante e bem-recebido, o 

que é bem diferente de ser recebido como um simples cliente. Para esses autores, o 

hóspede e o anfitrião iniciam o rito da hospitalidade quase sem o entendimento da 

obrigação mútua. Dessa forma, o anfitrião faz o necessário para que o hóspede 

sinta-se satisfeito e tenha o desejo de retornar ao estabelecimento. O hóspede, por 

sua vez, raramente sente que se tornará o anfitrião em outro momento, porque o 

pagamento o dispensa da obrigação mútua. 

No artigo “Hospitalidade e Hospitabilidade”, Lashley (2015, p.72) afirma que 

para estudar a respeito da hospitalidade é necessário atentar aos domínios culturais, 

privados e comerciais para compreender como a hospitalidade se desenvolve e, 

assim, criar mecanismos para críticas e aprimoramentos da hospitalidade ofertada 

no campo comercial. Além disso, complementa:  

Em particular, é possível identificar uma série de razões para se oferecer 

hospitalidade. De um lado, a hospitalidade é oferecida na expectativa da 

contrapartida do ganho pessoal, enquanto, de outro, a hospitalidade é 

ofertada meramente pelo prazer de dar prazer a outras pessoas. 

(LASHLEY, 2015, p.72) 

 

Por meio desse discurso de Lashley, podemos ver dois lados da hospitalidade: 

aquela que é oferecida com interesse de retorno e aquela que é dada com prazer. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, juntamente com Morrison (2004), é necessário 

que o hóspede perceba que o anfitrião é hospitaleiro por desejo próprio, por almejar 

fazer com que ele se sinta acolhido. Por outro lado, se o hóspede perceber que a 

hospitalidade é forçada, apenas para atender a um serviço contratado, essa 

hospitalidade pode se tornar prejudicial. 
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Camargo, em sua contribuição ao livro Hospitalidade: cenários e oportunidades 

(2003, p.19), organizado por Dencker e Bueno, cria uma nova definição de 

hospitalidade, de forma mais ampla do que as encontradas nos livros de turismo e 

hotelaria. Para ele:  

Hospitalidade, do ponto de vista analítico-operacional, pode ser definida 

como o ato humano, exercido em contexto doméstico, público ou 

profissional, de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas 

temporariamente deslocadas de seu hábitat. A interseção de ambos os 

eixos cria dezesseis campos teóricos para o estudo da hospitalidade 

humana. (CAMARGO, 2003, p.19) 

 

Para um melhor entendimento dessa nova definição, faz-se necessária uma 

breve explicação dos contextos citados por Camargo (2003). Vejamos quais são os 

tempos em que a hospitalidade acontece: 

 Receber: O acolhimento de um forasteiro é o que melhor simboliza a 

hospitalidade.  

 Hospedar: Por mais que a ideia de hospitalidade não signifique, 

obrigatoriamente, oferecer abrigo, segurança e estima a um viajante, nem que seja 

apenas por algumas horas, não podemos deixar de citar essa categoria. 

 Alimentar: Em algumas culturas a alimentação, mesmo que simbólica, como 

um copo de água ou um pão repartido, é o que concretiza o ato da hospitalidade. 

 Entreter: Mesmo que os dicionários restrinjam a noção de hospitalidade na 

oferta de abrigo e alimentação, receber alguém envolve também proporcionar-lhe 

momentos agradáveis e marcantes. 

Além dos tempos em que a hospitalidade acontece, há os espaços onde o 

processo da hospitalidade se desenvolve: 

 Doméstico: Historicamente, o receber em casa é o ato mais típico da 

hospitalidade, sendo o que envolve mais ritos e significados. 

 Público: Nesse espaço, a hospitalidade que ocorre no ir e vir, na interação 

humana, que pode ser compreendida tanto pelo privilégio dos autóctones, quanto na 

perspectiva turística e política mais ampla, como o problema das migrações de 

pessoas de países pobres para países mais abastados. 
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 Comercial: Se desenvolve nas estruturas comerciais que foram criadas em 

decorrência do turismo moderno e mais apropriada à definição de hotelaria e 

restauração. 

 Virtual: Ainda que seja frequentemente associada aos três espaços 

anteriores, já podemos identificar peculiaridades da hospitalidade propagada nesse 

meio. Uma delas é a notável ubiquidade, já que quem envia e quem recebe a 

mensagem são tanto anfitriões quanto visitantes. 

Temos na figura 1 a síntese das interseções dos tempos e espaços 

supracitados. 

 

Figura 1 - Tempos/Espaços da hospitalidade 
Fonte: CAMARGO (2003) 

 

 Na interseção que surge entre esses tempos e espaços, destaco aqui o 

espaço comercial. Levando em consideração que o objeto da pesquisa se trata de 

um hotel, é importante entender como a hospitalidade comercial é compreendida. 

Para Camargo (2003), esse entroncamento se explica da seguinte forma: 

 O receber comercial: É o momento em que podemos visualizar as diferenças 

entre o hospitaleiro, que recebe com e por prazer, e o anfitrião profissional, que não 
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necessariamente tem prazer ao receber, porém obedece as leis de satisfação do 

hóspede. 

 A hospedagem comercial: Situação em que são disponibilizados abrigo e 

segurança aos hóspedes, baseado na remuneração do serviço. Aqui é o momento 

no qual se encaixam os meios de hospedagem, no geral. 

 O alimentar comercial: É quando a alimentação é oferecida em ambientes 

profissionais (Restaurantes) e tem qualidade superior àquela que temos no ambiente 

doméstico, ou quando cozinheiras são substituídas por chefs. 

 O entreter comercial: Refere-se aos serviços pagos de entretenimento. 

Pode-se perceber a importância da prática da hospitalidade genuína 

mesclada à hospitalidade comercial. Pois, mesmo quando existe um pagamento, 

abolindo o sacrifício da dádiva, é possível haver o resgate dela no momento em que 

o anfitrião profissional oferece benefícios além daqueles contratados, cativando o 

hóspede, que, por sua vez, retribui com agradecimentos. Ademais, muitas vezes em 

razão dessa diferenciação no serviço prestado, o hotel conquista não somente 

elogios, mas também a fidelidade do cliente. 

 

2  DIFERENCIAL COMPETITIVO 

 A competitividade abrange a capacidade de oferecer serviços/produtos 

de forma igual ou superior aos principais concorrentes. Disponibilizar um serviço que 

satisfaça, ou supere as expectativas dos clientes, pode gerar uma situação de 

vantagem, com a fidelização e indicação por parte dos consumidores. O Professor 

universitário e especialista em marketing e recursos humanos, Diego A. Jacob 

(2011), conceitua diferencial competitivo como “tudo aquilo que torna a sua empresa 

única aos olhos do cliente e deve estar claro nas mentes dos clientes”.  

Dentre tantas empresas que oferecem produtos/serviços parecidos, ou até 

mesmo iguais, aquela que tiver um diferencial bem divulgado e conhecido por seus 

clientes está à frente de seus concorrentes. Isso significa que os diferenciais 

competitivos só tem utilidade quando os consumidores reconhecem essa vantagem 

(JACOB, 2011). 
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Para Kotler e Keller (2006, p. 23), a oferta será efetiva se oferecer valor e 

satisfação ao cliente em potencial, visto que o consumidor escolhe entre os 

fornecedores aquele que pode oferecer o maior valor. 

O valor reflete os benefícios e os custos tangíveis e intangíveis percebidos 

pelo consumidor. De maneira primária, o valor pode ser visto como uma 

combinação de qualidade, serviço e preço, denominada a ' tríade do valor 

para o cliente '. O valor aumenta com a qualidade e o serviço e reduz com o 

preço, embora outros fatores também possam desempenhar um papel 

importante. (KOTLER; KELLER, 2006, p.23) 

 

Swarbrooke e Horner (2002) afirmam que o preço e a localização são, 

constantemente, os primeiros itens levados em consideração na decisão de compra. 

Além disso, os autores alegam que também podemos presumir que a reputação e as 

experiências anteriores do consumidor com a empresa são relevantes para a 

tomada de decisão. 

O avanço das tecnologias e o acesso às informações através da internet 

fizeram os consumidores ficarem mais exigentes. Em se tratando de meios de 

hospedagem, alguns exemplos de plataformas de informações online são os sites de 

avaliação de hotéis como oTripadvisor e Booking. Por meio desses websites, o 

cliente tem acesso a milhares de hotéis em todo o mundo, conseguindo ver preços, 

fotos, como também às avaliações de outros clientes e ainda ter acesso ao sítio 

eletrônico do próprio hotel, e muitas vezes, à fanpage do facebook. 

Os clientes procuram sempre maximizar o valor, dentro dos limites impostos 

pelos custos envolvidos na procura e pelas limitações de conhecimento, 

mobilidade e renda. Eles formam uma expectativa de valor e agem com 

base nela. A probabilidade de satisfação e repetição da compra depende de 

a oferta atender ou não a essa expectativa de valor. (KOTLER; KELLER, 

2006. p.139) 

 

Sendo assim, é importante identificar e atender as expectativas dos clientes e, 

se possível, exceder a elas, pois a satisfação do cliente gera inúmeros benefícios 

para a empresa como recomendações para outras pessoas e a fidelidade tão 

almejada. 
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3 O HOTEL FAZENDA CANTO DA SERRA 

O Hotel Fazenda Canto da Serra é o segundo empreendimento hoteleiro da 

família Ferreira. A relação com a hotelaria iniciou-se quando o patriarca da família foi 

morar na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, 

em função de sua profissão. Após alguns anos vivendo na região, fora transferido 

novamente de cidade, e sua antiga residência, por estar em frente à praia de 

Saquarema, era alugada para finais de semana e temporadas. No ano de 1993, a 

casa foi transformada em uma pousada com 4 quartos e, de acordo com o 

crescimento da demanda, foram construídos mais quartos. Atualmente, a Pousada 

Canto da Villa, como é chamada, conta com 31 apartamentos. 

Na mesma época em que foi transferido de Saquarema para outra cidade, o 

patriarca adquiriu uma pequena chácara e um pesque e pague na Serra do Mato 

Grosso, em Saquarema, para curtir os finais de semana. Pouco tempo depois, 

vendeu o pesque e pague e adquiriu uma segunda propriedade. Motivado pela 

experiência com a pousada na praia, vislumbrou outra na serra com 10 

apartamentos, e, em 2002, a ideia de pousada deu lugar a um hotel fazenda. O 

negócio foi bem absorvido pelo mercado, sendo ampliado posteriormente com a 

aquisição de mais 3 propriedades a sua volta.      

Hoje, o Hotel Fazenda Canto da Serra possui 34 apartamentos com 

capacidade para até 6 pessoas, equipados com ar condicionado, ventilador de teto, 

televisão e frigobar. Além disso, o hotel possui duas piscinas com toboágua, sauna, 

sala de jogos, redário, quadra poliesportiva, campo de futebol, lago para pesca e 

uma mini fazenda. 

Dispõe de uma equipe composta por 15 colaboradores selecionados na 

própria região. De segunda-feira a quinta-feira o grupo de trabalho é responsável por 

cuidar da fazenda, realizar manutenções, fazer a limpeza dos apartamentos e o que 

mais for necessário.De sexta-feira a domingo, período em que o hotel recebe os 

hóspedes, a equipe é alocada nos setores de cozinha, confeitaria, copa, restaurante, 

bar, lavanderia, governança, recepção, jardinagem e fazenda. 
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Entreter: Piscinas, escorrega na espuma, passeio de cavalo, etc. 

 
                   Figura 2 – Piscinas                                                     Figura 3 – Hidroginástica 
Fonte: Site do Hotel Fazenda Canto da Serra2        Fonte: Site do Hotel Fazenda Canto da Serra² 
 
 
 
 

 

 
                  Figura 4 – Escorrega na espuma                            Figura 5 – Passeio de cavalo 
Fonte: Site do Hotel Fazenda Canto da Serra²       Fonte: Site do Hotel Fazenda Canto da Serra² 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2<http://www.hotelfazendacantodaserra.com.br> Acesso em: 18 out. 2016. 
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Alimentar: Restaurante 
 

 
     Figura 6 – Restaurante 

Fonte: Site do Hotel Fazenda Canto da Serra² 
 

Hospedar: Apartamentos 
 

 
         Figura 7 – Primeira ala de apartamentos             Figura 8 – Apartamento da primeira ala 
  Fonte: Site do Hotel Fazenda Canto da Serra²      Fonte: Site do Hotel Fazenda Canto da Serra² 

 
Receber: Recepção 

 
Figura 9 – Recepção 

Fonte: Autoria Própria (2013) 
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O Hotel Fazenda Canto da Serra, objeto de estudo da presente pesquisa, é 

de administração familiar, como já citado. Segundo Aldrigui (2007), as vantagens 

desse tipo de administração estão na autonomia e flexibilidade da gestão do 

negócio, já que os proprietários podem tomar as decisões e colocá-las em prática 

sem pedir autorização, ou se adequar a normas pré-estabelecidas. 

 

4 ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO 

 Para desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma pesquisa de natureza 

qualitativa e de caráter exploratório. Ao todo, foram enviados 150 questionários 

semiestruturados, no período de Julho a Outubro de 2016, e obtidas 27 respostas. 

As perguntas foram desenvolvidas no intuito de extrair informações que comprovem 

ou não a hipótese levantada neste artigo. Em relação à escolha dos respondentes, 

não houve critério, sendo enviados questionários para todos os hóspedes com e-

mail registrado na central de reservas. Nos meses em que a pesquisa foi realizada, 

o hotel recebeu alguns grupos, por conta disso a central de reservas não possuía o 

e-mail de todos os hóspedes dos grupos, visto que apenas uma pessoa fica 

responsável por negociar com a central. Sendo assim, muitos hóspedes que 

estiveram nesse período não puderam receber o questionário. 

Analisando as respostas, verificou-se que a maior parte dos respondentes 

está na faixa de 31 a 40 e 41 a 50 anos, seguida da faixa de 20 a 30 anos, composta 

apenas por mulheres. Por último, ficou a faixa de 51anos ou mais. É notável, no 

gráfico, que a maioria dos respondentes foram mulheres, com o total de 18, sendo 

apenas 9 homens participantes. 

Esse dado é um reflexo das conquistas femininas no século XXI. Isso explica 

a existência, cada vez mais comum, de mulheres com média de 45 anos, solteiras 

por opção, que, alcançando destaque no mercado de trabalho, valorizam muito mais 

a liberdade e independência. 
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Gráfico 1 – Faixa etária 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

Dos 27 hóspedes que responderam a pesquisa, onze deles receberam 

indicação de alguém para que fosse ao hotel, e dezesseis optaram pelo hotel 

mesmo sem qualquer indicação. Os que foram pela primeira vez somam um total de 

vinte e dois hóspedes, o que representa mais de 80% dos respondentes. Outros 

quatro hóspedes haviam ido mais de duas vezes, e um se hospedara no hotel mais 

de quatro vezes. 

Posteriormente, iniciou-se a análise do receber, hospedar, alimentar e 

entreter comercial, citados por Camargo (2003), utilizando as respostas obtidas. 

Quando questionados se foram bem recebidos no hotel, em uma escala de 1 a 5, 

sendo 1 muito mal e 5 muito bem recebido, um total de 22 hóspedes responderam 

as opções 4 e 5. Somente 5 hóspedes sinalizaram as demais opções. Contudo, 

mesmo que apenas 5respondentes tenham indicado que não foram bem recebidos, 

é essencial que a equipe esteja atenta a esse momento, porque a primeira 

impressão transmitida ao hóspede pode influenciar na experiência do mesmo. 
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Gráfico 2 – Foi bem recebido no hotel. 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

Quando os respondentes foram indagados sobre as acomodações 

disponíveis no hotel, 11,1% dos hóspedes ficaram muito insatisfeitos. No entanto, 

25,9% ficaram satisfeitos e 40,8% ficaram muito satisfeitos. Essas informações nos 

mostram que os apartamentos são, em sua maioria, satisfatórios. Ainda assim, vale 

ressaltar a importância de identificar os motivos pelos quais 18,5% dos hóspedes 

ficaram insatisfeitos, ou muito insatisfeitos, e solucionar os problemas encontrados. 

Gráfico 3 – Ficou satisfeito com as acomodações 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

  

De acordo com Camargo (2003), a alimentação é um tempo social, importante 

para identificar se um local é hospitaleiro ou não. Logo, em relação à alimentação, 

constatamos que 59,3% dos hóspedes ficaram muito satisfeitos, ou satisfeitos, com 

a alimentação oferecida pelo hotel. Entretanto, 11,1% responderam que ficaram 

muito insatisfeitos. 
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Gráfico 4 – Ficou satisfeito com a alimentação 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

  

Em relação ao tempo do entreter social, de acordo com o gráfico abaixo, 

vemos que cerca de 62% dos respondentes avaliaram positivamente as opções de 

lazer oferecidas pelo hotel. Outros 25,9% afirmaram que não ficaram satisfeitos nem 

insatisfeitos, e somente 11,1%, que representa 3 respondentes, afirmaram 

insatisfação ou muita insatisfação. Esse dado nos leva a inferir que o determinado 

resultado sinaliza uma situação atípica. 

Gráfico 5 – Ficou satisfeito com as opções de lazer 

 
Fonte: Elaboração própria 

  

 Além dessas, foram levantadas algumas outras questões, para ajudar a 

entender as expectativas e experiências dos hóspedes, durante sua estada, e o que 

influenciou sua preferência pelo hotel. O gráfico abaixo mostra que 59,3% dos 

respondentes tiveram a localização como ponto principal para a escolha do Hotel 

Fazenda Canto da Serra. Isso pode ser explicado pelo fato do hotel ficar à 1h e 
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30min da cidade do Rio de Janeiro e a 50 minutos de Niterói, procedência da maior 

parte dos hóspedes. 

Gráfico 6 – Qual foi o ponto principal para que você escolhesse se 

hospedar no Hotel Fazenda Canto da Serra? 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

 
O Segundo ponto mais importante na hora da escolha pelo hotel foi o preço. 

Possivelmente, porque o Canto da Serra trabalha com pacotes no lugar de diárias, e 

esses pacotes incluem pensão completa, permitindo aos hóspedes pagarem apenas 

as bebidas que consumirem. Além disso, os apartamentos comportam até seis 

pessoas, o que pode diminuir ainda mais o valor pago no pacote, visto ser possível 

dividir o valor entre os ocupantes. 

Outros fatores fundamentais são as opções de lazer, estrutura e 

acomodações. Como o hotel oferece pacotes de final de semana e está localizado 

em uma área afastada, os hóspedes não costumam sair das dependências do hotel. 

Assim, as opções de lazer e a estrutura precisam ser suficientes para suprir as suas 

expectativas. 

A qualidade do atendimento ficou com 14,8% das indicações, o que já era 

esperado, em razão de 81,5% dos respondentes terem ido ao hotel pela primeira 

vez, sendo assim, não tinham muitos parâmetros para avaliar o atendimento. 
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Figura 10 – Vista aérea do Hotel Fazenda 

 
Fonte: Facebook do Brother's x Drones3 

 
Uma das questões também levantadas no questionário foi: “O que você mais 

gostou durante sua estada?”. A partir das respostas, foi criada uma nuvem de 

palavras4. 

Figura 11 – Nuvem de palavras 

 

Fonte: Elaboração própria 

                                                           
3<https://www.facebook.com/pg/brothersxdrones/photos/?tab=album&album_id=1026069744149021>  
Acesso em 18 out. 2016. 
4Nuvens de palavras são imagens compostas por palavras de várias cores e tamanhos e, opcionalmente, 
organizadas em direções distintas, elas são usadas para demonstrar, de maneira visual, a frequência de 
ocorrência das palavras dentro de um texto: quanto maior for o número de vezes que a palavra aparece no 
texto, maior será a fonte usada para exibir essa palavra. 
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As respostas foram diversas, no entanto, as palavras mais citadas foram: 

“recreadores”; “festa”, que ocorre todo sábado à noite, em especial a festa junina 

que acontece nos meses de Junho, Julho e Agosto; “acomodações”; “atendimento”; 

“comida” e “área do hotel”. Os recreadores e a festa se enquadram no entreter 

comercial; acomodações e área do hotel entram no hospedar comercial; o 

atendimento faz parte do receber e a comida faz parte do alimentar comercial. 

Ao observarmos a figura 11, veremos que as palavras que mais aparecem na 

nuvem são justamente aquelas que se relacionam com as categorias de Camargo 

(2003). Através da análise das questões levantadas, conseguimos observar como 

todas essas categorias estão sendo percebidas pelos hóspedes do Hotel Fazenda 

Canto da Serra. Dessa forma, a equipe poderá maximizar os pontos fortes e 

minimizar os pontos fracos do serviço, para que as expectativas dos hóspedes 

sejam sempre superadas. 

Outras duas perguntas que constavam no questionário foram estas: “Em uma 

escala de 0 a 5, qual é a possibilidade de que você indique o hotel?” e “Em uma 

escala de 0 a 5, qual é a possibilidade de que você retorne ao hotel?”. Vemos 

nesses dois gráficos que a satisfação do hóspede, a fidelização e a consequente 

indicação estão totalmente relacionadas.  

Gráfico 7 – Em uma escala de 0 a 5, qual é a possibilidade de que você 

indique o hotel? 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Se analisarmos os gráficos 3 ao 8, veremos que a quantidade de hóspedes 

que disseram estar muito insatisfeitos fica entre 1 a 3 pessoas apenas. Frente a 

essa constatação, deduz-se que, quando algum ponto do serviço não atende às 

expectativas, o hóspede passa a observar muito mais os deslizes e tudo parece 

perder um pouco do seu encanto. Por conta disso, é necessário estar atento a todos 

os detalhes, para que o cliente perceba a qualidade do serviço prestado. 

Gráfico 8 – Em uma escala de 0 a 5, qual é a possibilidade de que você 

retorne ao hotel? 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Podemos perceber no gráfico abaixo que apesar de quase 60% dos hóspedes 

afirmarem que foram bem atendidos no hotel, como mostra o gráfico 2, somente 

40,8% acreditam que o atendimento recebido representou um diferencial em sua 

estada. Um pouco mais de 40% ficam divididos entre as opções 1, 2 e 3, que 

representam a ideia de nenhuma diferença, pouca diferença e indiferente, 

respectivamente. Esses dados podem indicar uma falha na prática do receber, 

sendo necessário ser corrigida para promover diferenciação diante do cliente. Sendo 

assim, a hospitalidade possui potencial para se configurar como um diferencial do 

Hotel, contudo, são necessárias algumas melhorias e a constância no 

monitoramento das opiniões dos hóspedes. 
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Gráfico 9 – Você acha que o atendimento foi um diferencial em sua 

estada 

 
 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

Por fim, foi deixado um espaço para críticas, elogios e sugestões, aproveitado 

pela maioria dos hóspedes para compartilhar suas opiniões a respeito da 

experiência vivenciada. Todas essas considerações estão apresentadas no quadro 

abaixo, entretanto, neste trabalho, não serão analisadas todas elas, mas, 

posteriormente, destacarei alguns trechos que mais chamaram a atenção, dentre as 

colocações feitas. 

Tabela 1 – Críticas, Sugestões e Elogios.  

Respondente 1 Críticas, Sugestões e Elogios. 

Crítica: os animais deveriam ser mais bem tratados. 
Elogios: atendimento maravilhoso, as pessoas que trabalham no local superatenciosos, 
comida maravilhosa. 
Sugestões: mais opções de atividades de lazer. 

Respondente 2 Não tenho críticas 
Respondente 3 Acho que deve melhorar os banheiros. Chuveiro muito fraco e as torneiras das pias não 

fechavam totalmente, desperdiçando água. Acho que devem fazer uma reforma em todos os 
banheiros dos quartos. 

Respondente 4 Estive no hotel para aniversario da minha filha e junto comigo outras reservas de quarto 
foram feitas. Um dos quartos não estava reservado. Tinha fila para todas as refeições e os 
funcionários não davam conta de atender a todos os pedidos. O hotel estava lotado e 
deveriam ter aumentado o numero de funcionários. O Bar fechava cedo. 
O ponto alto foi a festa junina. Foi muito boa. Os funcionários se desdobraram para dar 
atenção a todos mas o hotel estava lotado. 

Respondente 5 Tudo muito bom 
Respondente 6 O Hotel e excelente, recepção, comida, recreadores e as acomodações. 
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Respondente 7 Melhor higiene nas acomodações; melhor divulgação virtual através do recebimento de e-
mail promocional; o site de vocês é bastante desatualizado (para os dias atuais, isto é muito 
sério); da primeira para segunda vez, notamos uma queda muito grande na qualidade dos 
recreadores; explorar mais os roteiros ecológicos (da primeira vez fomos de trator até à 
cachoeira). Enfim, voltamos ao Canto da Serra pelo fato de termos ficado encantado com a 
primeira vez em que passamos uma semana com vocês. 

Respondente 8 Melhorar chuveiro, disjuntor desarma e tem que chamar um funcionário na recepção. 
Aconteceu em dois quartos. Telefone para a recepção não há... Comida repetida no 
domingo.  
Recreadores mal preparados e como houve imprevisto com um deles, não houve outro pra 
substituir no domingo. Como pode isso?!  
Grupo grande de Hóspedes levaram comidas e bebidas para o hotel e fizeram churrasco na 
área comum atrapalhando os demais hóspedes. Carro de hóspedes com som ligado e com 
bebidas no capô do carro na área de estacionamento em frente aos quartos incomodou a 
minha estadia. A gerência foi avisada e nada fez. 
Parabéns apenas pela festa junina, foi o que valeu a pena.  
Não tenho intenção de voltar. 

Respondente 9 O que deixou a desejar foi que as crianças estavam querendo tirar o leite da vaca e não 
apareceu a vaca, não trouxeram os pôneis para as crianças verem, e achei poucas opções 
de animais. 

Respondente 10 Achei que faltou um gerente ou dono. O hotel estava muito cheio, tinha fila o tempo todo 
para a comida. Acabava alguma bebida ou comida no bar e eles não providenciavam para o 
dia seguinte. Os funcionarios que fizeram o hotel funcionar 

Respondente 11 Os funcionários devem se preparar mais no trato com os hóspedes 
Respondente 12 Senti falta do lanche da tarde e de um café disponível o dia inteiro. Poucos funcionários 

disponibilizados para orientar quanto ao aproveitamento da área de lazer e, 
consequentemente, em alguns momentos as crianças ficavam ociosas aguardando qual 
seria a próxima brincadeira. Algumas áreas da mata tinham latas vazias de cerveja e 
refrigerante, assim como garrafas pets. A cama elástica no parquinho não tinha várias 
molas, criando vários buracos o que poderia ocasionar facilmente um acidente. O escorrega 
na espuma durou pouco mais de 30 minutos. As crianças não se divertiram o suficiente. 
Faltaram também aventuras como escalada, tirolesa, mini happel, ponte de madeira, entre 
outros. Por fim, acredito que o que mais faltou e deixou a desejar foi um cronograma melhor 
elaborado das atividades e principalmente a deficiência ou ausência das opções dessas 
atividades, bem como um número maior de monitores. 

Respondente 13 A comida é gostosa, porém precisamos de mais opções, no jantar e almoço, como ter 
sempre peito de frango grelhados, pois com criança é mais fácil para comer... Na festa 
junina, parece que a quantidade de doces não feita com a quantidade dos hóspedes, 
sempre acaba mal a festa começou... Parece que as pessoas ficando reservando para levar 
para casa... Gostaria de sugerir que fizesse saquinhos de doces, pelo menos para as 
crianças, e que todas ganhassem, pois é difícil uma ganhar e as outras não terem... 

Respondente 14 Não possui telefone nos quartos. Comida sem muita variedade e a recepção às vezes 
estava sem ninguém para atender. Mais gostei pelo custo - benefício 

Respondente 15 Fazerem promoções, divulgações de maneira que tenha mais gente e mais crianças para 
interações entre elas. 

Respondente 16 Parabéns  
Tudo maravilhoso 

Respondente 17 O lugar está em péssimo estado de conservação e limpeza, mofo nos quartos e banheiros, 
falta de água nos banheiros comuns, quadras quebradas e interditadas, como foi o caso da 
quadra de tennis, anunciada no site, mas não tinha rede pra utilização. Nem um baralho 
completo havia no hotel. 

Fonte: Elaboração própria. 
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[...} “O ponto alto foi a festa junina, foi muito boa os funcionários se 

desdobraram para dar atenção a todos”. [...] 

[...] “O Hotel é excelente, recepção, comida, recreadores e as 

acomodações”. [...] 

[...] “Atendimento maravilhoso, as pessoas que trabalham no local super 

atenciosas, comida maravilhosa”. [...] 

 

Ao analisar as respostas obtidas, foi possível perceber que a maioria dos 

hóspedes gostou bastante do tempo em que esteve no hotel, mesmo diante de 

alguns impasses. Além disso, os tempos sociais da hospitalidade, propostos por 

Camargo (2003), pode ser notada nos trechos destacados das falas dos hóspedes. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo teve como questão central a seguinte pergunta: A 

hospitalidade para além do contrato comercial pode se tornar um diferencial 

competitivo? Dialogando com essa temática, Kotler e Keller (2006, p.139) afirmam 

que “Os clientes [...] formam uma expectativa de valor e agem com base nela. A 

probabilidade de satisfação e repetição da compra depende da oferta atender ou 

não a essa expectativa de valor”. 

Em prol da elaboração deste trabalho, foram observadas as formas de 

hospitalidades vivenciadas no Hotel Fazenda Canto da Serra, tendo como base a 

hospitalidade comercial abordada por Camargo (2003), de modo que fosse possível 

verificar se o hotel atendia às expectativas dos hóspedes. Ao final da análise das 

informações obtidas, por meio da revisão bibliográfica e da aplicação dos 

questionários, foi possível concluir que a maior parte dos hóspedes ficou satisfeita 

com a hospitalidade vivenciada no hotel. 

Em contrapartida, foram identificados alguns pontos que devem ser 

melhorados, como a alimentação e as opções de lazer. Por exemplo, um dos 

respondentes sinalizou que, no período de sua estada, o tempo estava chuvoso, 

atrapalhando as atividades ao ar livre, e que faltaram opções de lazer para esses 

momentos. Nesse caso, seria preciso que a equipe do hotel atentasse para esse tipo 

de situação-problema, planejando atividades que possam ser realizadas em 
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ambientes internos, para não prejudicar o entretenimento do hóspede. Sobre a 

alimentação, um dos hóspedes afirmou que o intervalo entre o almoço e o jantar é 

longo, sentindo falta de um lanche à tarde, já outro apontou que havia pouca 

variedade no cardápio.  

Por meio de tal experiência, podemos ver o quão importante é o 

acompanhamento, por parte do hotel, e o feedback, por parte dos hóspedes. O hotel 

demonstrou interesse em dar continuidade na aplicação desse questionário, para 

que tenham sempre acesso às opiniões dos hóspedes, a fim de solucionarem os 

problemas que forem encontrados. Com essa atitude da equipe, é possível perceber 

o interesse do hotel em melhorar, continuadamente, o seu desempenho e em 

superar as expectativas dos seus hóspedes. 

As limitações dessa pesquisa foram o curto espaço de tempo em que ela 

ocorreu e a quantidade de respostas reduzidas, visto que foram enviados 150 

questionários e obtidas apenas 27 respostas, sendo importante a continuidade no 

monitoramento das opiniões dos hóspedes. Apesar disso, toda reflexão e dedução 

feitas foram importantes para comprovação da pertinência do presente artigo, 

viabilizando o entendimento sobre os quesitos que fazem os clientes reconhecerem 

a qualidade da empresa. 

 Tendo em vista que os consumidores ficam cada vez mais exigentes, 

consequentemente eles visam uma melhor personalização nos serviços. Sendo 

assim, é possível destacar a relevância da necessidade dos empreendimentos 

estarem atentos e em constante adaptação, para que as expectativas e os serviços 

prestados estejam alinhados, garantindo a satisfação e a fidelidade do cliente. Por 

fim, podemos afirmar que a hospitalidade além do contrato comercial pode se tornar 

um diferencial competitivo, se o hotel superar as expectativas dos hóspedes, que 

buscam o hotel de maior qualidade. 
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