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RESUMO
A hotelaria passou por transformações ao longo do tempo e nota-se, principalmente
nas últimas décadas, que o fenômeno da globalização levou ao crescimento de
redes internacionais que padronizam seus serviços em todo o mundo. O presente
estudo analisa como a identidade local pode ser um fator motivacional para a
realização da atividade turística, e as possibilidades de ser apropriada como uma
estratégia pela hotelaria de rede. Além de abordar as relações entre identidade local,
turismo e hotelaria, o trabalho apresenta um breve panorama da hotelaria de rede no
Brasil e no Rio de Janeiro. Por fim, é apresentado um estudo de caso com o
Sheraton Rio Hotel & Resort, a partir de uma pesquisa qualitativa utilizando o
método de observação e entrevistas estruturadas com gestoras do hotel. Esse
estudo é concebido com o propósito de entender se as características locais são
importantes para a operação do hotel, e de que maneira esse tema é desenvolvido.
Para esse propósito foram analisados itens da área de marketing e hospedagem do
hotel. Pode-se perceber que a identidade local é importante para o empreendimento
estudado, mas pode ser explorada de maneira mais abrangente.
Palavras-chave: Turismo. Hotelaria. Identidade local. Hotéis de rede. Sheraton Rio
Hotel & Resort, RJ.

ABSTRACT
The hospitality industry went through changes along the years and it became clear,
specially in the last decades, that the Globalization phenomenon resulted in the
growth of international chains which standardize their services all over the world. This
study analyze how local identity can be a motivational factor for the realization of
touristic activity and the possibility to be applied as a strategy for chains in the
hospitality industry. In addition to address the connections between local
identity, tourism and hospitality industry, this paper presents a brief overview of
hotel chains in Brazil and Rio de Janeiro. Finally, a study case is presented using
Sheraton Rio Hotel & Resort, from a qualitative research using the method of
observation and structured interviews with hotel managers. This study is structured in
order to comprehend if local features are important to the hotel operations, and
how this theme is developed. For this purpose, items of the marketing area and
rooms division were analyzed, and it was noticed that local identity is important to the
company studied, but can be developed in a more in-depth way.
Key words: Tourism; Hospitality; Local identity; Hospitality chains; Sheraton Rio Hotel
& Resort; RJ.
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1 INTRODUÇÃO
O turismo é um fenômeno complexo e uma atividade econômica em
expansão. Devido ao deslocamento de pessoas, foi necessária a criação de
infraestruturas nos destinos turísticos que dessem suporte a atividade e que hoje
são fundamentais para a sua realização como: transportes, terminais de
passageiros, restaurantes, vias de acesso, meio de hospedagem, etc.
Nas últimas décadas, a globalização proporcionou maiores facilidades de
acesso, o que possibilitou a realização da atividade turística em maior escala. Como
consequência, setores econômicos diretamente relacionados ao turismo passaram
por transformações. Entre eles, está a hotelaria que será a área de estudo abordada
ao longo desta monografia.
A indústria hoteleira passou por mudanças e os hotéis independentes
começaram a ter como concorrentes estabelecimentos pertencentes a grandes
grupos, com uma estrutura mais profissionalizada e com uma proposta de serviços
padronizados.
Atualmente, os hotéis de rede tem importante parcela de mercado no cenário
mundial. No Brasil, a chegada de redes internacionais começa na década de 1970, e
permanece em expansão desde então.
Com a divisão da oferta hoteleira em distintas marcas, é possível estabelecer
diferentes posicionamentos de mercado, com públicos-alvo diferenciados. A partir
dessa premissa, ao realizar uma viagem e se hospedar em hotéis de rede, os
hóspedes já tendem a ter uma expectativa em relação ao serviço que será oferecido.
Contudo, acredita-se que as características locais dos destinos são fatores
motivacionais para o turismo. Portanto, presume-se que, mesmo com todos os
padrões existentes, a hotelaria de rede deve manter elementos que remetam ao
destino, em sua infraestrutura e serviços. Com base nesse princípio que é
desenvolvida a hipótese de que identidade local é de grande importância, mesmo
nos hotéis de rede.
O presente estudo além de desenvolver o tema abordado com base no
referencial teórico, fará um estudo de caso no Sheraton Rio Hotel & Resort, hotel
que o autor atualmente trabalha. O seu objetivo geral é entender sobre importância
da identidade local para o Sheraton Rio Hotel & Resort. Os objetivos específicos são
apresentar como a identidade local pode ser utilizada como uma estratégia pelo
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turismo e hotelaria e compreender de que maneira as características do destino
podem ser apropriadas na operação e divulgação dos hotéis de rede, sem ir contra
os padrões das respectivas marcas. A pergunta que norteou a pesquisa é: de que
maneira a identidade local é explorada na estrutura, operação e divulgação do
Sheraton Rio Hotel & Resort?
O tipo de pesquisa foi qualitativa, e foi realizado um estudo de caso único. Os
métodos para coleta de dados foram: pesquisa bibliográfica e documental para
dados secundários, entrevista estruturada e observação participante. Esses dois
últimos mencionados, de acordo com Dencker (1998) são os mais utilizados ao
desenvolver um estudo qualitativo que se caracteriza por utilizar metodologias
múltiplas.
Devido ao hotel estudado ser de grande porte, os campos delimitados de
pesquisa foram as áreas de marketing e hospedagem. Tal recorte permitiu que fosse
realizado um estudo mais aprofundado nessa áreas, e acredita-se que caso fossem
analisados todos os serviços disponíveis no hotel, a pesquisa seria superficial e não
atenderia aos objetivos do trabalho.
Marketing e hospedagem foram escolhidos por serem áreas que de algum
modo o hóspede tem contato.
Ações de marketing são fundamentais para a divulgação do hotel
epotencialização de vendas. Consequentemente, elas são um fator que influencia no
processo de tomada de decisão do hóspede pelo meio de hospedagem.
A hospedagem é uma área que o hóspede obrigatoriamente terá contato em
sua estada. Ele poderá não usufruir de nenhum serviço de Alimentos e Bebidas, não
usar nenhum equipamento de lazer, mas obrigatoriamente terá que ter alguma
interação com o Front Office, mesmo

que de maneira breve e também com a

acomodação escolhida.
Portanto, foram escolhidos itens de análise nas duas áreas, com o propósito
de verificar como a identidade local é trabalhada em suas ações e estruturas. A
análise dos dados foi interpretativa.
Em marketing, foram analisados principalmente ações de divulgação do hotel.
Em hospedagem, as áreas em que o hóspede tem contato direto – Front Office e
apartamentos.
Em cada item analisado, foi feita uma descrição breve a seu respeito e quais
as percepções do autor através de sua observação. O propósito foi identificar se a
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identidade local é retratada, e de que maneira esse tema é desenvolvido. Quando
necessário,

também

foram

utilizadas

fotografias

de

autoria

própria

ou

disponibilizadas no site oficial e em mídias sociais, para tornar mais clara a
compreensão do leitor.
Para complementar o estudo, foram realizadas duas entrevistas estruturadas
com membros do Comitê Executivo do hotel, que duraram cerca de dez minutos
cada. As entrevistadas foram: a Diretora de Comunicação da Starwood Brasil, com
o foco das perguntas na área de marketing, e a Diretora de Hospedagem do
Sheraton Rio, que respondeu perguntas mais direcionadas à área de hospedagem.
O roteiro de entrevistas está disponibilizado no Apêndice A deste trabalho. Os
trechos disponibilizados ao longo da entrevista são reproduções fiéis do discurso
das entrevistadas, devido a terem respondido oralmente as perguntas.
As perguntas abrangeram alguns itens de análise, para entender de que a
maneira as gestoras priorizam a identidade local em seu campo de atuação. Ao fim
da entrevista, as últimas perguntas são as mesmas para ambas diretoras, por
abordarem questões mais amplas sobre o Sheraton Rio, a marca Sheraton, e as
características locais.
As respostas fornecidas pelas gestoras foram utilizadas como recurso para
complementar as observações de cada item e para o estudo de caso como um todo.
Em relação a estrutura do trabalho, ele se divide em cinco capítulos. No
primeiro está a introdução, que apresenta o tema do trabalho, como será
desenvolvido e a metodologia utilizada na pesquisa desenvolvida.
No segundo capítulo, é desenvolvido o referencial teórico sobre identidade.
Discorre-se sobre a importância da identidade local para o turismo e como ela está
diretamente atrelada as atividades relacionas a hospitalidade. Ao fim do capítulo, é
abordado como a identidade local pode ser utilizada como uma estratégia pela
hotelaria.
O terceiro capítulo é sobre a hotelaria de rede, sendo feito um breve
panorama histórico e sua situação atual tanto no Brasil, como na cidade do Rio de
Janeiro com o propósito de proporcionar ao leitor uma melhor compreensão do
cenário local em que está inserido o hotel que será o objeto de estudo. Também é
explicado o papel das marcas nas grandes redes hoteleiras, e como contribuem para
fidelização dos clientes.
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No quarto capítulo é desenvolvido o estudo de caso. Antes de começar a
pesquisa, é explicado sobre o desenvolvimento ao longo dos anos da marca
Sheraton mundialmente e são abordadas as suas características. Por fim, é
apresentado o estudo de caso realizado no Sheraton Rio Hotel & Resort, por meio
de uma pesquisa qualitativa, com a metodologia referenciada anteriormente.
As considerações finais são feitas no quinto e último capítulo que apresenta
as conclusões obtidas ao longo do estudo desenvolvido.
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2 A IDENTIDADE, TURISMO E HOTELARIA
Com o propósito de entender melhor o conceito e de que maneira há a
relação entre identidade e turismo, inicialmente será feita uma abordagem teórica
sobre a identidade de um modo geral, posteriormente serão discutidas suas relações
e importância para a atividade turística e empreendimentos hoteleiros.
2.1 A IDENTIDADE
Os estudos sobre a identidade podem ter diferentes perspectivas e suas
abordagens variam de acordo com os objetivos de análise. Ao relacionar o conceito
com o turismo, é possível tratá-lo como um referencial, que expressa características
de uma determinada região, instituições ou sociedade. Teóricos abordam as suas
diferentes aplicações, constantes transformações e seu papel atualmente.
O conceito apresentado abaixo é o que servirá de referência para o
desenvolvimento do trabalho, que apresenta identidade como:

(...) o sentimento de pertença a uma comunidade imaginada, cujos
membros não se conhecem, mas partilham importantes referências comuns:
uma mesma história, uma mesma tradição. Donde, nessa sociedade
massificada, o aparecimento das tribos urbanas, comunidades imaginadas
que reúnem em torno de símbolos, marcas de roupa, de calçado, conjuntos
musicais, organizações ecológicas etc. (MAFFESOLI apud BARRETTO,
2000, p. 46)

Mas apesar desse referencial, é importante afirmar que devido a
abrangência da ‘identidade’ e suas diferentes concepções, admite-se que nenhuma
definição será capaz de envolver todos os seus aspectos e que é importante a
utilização de outros referenciais, para que o estudo do tema seja mais completo.
Castells apud Grinover (2007, p.153) fala sobre a identidade como “o
processo de construção com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de
atributos culturais inter-relacionados, podendo haver identidades múltiplas”. Portanto
ao estudar a identidade, é importante entender que seu caráter não é estático, e sua
manifestação se dá de maneiras diferentes.
Hall (2002) ao discorrer sobre sua concepção sociológica afirma que a
formação da identidade é dada através da interação entre o sujeito e a sociedade, e
que ela está em constante transformação, devido ao contínuo contato que ele
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mantém com mundos culturais exteriores. O autor também analisa o processo da
globalização, e sua influência nas identidades culturais por estarem constantemente
expostas a influências externas e que quando “colocadas acima do nível da cultura
nacional, as identificações “globais” começam a deslocar e, algumas vezes, a
apagar as identidades nacionais” (HALL, 2002, p.73).
Segundo Mourão e Cavalcanti (2006, p.145) a “construção da identidade é um
processo complexo que se passa em vários níveis e, portanto, um só aspecto seria
insuficiente para expressar a sua totalidade.” Ao mencionar níveis elas se referem as
subdivisões da identidade manifestadas dentro da identidade pessoal e social. Essa
diversidade de aspectos citada pelas autoras, reforça a multiplicidade da sua
natureza, que são tratadas de maneiras diferentes e priorizadas de acordo com a
área de atuação
O foco de estudos sobre o tema poderá variar de acordo com as áreas de
interesse. Para sociólogos, a identidade social será um conceito de grande
relevância, em que o objeto de estudo não está restrito a indivíduos, mas a
manifestações sociais. Assim como, a identidade de uma marca é de extremo valor
para o marketing, o que pode ser baseado na afirmação de Kotller (2012, p. 307) em
que “marcas [..] tidas como genuínas podem evocar afeto, confiança e alta
fidelidade”. Já para o Turismo, a compreensão da identidade local e suas relações
com a atividade, é um importante tema a ser tratado por diferentes segmentos de
mercado e disciplinas da área.
Contudo, não é possível dissipar totalmente essas especificidades da
identidade, por elas estarem fortemente relacionadas entre si e se impactarem
mutualmente.
Outro fator importante ressaltado por Hall (2012), ao debater sobre a
globalização e identidade é como atualmente as suas representações estão mais
flexíveis, como consequência de um processo de mútua influência entre as culturas.

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos,
lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e
pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as
identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares,
histórias e tradições específicos e parecem “flutuar livremente”. (HALL,
2002, p.75).
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Pode-se considerar a atividade turística, como fator que contribui para esse
processo. O turismo tem como uma das suas definições “as atividades de pessoas
que viajam e permanecem em locais fora do seu ambiente usual, por não mais de
um ano consecutivo, para fins de lazer, negócios e outros” (OMT apud
LICKORISH;JENKINS 2000, p.53). Para a realização da atividade, é necessário o
deslocamento, o que se reflete no turista em questões não restritas apenas ao
espaço territorial, mas também culturais. O turista leva consigo a sua identidade
própria, que é manifestada ao chegar a determinado destino, e ao mesmo tempo
interage com a identidade local através dos contatos estabelecidos, o que possibilita
um intercâmbio cultural e transformações identitárias tanto no indivíduo, como na
sociedade que ele está em contato.
Portanto, pode-se analisar por uma perspectiva mercadológica, o panorama
atual trazido por Hall, sobre a tendência de flexibilidade na formação das
identidades. Ao adotar uma identidade corporativa, os empreendimentos devem
fazê-lo sem rigidez, para que seja possível uma interação mais aberta com o
consumidor, com características que possam ser aceitas por pessoas de culturas
diversificadas. Esse exemplo genérico pode ser aplicado a indústria hoteleira, em
suas propostas de serviço, possibilitando um alcance maior de público e uma
relação menos engessada com o cliente.
Deve-se também considerar as constantes transformações que ocorrem com
rapidez e que os produtos ou serviços disponibilizados devem estar adaptados às
necessidades atuais do mercado.
2.2 – A IDENTIDADE E A IMAGEM DOS DESTINOS TURÍSTICOS
Considera-se, a identidade local como uma característica de grande
relevância para a atividade turística. Os traços e características de uma região, e a
sua cultura, são fatores observados ao se escolher um destino. Esses elementos em
geral são usados para a construção de imagens e consequentemente para a
divulgação de uma localidade.
Muitos projetos de marketing utilizam traços das identidades para construir
suas imagens. O que também é comum quando se trata das imagens de destinos
turísticos, uma vez que eles representam importantes fontes de forma e atributos do
produto turístico e também são características alusivas ao tipo de serviço e de

19
hospitalidade que determinada cultura imprime em seus autóctones e que é
manifestada por meio do que convencionamos chamar de identidade.
Mourão e Cavalcanti (2006, p.146) mencionam que “o entorno físico e social
vivenciado pelo sujeito pode significar um componente fundamental para a
construção da sua identidade”. Essa afirmação, vista pela perspectiva do turismo
pode ter o caráter de incentivo para a realização de viagens, já que um dos fatores
que motivam o viajante é a busca por realidades diferentes do seu entorno habitual e
o

conhecimento

de

novas

culturas.

Esse

contato

proporcionado

pode

consequentemente impactar e transformar a identidade subjetiva do turista.
Quando a identidade local se restringe territorialmente a uma cidade ou
região, as imagens e elementos utilizados para a representação do destino turístico
são fundamentais para a sua divulgação e o alcance de um público potencial.

A identidade de uma cidade se estabelecerá a partir de sua cultura, de seu
tamanho, de suas ruas e praças, empresas, cidadãos etc. No entanto é
importante considerar que nem sempre a imagem que os diversos grupos
externos apresentam se identifica com a identidade da cidade (DIAS, 2003,
p.194).

A sua utilização como um forte recurso de marketing local é vista
positivamente por Dias (2003, p.193) que alerta que “a imagem da cidade não é sua
identidade”, mas que essa deve ser fundamentada de acordo com a realidade para a
construção de um produto forte e coerente com a tradição local. Seu papel na
promoção de um destino é de grande importância.

O produto turístico possui especificidades, tais como o seu caráter
simbólico, que fazem com que sua venda seja também conduzida através
da sua imagem. Novamente, é a mídia, e seus discursos, quem se destaca
como grande promotora e divulgadora dessas” (CASTRO;CHIATTONE,
2008, p.421)

A construção dessa imagem depende dos objetivos pretendidos por
participantes do trade turístico ou até mesmo do poder público local. Segundo
Barreto (2001, p.18) “A identidade turística dos lugares é uma construção social,
feita de tradições inventadas e de construções sociais atendendo os mais diversos
interesses”.
Essas representações podem ser utilizadas nos destinos em seus símbolos,
slogans e materiais publicitários, em que retratam algum item de grande projeção
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pertencente à cultura local (ver Figuras 1, 2 e 3 que abordam as imagens divulgadas
em sites oficiais de diferentes localidades)

Figura 1 - Fotografias utilizadas na página oficial da cidade de Gramado – RS
Fonte - Prefeitura de Gramado, 2014

Figura 2 – Museu de Arte Contemporânea no Site da NELTUR, e no logo da cidade de Niterói
Fonte – NELTUR, 2014

Figura 3 - Logo do Governo do Estado do Amazonas
Fonte - Governo do Estado do Amazonas, 2014

Nos exemplos explicitados acima, vemos elementos de distintas naturezas
que foram escolhidos para ser associados aos lugares mencionados. Gramado, em
seu portal, utiliza de duas fotos (Figura 1) que representam diferentes momentos
históricos, mas com ênfase na arquitetura local, que é uma característica explorada
pelo destino. Em Niterói, a presença do MAC - Museu de Arte Contemporânea, nas
imagens vinculadas ao município também é constante por ser um ícone local. Além
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de ser a fotografia principal da página oficial da Neltur1, está presente também na
logomarca da cidade (Figura 2). A folha utilizada pelo Governo do Amazonas (figura
03) nos remete a riqueza natural da região e a Amazônia. Todas essas localidades
apresentam outros atrativos, mas nota-se a escolha de uma característica (imagem)
a ser ressaltada como parte importante da cultura local.
A multiplicidade de identidades existente no mundo globalizado é outro tema
que deve ser considerado na elaboração do marketing de um destino turístico.
Apesar de cada destino alcançar segmentos específicos, se a criação de uma
imagem atrelada a ele for muito rígida, haverá um estreitamento do público-alvo, o
que consequentemente pode vir a diminuir o potencial turístico de um destino (DIAS,
2003). Então, mesmo com o uso de fatores identitários em sua divulgação, o
desenvolvimento de estratégias para a captação de outros perfis de turistas é de
relevância para a ampliação da demanda dos destinos. Cabe ao trade turístico,
encontrar o equilíbrio da utilização desses traços de uma maneira que se adequem
às necessidades de mercado da atividade turística.
Essa última explicação é especialmente relevante para o caso dos hotéis de
redes e de suas distintas marcas. Se, por um lado, explorar algum traço da
identidade local na comercialização de determinado hotel pode ser estrategicamente
interessante para promovê-lo, como sugere Dias (2003), por outro ao analisar a
própria definição de turismo elaborada por Burkart e Medlik apud Lickorish

e

Jenkins (2000, p.10) como “o fenômeno que surge de visitas temporárias (ou
estadas fora de casa) fora do local de residência habitual por qualquer motivo que
não seja uma ocupação remunerada no local visitado.” nota-se a possibilidade de
diferentes fatores motivacionais para a realização da atividade. Portanto ao escolher
por determinado tema ou até mesmo atrativo turístico de uma região, caso haja um
“abuso” dessa diferenciação por ‘características locais’ ou ‘exoticidade’ a unidade
hoteleira pode restringir seu público, sendo interessante apenas àqueles que
gostariam de se expor a tais traços da identidade.

_____________

1

NELTUR – Niterói Empresa de Lazer e Turismo – Órgão público responsável pela gestão do turismo
na cidade.
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2.3 A HOSPITALIDADE E A IDENTIDADE
Ao discorrer sobre características referentes à identidade em meios de
hospedagem atualmente, parece interessante fazer uma breve análise histórica da
atividade abordando aspectos culturais. Essa permite uma contextualização ao
longo dos anos da hospitalidade com os cenários que estavam inseridos, e
possibilita um entendimento mais abrangente das transformações ocorridas com os
empreendimentos ou instituições relacionadas a área. Acredita-se que entre os
fatores determinantes para a contribuição dessas mudanças, estão os avanços
tecnológicos e a globalização, que permitem a constante atualização do setor.
A hospitalidade não é recente como a hotelaria, recém-aplicada ao campo da
ciência. E também é possível efetuar um recorte sobre ela em referenciais
sociológicos, antropológicos, históricos e da ciência. Sua abrangência está em
diversos estabelecimentos e ela pode ser tratada como um programa específico no
meio acadêmico, e não apenas como uma linha de pesquisa dentro do turismo
(CAMARGO, 2002).
O ato de hospedar historicamente, não teve como objetivo inicial a
lucratividade. Não há uma data específica para delimitar o começo dessas práticas
na história ocidental, mas ela começa a surgir quando há necessidade de abrigo na
Antiguidade com os deslocamentos por lugares não explorados anteriormente. Na
Idade Média, os mosteiros e templos religiosos são importantes refúgios não apenas
para os viajantes, mas como também para o acolhimento de pobres e doentes. A
passagem da hospitalidade sem fins lucrativos para uma atividade de fim comercial
se dará apenas no final do século XX (GRINOVER, 2007)
Ainda que o estudo desenvolvido neste trabalho tenha seu principal foco na
hotelaria, que é uma atividade de caráter comercial, julga-se necessária uma
abordagem mais ampla, que ultrapasse o seu viés econômico, que é possibilitada
por meio de um diálogo com a hospitalidade.
O termo possui maior amplitude e não é restrito apenas ao turismo. É possível
observar a hospitalidade em shoppings, hospitais, condomínios, instituições
públicas, templos religiosos ou até mesmo, de maneira intangível, em práticas e
ações que não estejam associados a uma instituição.
Grinover (2007) afirma que há três dimensões da hospitalidade: doméstica,
pública e comercial. Pode-se compreender como hospitalidade doméstica os gestos
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hospitaleiros mais espontâneos e presentes ao longo da história, que envolvem as
atividades de receber alguém em seu domicílio, como o fornecimentos de abrigo e
alimentação. A hospitalidade pública se manifesta nas maneiras como a cidade pode
ser hospitaleira para o viajante e morador, e quais as facilidades oferecidas (parte
dessas atribuições são responsabilidades dos órgãos públicos). A hospitalidade
comercial se refere à exploração econômica das atividades hospitaleiras, e os
exemplos mais comuns são as áreas de hospedagem e alimentação.
Em todas as dimensões é possível reconhecer um importante papel da
identidade. No caso da hospitalidade doméstica e pública, acredita-se que os traços
locais estão inseridos de forma mais espontânea, por serem uma representação
diretamente atrelada a cidade ou região, manifestadas em hábitos culturais do
ambiente doméstico, ou nas expressões urbanas. Já na hospitalidade comercial,
cabe a gestão do estabelecimento decidir se a utilização dessas características
serão favoráveis para os resultados da organização.

(...) a hospitalidade relaciona-se com o outro, com o diferente, com quem de
algum modo vem ao nosso encontro com uma bagagem de valores, de
ponto de vista, de situações e experiências diferentes das nossas, e que
nos questiona sobre nosso ser e nossa identidade. (GRINOVER, 2007,
p.30)

Com base nessa citação, nota-se como as relações hospitaleiras podem ser
experiências

que

proporcionam

o

contato

com

diferentes

realidades,

e

consequentemente podem contribuir para um intercâmbio cultural entre as partes
participantes.
De acordo com as ideias apresentadas, observa-se a relação direta de
disciplinas e ciências humanas com a hospitalidade, que transcende a abordagem
mercadológica da hospedagem e está atrelada a questões identitárias abordadas
previamente. Ainda assim, acredita-se que essas inter-relações entre a hospitalidade
e outras áreas se refletem no ramo hoteleiro nos dias de hoje, e que são
fundamentais para a manutenção da atividade.
As manifestações hospitaleiras quando restritas aos meios de hospedagem,
podem ser expressas em oportunidades de interação com o hóspede. Ao partir do
pressuposto que a hospitalidade está atrelada a cultura local, pode-se considerar
que ela muda seus aspectos de acordo com cada região e, consequentemente é
apropriada pela hotelaria em sua operação: a maneira que é disposto um prato da
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região, como o hóspede é recebido no hotel, promoção de eventos com danças e
música típicas,etc. Essas ações podem contribuir para a arrecadação de receita dos
empreendimentos e ser um fator motivacional, no momento de escolha da
hospedagem.
2.4 A IDENTIDADE COMO ESTRATÉGIA EM EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS
O hotel como um estabelecimento da hospitalidade comercial, pode se
apropriar, da identidade local como uma característica a ser explorada a seu favor,
nas atividades de sua operação. Mas antes de restringir a utilização de identidade
vinculada aos aspectos regionais, julga-se relevante abordar sobre sua utilização em
ações estratégicas de posicionamento dos meios de hospedagem.
Petrocchi (2004, p. 248) define como estratégias, “as linhas de ação para
encontrar os resultados desejados”. Elas são importantes para as metas de uma
organização e também para os seus resultados a longo prazo.

a utilização das estratégias visa adotar diretrizes de trabalho harmônicas ao
meio envolvente e em direção à situação futura. Elas representam a escolha
dos caminhos mais favoráveis para atingir os objetivos. (PETROCCHI,
2004, p.234)

Porter apud Petrocchi (2004, p.248) diz que “há três estratégias genéricas que
são consideradas pelos destinos: liderança no custo, diferenciação e enfoque”.
Liderança no custo pode ser entendida como a minimização de custos, gerando o
aumento da competitividade pela redução de preços possibilitada por essa medida;
a diferenciação é a adoção de um posicionamento que o faz ser percebido de forma
diferenciada pelo mercado, e por ter características diferentes da concorrência; o
enfoque é o direcionamento utilizado para atingir um mercado ou segmento
específico (PETROCCHI, 2004).
Essa concepção desenvolvida para destinos turísticos pode ser aplicada
também aos hotéis. Ao fazer um recorte, apenas pela perspectiva da diferenciação,
nota-se que quando o hotel oferece produtos ou serviços únicos, os mesmos podem
ser percebidos como um ponto positivo. Eles devem representar uma vantagem para
o cliente, que é um ponto central a ser considerado, quando se usa diferenciação
como estratégia (KOTLER, 2012).
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Partindo desse princípio, a identidade pode ser utilizada como um recurso
para a diferenciação em hotéis. Seu papel é de tamanha importância, e permite que
os clientes identifiquem produtos e serviços, diferenciando-os da concorrência
(CASTELLI, 2006). Ela pode ser transmitida através do design, serviços ou até
mesmo eventos que abriga.
Como exemplo pode-se utilizar a marca W Hotels que é conhecida pelos
hotéis de luxo com estilo irreverente e design moderno, a marca também valoriza a
música e moda. Para ressaltar esses aspectos, além das características físicas
presentes na infraestrutura dos hotéis, há a constante realização de eventos de
música nas dependências do hotel, participação em eventos e editorias de moda,
como também a existência de clubes noturnos de destaque nas cidades em que
estão localizados (STARWOOD HOTELS, 2014). Neste caso nota-se que há ações
promovidas pela organização para o reforço de uma identidade atribuída ao hotel, e
que ela pode ser utilizada como um recurso de marketing.
Dessa forma, pode-se atribuir a identidade um caráter que vai além da sua
espontaneidade manifestada na cultura, sujeito ou sociedade. Ela pode ser utilizada
como importante ferramenta pelo mercado, e consequentemente pela indústria
hoteleira. Neste caso, a identidade é concebida como um fator planejado pela
organização.
Mas também se observa que manifestações identitárias que não sejam
diretamente criadas por uma empresa, podem ser apropriadas e utilizadas
positivamente como um item de diferenciação. Sendo assim, quando um hotel utiliza
a identidade local, ele poderá agregar valor a seus serviços oferecidos e como um
reforçar a sua estratégia de diferenciação perante a concorrência, aumentando a
sua competitividade no mercado.
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3 A HOTELARIA DE REDE
Atualmente, nota-se o destaque na indústria hoteleira dos empreendimentos
de rede, que consistem em hotéis que pertencem a uma mesma companhia ou
grupo de proprietários. É comum, ao analisar a oferta de meios de hospedagem em
grandes cidades, identificar nomes de projeção internacional. De acordo com as
ideias de J. Vallen e G. Vallen (2003), algumas características próprias da hotelaria
de rede podem ser vistas como uma vantagem competitiva.

A construção de prédios enormes e caros e a concorrência em mercados
internacionais exigem a profissionalização administrativa e os recursos
financeiros que apenas as grandes companhias de capital aberto – as redes
hoteleiras – podem proporcionar (J.VALLEN; G VALLEN, 2003, p.75)

A necessidade de contratar um serviço já conhecido pelo cliente é apontada
como a razão do desenvolvimento internacional dos hotéis de rede. Eles começaram
a ter projeção em um momento de destaque econômico dos Estados Unidos, e
consequentemente as redes americanas tiveram maior destaque mundialmente.
Atualmente, com a ascensão econômica de outros países, os hotéis pertencentes a
outras nacionalidades mantém uma divisão mais equilibrada em relação a oferta
hoteleira mundial (J.VALLEN; G VALLEN, 2003). Portanto, verifica-se a relação
entre a projeção econômica do país e as nacionalidades das redes hoteleiras.
Para o hóspede, esse cenário globalizado permite que ao viajar, ele esteja
hospedado em um lugar que provavelmente ele já conhece os parâmetros ou ao
menos tenha uma expectativa em relação a eles.
3.1 O DESENVOLVIMENTO DA HOTELARIA DE REDE NO BRASIL
No Brasil, a hotelaria segue a expansão do segmento e aumento da oferta
(MELLO; GOLDENSTEIN, 2011).

Considera-se alguns fatores importantes para

esse cenário como a influência da globalização impulsionando as viagens, maior
facilidade de acesso aos destinos e também o crescimento econômico do país.
Essa conjuntura repercute diretamente no turismo de negócios que é o
segmento com maiores índices de crescimento dos últimos anos. Tal público é de
tamanha importância para a hotelaria por ser o que mais demanda esse tipo de
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hospedagem, de acordo com estatísticas sobre perfil da demanda nos últimos anos.
Já para o turista que está em um destino por lazer, os hotéis não aparecem
expressivamente como alternativa de hospedagem, com destaque maior para
hospedagem na casa de amigos ou parentes e imóveis, próprios ou alugados
(MELO; GOLDENSTEIN, 2011).
A seguir, apresentar-se-á uma breve explanação da evolução do setor
hoteleiro no Brasil, com base em alguns dados estatísticos. Acredita-se que assim
será possível uma melhor compreensão do panorama atual e suas peculiaridades.
3.1.1 Evolução do setor hoteleiro no Brasil
Ao se comparar o histórico da hotelaria no Brasil com a do mundo, nota-se
que as condições iniciais desses estabelecimentos ainda eram precárias
comparadas aos padrões europeus, já existentes na época (PINHEIRO, 2002). De
acordo com Spolon e Trigo (2002, p.153), “na década de 1920 surgiram as primeiras
ações governamentais, no sentido de incentivar a construção de grandes hotéis...”,
nesse período surgem importantes nomes na hotelaria nacional, como o Glória e
Copacabana Palace no Rio de Janeiro e em São Paulo os hotéis: Fracarolli,
Paulista, Esplanada e Terminus.
Na década de 1930, período em que os jogos de azar eram liberados, há o
surgimento de hotéis de grande porte associados a cassinos, seguindo os moldes
estadunidenses.. Essa nova oferta hoteleira pode ser associada ao crescimento da
economia na época, com destaques para os setores da indústria e comércio, e
desde então a hotelaria se consolida como uma atividade econômica. Essa
realidade sofre mudanças significativas na década de 1940, com a proibição dos
jogos de azar e o surgimento de estabelecimentos hoteleiros mais populares
(SPOLON; TRIGO, 2002).
Na década de 1950, como consequência do crescimento econômico dos anos
anteriores, a atividade abre espaço para o mercado de luxo, que influenciou a
chegada das redes nacionais e internacionais nos anos 1960 e 1970, que começam
a ter destaque no cenário brasileiro (SPOLON; TRIGO, 2002). Nesse período, há
também incentivos governamentais, principalmente nos anos 1970, para o
financiamento da construção de novos hotéis, o que possibilitou a expansão de
empreendimentos hoteleiros. (CAON, 2008)
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Um marco desse período é a chegada da Rede Hilton em São Paulo, com a
inauguração do São Paulo Hilton, primeiro hotel de uma cadeia internacional no
país, introduzindo uma mudança referente a uma administração hoteleira
profissionalizada no país (AMAZONAS apud CAON, 2008). O antigo prédio,
localizado na Av. Ipiranga, 165, em São Paulo, ainda é um cartão-postal da cidade
por seu estilo arquitetônico diferenciado e atualmente ocupa escritórios do Tribunal
de Justiça de São Paulo, após o encerramento das operações da propriedade, em
2004. (O ESTADO DE SÃO PAULO, 2009)
Durante a década de 1980, o país passa por uma crise econômica que
repercute diretamente no setor hoteleiro (CAON, 2008). Nessa época, há a
inauguração expressiva de apart-hotéis, vistos como opções de investimentos
imobiliários mais rentáveis e seguros, já que o capital inicial é dividido por um grande
número de investidores. Os custos mais baixos das diárias desse novo produto,
foram um fator atrativo para os usuários. O sucesso inicial do novo segmento gerou
um redirecionamento de investimentos e consequentemente excesso da oferta, o
que ocasionou futuramente na conversão desses estabelecimentos em condomínios
residenciais.
Com a implantação do plano real em 1990 e a economia mais estável, há um
boom de hotéis de redes internacionais no território brasileiro. O Brasil se torna mais
atraente para investimentos de outros países e a indústria hoteleira se expande. As
maiores cidades e destinos relevantes ganham unidades hoteleiras, de cadeias com
projeções mundiais. (CAON, 2008)
Nos anos 2000, apesar das grandes redes de hotéis internacionais e
nacionais ainda possuírem destaque na oferta turística, é possível identificar um
novo perfil de hotéis de luxo, com serviço mais personalizado, e diferenciados dos
grandes hotéis de rede. São nomes de destaque, o Emiliano (São Paulo) e Fasano
(Rio de Janeiro e São Paulo), marcas brasileiras que tiveram sua origem derivadas
de empreendimentos gastronômicos e atualmente são nomes de sucesso no
mercado.
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3.1.2 Cenário Atual e Perspectivas
O Brasil passa por um período de expressiva importância para a ampliação da
oferta hoteleira nacional. Os megaeventos que ocorrerão, a Copa do Mundo em
2014 e as Olimpíadas em 2016, podem causar impactos significativos nas cidades
que serão sede dos jogos. Além das reformas de estádios e intervenções urbanas,
outros investimentos estão sendo feitos para atender a demanda local, a expectativa
é que sejam construídos 109 novos meios de hospedagem nas cidades-sede, de
acordo com informações fornecidas pelos órgãos públicos locais (PORTAL BRASIL,
2013).
Os empréstimos concedidos pelos bancos públicos contribuem para a criação
de novas unidades e também para a reforma e ampliação de empreendimentos já
existentes (MELLO e GOLDENSTEIN, 2011). Esses financiamentos tem crescido a
cada ano (ver tabela 1) e vem sendo primordiais para a expansão de leitos das
cidades brasileiras. Nota-se que as principais instituições federais aumentaram
significantemente a quantia de recursos desembolsados ao longo dos últimos anos,
e ao comparar a soma total dos recursos concedidos em 2003 com 2012, há um
aumento nos números que chega a ser dez vezes maior, nesse intervalo de tempo.
Tabela 1 - Desembolso de recursos realizados por instituições financeiras federais para o
financiamento do turismo no Brasil, segundo os anos - 2003-2012
Instituições financeiras federais

Ano

Total

Banco do
Brasil

Caixa
Econômica
Federal

Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social

Banco do
(
Nordeste
2)

Total

Direto

Indireto

(1)

Banco
da
Amazôni
a

2003	
   	
  	
  	
  1.094.324	
  	
  

738.504	
  

244.399	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  57.259	
  	
  

4.024	
  

53.235	
  

48.416	
  

5.746	
  

2004	
   	
  	
  	
  1.396.353	
  	
  

893.590	
  

403.045	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  43.116	
  	
  

7.595	
  

35.521	
  

42.457	
  

14.145	
  

2005	
   	
  	
  	
  1.978.774	
  	
  

1.081.238	
  

680.821	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  91.353	
  	
  

26.201	
  

65.152	
  

109.377	
  

15.985	
  

2006	
   	
  	
  	
  2.169.907	
  	
  

1.155.857	
  

817.498	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  68.497	
  	
  

4.300	
  

64.197	
  

122.924	
  

5.131	
  

2007	
   	
  	
  	
  2.569.988	
  	
  

1.420.880	
  

986.630	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  66.644	
  	
  

0	
  

66.644	
  

79.400	
  

16.434	
  

2008	
   	
  	
  	
  3.591.514	
  	
  

1.776.142	
  

1.456.136	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  62.351	
  	
  

2.200	
  

60.151	
  

243.076	
  

53.809	
  

2009	
   	
  	
  	
  5.584.403	
  	
  

2.326.099	
  

2.977.942	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  82.427	
  	
  

7.725	
  

74.702	
  

140.231	
  

57.704	
  

2010	
   	
  	
  	
  6.678.610	
  	
  

2.327.182	
  

3.913.741	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  132.603	
  	
  

79.127	
  

53.476	
  

242.715	
  

62.369	
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Fonte - Ministério do Turismo – Anuário de 2013
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Ao se realizar uma análise comparativa, percebe-se que situação similar
aconteceu na década de 1070, período em que ocorreram incentivos para a indústria
hoteleira, como citado anteriormente neste trabalho
Vale ressaltar que esse crescimento também se deve a outros fatores
favoráveis a atividade turística que vem ocorrendo mais claramente nos últimos
anos. De acordo com dados divulgados pelo Boletim Econômico do Ministério do
Turismo (2013), empresários apontam os investimentos realizados pelas empresas e
a divulgação dos atrativos turísticos como principais contribuidores para tais
resultados positivos.

Várias são as evidências de que o mercado de Turismo no Brasil vem
sustentando sua tendência de crescimento nos últimos anos: a expansão
dos desembarques domésticos, das taxas de ocupação de hotéis, dos
gastos de turistas estrangeiros no país, do faturamento e dos postos de
trabalho em agência de turismo, em operadoras e nos meios de
hospedagem, o incremento das vendas de pacotes turísticos em agências
de viagem, dos aluguéis de veículos para turismo e mesmo o aumento do
financiamento no setor. (MELLO; GOLDENSTEIN, 2010: p.25).

Com base em alguns indicadores mencionados por Mello e Goldenstein
(2010) na citação acima, como os índices de desembarques e números positivos de
vendas em estabelecimentos que fazem parte do equipamento turístico, pode-se
observar a complexidade da atividade turística, com o envolvimento de agentes
diversificados que se relacionam entre si, e consequentemente, refletem nos
números relativos a demanda da indústria hoteleira.
De acordo com os dados do anuário de 2013, divulgados pelo Ministério de
Turismo, apesar do número de turistas estrangeiros no Brasil não ter aumentado
expressivamente nos últimos anos (entre 2005 e 2012, há uma oscilação de valores
entre 4.802.217 e 5.676.483 milhões de reais, e apenas há crescimento contínuo
entre 2009 e 2012), o turismo interno apresenta números positivos e os números
absolutos de desembarques nacionais e internacionais também (verificar as Figuras
4 e 5)
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Figura 4 - Gráfico dos desembarques nacionais de passageiros em aeroportos do Brasil – 20062012(mil).
Fonte - Ministério do Turismo – Anuário de 2013
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Figura 5 - Gráfico dos desembarques internacionais de passageiros em aeroportos do Brasil – 20052012 (mil).
Fonte - Ministério do Turismo – Anuário de 2013

É interessante analisar também, que os índices referentes ao embarque e
desembarque relativos ao período entre 2009 e 2012 são também os que
apresentam maior crescimento, o que fortalece a informação divulgada pelo
Ministério do Turismo, do crescimento do número de turistas nacionais e
internacionais no Brasil nesse intervalo de tempo. E ao comparar os números
nacionais com internacionais, se constata como o turismo doméstico ainda é forte
em relação ao internacional.
Portanto, pode-se dizer que os megaeventos esportivos que ocorrerão em
breve, mesmo tendo uma contribuição expressiva para os aumento dos meios de
hospedagem, aparentemente não foram sua única causa. Essa expansão também
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ocorreu para atender a uma necessidade do mercado, ocasionada pelo crescimento
natural do fluxo turístico ocorrido nos últimos anos.
Os hotéis de redes, entretanto, ainda não ocupam a maior parcela do
mercado. Em 2010, em pesquisa realizada pelo BNDES foi levantado que os 20
maiores grupos de hotelaria no Brasil administravam apenas 18,8% das unidades
habitacionais hoteleiras. De acordo com as estatísticas, as marcas brasileiras e
unidades independentes ainda são a maior parcela do mercado nacional, que
apesar das constantes transformações ainda é pouco globalizado (MELO;
GOLDENSTEIN, 2011).
Ao se considerar as relações entre identidade e hospedagem, que são
objetos de estudo desta monografia e os números mencionados, presume-se que os
clientes que se hospedam em território brasileiro, ainda têm maior contato com
marcas locais por serem detentoras da maior parte da oferta. Elas já possuem
naturalmente uma ligação maior com o destino turístico e a sua cultura, por serem
desenvolvidas para determinada região, o que torna mais natural a inserção de
características típicas.
Sendo assim, as características da região estarem refletidas em um hotel de
grande rede atualmente, podem ser consideradas um diferencial em relação a
empreendimentos do mesmo porte que não valorizem esses aspectos gerando
vantagem competitiva que segundo Kotler (2012, p.306) “é a capacidade de
desempenho de uma empresa em uma ou mais maneiras que os concorrentes não
podem ou não pretendem se igualar.”
Portanto, além dos padrões normativos em concordância com suas
especificações e posicionamento, os hotéis podem agregar ao serviço oferecido
essa conexão intangível já existente em estabelecimentos independentes e que
poderá ser um fator de incentivo para o turista que esteja motivado a ter
experiências locais e aumentar a sua competitividade.
3.2 A HOTELARIA DE REDE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.
O Rio de Janeiro, devido a sua importância econômica, e por sua projeção
internacional, como um dos principais destinos turísticos do Brasil, é a segunda
cidade em relação ao número de turistas recebidos por ano (MINISTÉRIO DO
TURISMO, 2013)
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Devido a esse destaque, a cidade já apresenta historicamente hotéis
pertencentes a grandes cadeias, e tais aberturas se deram na década de 1970,
período em que a hotelaria internacional começa a chegar no país. Em um curto
espaço de tempo, há a abertura de grandes propriedades deste tipo: O Sheraton Rio
(que será utilizado em nosso estudo de caso), Intercontinental Rio (atual Royal
Tulip), Le Meridién (atual Windsor Atlântica) e o brasileiro Rio Othon Palace
(SPOLON e TRIGO, 2002).
Ao longo dos anos, o mercado hoteleiro carioca passou por transformações,
como as mudanças de bandeira de algumas propriedades e a inauguração de novos
perfis de hotéis. “A Accor, empresa líder no mercado brasileiro” (MELO;
GOLDENSTEIN, 2011, p.11.) em constante expansão, dispõe de marcas com
posicionamento diferenciados e que atendem a públicos com distintas necessidades.
Apenas no Rio de Janeiro há hotéis das marcas: Ibis Budget, Ibis, Mercure, Novotel
e Sofitel. A rede francesa tem dentro do seu portfólio hotéis econômicos (em nosso
país são 107 da marca Ibis) que vem ganhando destaque ao apresentarem a
padronização por um preço competitivo (IBIS, 2014) Esse conceito de hotel na
cidade permanece em crescimento nos últimos anos, com a abertura de unidades
em bairros mais nobre da cidade, como Copacabana, no ano de 2012 (QUALNO,
2012) e Botafogo em 2013 (ACCOR, 2013)
Entre as redes hoteleiras brasileiras de grande destaque na cidade estão a
Othon e Windsor, com empreendimentos de diferentes categorias presentes em
diversos bairros da cidade. A Othon já teve uma maior projeção, mas passou por
períodos de crise e o Rio de Janeiro que é a cidade que possui sua maior oferta na
década de 80 possuía dez unidades (PINHEIRO, 2002). Após algumas aquisições e
mudanças de bandeira, a rede possui apenas seis propriedades atualmente
(OTHON, 2014). O cenário da rede Windsor é o oposto, a rede continua em
constante expansão com aberturas recentes (Windsor Copa e Windsor Atlantica) e
construções de novos edifícios na Barra da Tijuca. Conta também com aquisições
(Windsor Leme, anteriormente o Leme Othon Palace), expansões (Windsor Florida e
Windsor Guanabara) e mudanças de posicionamento – O Miramar Hotel by Windsor,
anteriormente Windsor Miramar, passou por uma minuciosa renovação e apresenta
um novo conceito, sendo o primeiro hotel design da rede.
De acordo com o anuário da ABIH-RJ, publicado em 2013, a ocupação média
na cidade do Rio de Janeiro vem aumentando gradualmente nos últimos anos. Ao
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considerar esses dados que apresentam crescimento na demanda, é justificável o
aumento da oferta do setor hoteleiro que ocorre nesse momento para atender um
público potencial. A única pequena retração relatada a partir de 2007, é quando
compara-se os números de 2012 com 2011 (ver tabela 2)
Tabela 2 - Taxa de ocupação média dos hotéis do Rio de Janeiro
Ano

Taxa

2000

69,96%

2001

66,60%

2002

61,71%

2003

60,90%

2004

61,75%

2005

59,65%

2006

63,06%

2007

62,98%

2008

65,86%

2009

68,79%

2010

73,75%

2011

79,08%

2012
76,95%
Fonte- ABIH –RJ/Fecomércio-RJ

A hospitalidade de luxo está concentrada nos hotéis de rede, com marcas dos
grupos nacionais citados no parágrafo acima e de empresas que possuem
abrangência mundial: Sheraton Barra e Rio (Starwood), J W Marriott (Marriott),
Sofitel Rio e Caesar Park by Sofitel (Accor), Belmond Copacabana Palace (Orient
Express) e Royal Tulip (que apesar de ser administrado pelo BHG – Brazilian
Hospitality Group – que é uma empresa nacional que utiliza as marcas do Golden
Tulip Hospitality Group) (BHG,2014). Neste segmento, deve-se destacar também o
Fasano Rio de Janeiro, do Grupo Fasano, que é brasileiro e apresenta uma proposta
diferenciada em seus hotéis com uma personalização maior do serviço oferecido,
com foco na arquitetura e culinária. A unidade carioca possui apenas 89 unidades
habitacionais. (FASANO, 2014)
Nos últimos anos, a cidade recebeu maior atenção e investimentos em meios
de hospedagem. Grandes nomes estão com inaugurações previstas para os
próximos meses, principalmente na área da Barra da Tijuca: a Accor terá hotéis da
bandeira Ibis, Novotel e Grand Mercure abertos em 2014 (ACCOR, 2013), o Hilton
também está com inauguração prevista do seu primeiro hotel no Rio de Janeiro para
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o mesmo ano (HILTON HOTEL & RESORTS, 2014), e para meados de 2015 haverá
abertura do Grand Hyatt (GRAND HYATT RIO DE JANEIRO, 2014)
Outro ponto a ser levantado, ao analisar o segmento de luxo do Rio de
Janeiro, em consequência da gestão de redes hoteleiras multinacionais expressiva,
é o desafio para as respectivas administrações em manter os padrões e exigências
requeridos pela companhia e a manutenção de produtos e serviços que possam
remeter ao local, já que uma das grandes motivações da atividade turística é o
contato com a cultura local. Portanto, esses dois conceitos que por ora parecem
contraditórios – padronização internacional e identidade local – talvez possam
coexistir sem se sobrepor, de maneira que atinjam as expectativas do consumidor e
estejam de acordo com as premissas do estabelecimento.
3.3 O PAPEL DA MARCA NAS GRANDES REDES HOTELEIRAS
A criação de uma marca possibilita a conexão emocional entre a empresa e o
consumidor e consequentemente contribui para a fidelização de um produto ou
serviço. Segundo Kotler (2012), “uma marca é, portanto um bem ou serviço que
agrega dimensões que, de alguma forma, o diferenciam de outros produtos
desenvolvidos para atender a mesma necessidade.”
Com a expansão mundial da hotelaria de rede e a existência de públicos
diferenciados, as grandes redes utilizam a estratégia de divisão de marcas. Essa
segmentação permite moldar padrões e conceitos atribuídos a determinado hotel e
ao público que pretendem atingir. Melo e Goldenstein (2011, p.11) afirmam que
“para boa parcela do público, as marcas passaram assim a ser um referencial
melhor do que a categorização de estrelas adotadas para os hotéis”. Dessa maneira,
as empresas também podem aumentar a sua participação no mercado e
potencializar seus resultados.
Mas ao criar uma marca devem ser consideradas as suas limitações de
acordo com o nicho mercadológico que irão atuar. Um produto ou serviço que
despertam o interesse de determinado público-alvo, pode gerar a aversão de outro.

Uma marca só pode ser ampliada até determinado ponto, e nem todos os
segmentos de mercado que uma empresa gostaria de alcançar vão
enxergá-lo de modo igualmente favorável. Com frequência, são necessárias
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múltiplas marcas para atingir esses múltiplos segmentos (KOTLER, 2012, p.
278)

Sendo assim, ao trazer esse conhecimento de marketing para a hotelaria,
pode-se compreender de maneira genérica que ao ter uma marca de hotéis de luxo
e outra de hotéis econômicos, uma companhia poderá ter maior área de atuação do
que uma concorrente que esteja restrita a determinado perfil socioeconômico.
Essa divisão pode também estar relacionada a outros conceitos que não
estejam diretamente ligados a elasticidade econômica, mas a questões conceituais
atreladas a marca. Uma mesma rede de hotéis pode ter mais de uma marca no
segmento de luxo, mas com posicionamentos distintos: valorização do design, ter
um modelo mais clássico de serviço, funcional para o hóspede que viaja a trabalho,
etc.
A indústria hoteleira, por estar diretamente ligada a prestação de serviços, ao
estabelecer parâmetros associados ao posicionamento de uma marca, deve ter
grande parte dos seus esforços concentrados em padrões de atendimento e
procedimentos, que apesar da intangibilidade da sua natureza, possam transmitir ao
cliente os ideais da marca. Portanto, é importante a criação de um conceito de
serviço a ser oferecido pelo hotel que “cria um senso de propósito e ajuda a manter
o foco” (CAON, 2008, p.18).
Presume-se que por ser um meio dinâmico, um desafio existente é a
flexibilidade nas relações com o consumidor sem que ela seja conflitante com a
proposta de serviço estabelecida pela marca do hotel. Essa preocupação pode ser
estendida também a incorporação identidade local nos empreendimentos hoteleiros,
que não devem se contrapor aos seus padrões.
Um exemplo que se enquadra a esse caso é o Le Méridien Pyramids Hotel &
Spa, localizado no Cairo, Egito. Há um grande apelo nos canais de divulgação da
imagem das pirâmides de Gizé (ver figura 4) devido a sua proximidade com o ponto
turístico, o que pode ser evidenciado pela incorporação do atrativo no nome oficial
do hotel. Mas de maneira harmoniosa, aparecem fortes itens da marca como o
‘Spa by Le Méridien’, e o ‘Unlock Art’, que é um programa que tem como objetivo
explorar a arte local, de onde estão os hotéis da marca e garante um passe livre aos
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hóspedes a centros culturais de arte contemporânea em suas proximidades2, que
ressalta novamente a possibilidade de unir padrões de marcas de hotéis com a
identidade local.

Figura 6 - Pirâmides de Gizé em evidência
Fonte: Le Méridien Pyramids, 2014.

Ao delimitar-se a hotelaria de luxo no Rio de Janeiro, que tem a maior parte
da sua oferta em empreendimentos de rede e marcas de projeção internacional, o
panorama esse desafio pode ser visualizado. Caso a oferta local ofereça produtos
ou serviços ligados à identidade local, estes devem se enquadrar as especificações
de suas marcas, para que atendam as expectativas pré-estabelecidas do seu
público-alvo e aos padrões da rede.

_____________

2

O atrativo que os hóspedes do ‘Le Meridién Pyramids Hotel & Spa’ tem acesso pelo programa
‘Unlock Art’ é o Museu de Arte Moderna Egípcia.
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4 ESTUDO DE CASO - SHERATON RIO HOTEL & RESORT
Com o propósito de entender, de modo aplicado, as relações entre identidade
local e hotelaria de rede, já abordados no referencial teórico e como esse tema pode
ser trabalhado na operação de um hotel, foi feito um estudo de caso qualitativo
direcionado ao Sheraton Rio Hotel & Resort, hotel de luxo do Rio de Janeiro, com o
foco na área de Marketing e Hospedagem.
4.1 – UM PANORAMA DA MARCA “SHERATON”
Para a melhor compreensão do surgimento da marca, e das evoluções e
transformações passadas até a atualidade, há uma abordagem breve do seu
histórico e a apresentação de dados atuais e seu posicionamento de mercado.
4.1.1 Histórico
Em 1937, na cidade de Springfield, nos Estados Unidos, foi quando o primeiro
hotel Sheraton chamado inicialmente de Stonehaven foi adquirido por seus
fundadores, Ernest Henderson e Robert Moore. O nome Sheraton foi escolhido ao
acaso, devido a uma placa pendurada no edifício que continha uma homenagem ao
marceneiro da região.3 A expansão da empresa se deu de maneira rápida, com a
compra de hotéis em Boston e Maine. Outro marco importante foi ter sido a primeira
cadeia de hotéis a ter suas ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York.
(STARWOOD HOTELS, 2014)
Sua expansão internacional começa no final da década de 1040 com a
compra de propriedades em território canadense. Seu crescimento continua com
novas aberturas nas décadas de 1960 e 1970 para territórios mais distantes, como o
Oriente Médio e America Latina (STARWOOD HOTELS, 2014). Desse período,
ainda permanecem propriedades de destaque no mercado na divisão latinoamericana como: Sheraton Maria Isabel Hotel & Towers (Cidade do México,
México); Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center (Buenos Aires,
_____________

3

Parte dessas informações foram obtidas através de treinamentos internos, prestados pelo
Departamento de Recursos Humanos do hotel.
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Argentina); Sheraton Lima Hotel & Convention Center (Lima, Peru) e Sheraton Rio
Hotel & Resort (Rio de Janeiro, Brasil).
Na década de 1980, torna-se a primeira rede internacional a administrar um
hotel na China. Hoje, o país com relevante importância econômica tem uma parcela
significativa de propriedades Sheraton no mundo: cinquenta e nove hotéis da marca,
e a inauguração prevista de mais trinta e sete unidades, até o ano de 2019
(STARWOOD HOTELS, 2014), número recorde de aberturas comparado a outros
países.
Em 1998, a ITT Sheraton Corporation é comprada pela Starwood Hotels &
Corporation, grupo que surgiu no ano de 1994. A empresa também foi responsável
pela aquisição de outras marcas de grande projeção no mercado já existentes
anteriormente. Começaram a ser implementadas vantagens competitivas aos hotéis
pertencente do grupo, como a criação do programa SPG - Starwood Preferred
Guest, em que participam todo o portfólio de marcas do grupo.4 (STARWOOD
HOTELS, 2014)
Recentemente incorporou elementos a marca Sheraton que reforçaram o seu
diferencial (como o Link@Sheraton, Social Hour e Sweet Sleeper Bed),
principalmente a partir de 2007 quando começaram ações pertencentes a uma série
de investimentos de revitalização da marca, incluindo a renovação de propriedades
e mudanças conceituais para o estabelecimento mais forte de seu posicionamento
na indústria hoteleira (ELEFTHERIOU-SMITH, 2012).
4.1.1 Cenário Atual
O Sheraton atualmente é a marca líder da Starwood e a mais globalizada,
com mais de 400 propriedades em todo o mundo (atualmente são mais de 70
países) e com aberturas previstas para os próximos anos (ver figura 7).

_____________
4

Atualmente, a Starwood Hotel & Corporations Inc. possui nove marcas: Aloft, W Hotels, Luxury
Collection, Sheraton, Four Points, Element, Westin, St. Regis e Le Meridien.
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Figura 7- Distribuição de hotéis da Starwood mundialmente.
Fonte - Starwood Hotels, 2014

Em território nacional, sua expansão é nítida. Apesar das poucas unidades
comparadas a outras localidades5, o seu crescimento é acelerado nos últimos anos.
Desde 2012, a bandeira começou a administrar mais um hotel em Vitória- ES
(Sheraton Vitoria Hotel), inaugurou outro em Salvador- BA em 2013 (Sheraton da
Bahia Hotel) e está com a abertura prevista de outro edifício em Cabo de AgostinhoPE, para junho de 2014 (Sheraton Reserva do Paiva Hotel & Convention Center)
(STARWOOD HOTELS, 2014).
4.2 PROGRAMAS CHAVE E VALORES DA MARCA
Com o desenvolvimento de estratégias mais agressivas de posicionamento da
marca (ELEFTHERIOU-SMITH, 2012), a partir dos últimos, houve uma releitura dos
seus valores fundamentais e a criação de novos ‘programas chave’, que de acordo
com o padrão estabelecido, são estruturas que devem estar vigentes em todos os
hotéis. 6
4.2.1 Valores da marca
Os três valores da marca são: “acolhedor, conectado e comunidade”
(ELEFTHERIOU-SMITH, 2012). Eles tem que ser aplicados na filosofia de cada
empreendimento por meio dos seus equipamentos. ‘Acolhedor’ seria a maneira
como o serviço é prestado e a proposta de bem-estar ao hóspede em suas
_____________

5

No Brasil, há apenas 06 empreendimentos da marca.
Informação baseada em treinamentos internos e informações divulgadas pelo Departamento de
Recursos Humanos.

6
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instalações; ‘Conectado’ exprime a possibilidade do hóspede manter o contato com
o que é importante para si, como o trabalho e família, através das comodidades do
hotel; ‘Comunidade’ expressa a proposta de pertencimento social do hóspede ao
meio que ele está. Esses conceitos são bastante amplos, mas basicamente são
diretrizes de como o atendimento deverá ser prestado e ajudam a manter o toque
familiar da marca.
‘É interessante detectar como o entorno local é uma preocupação expressa
em ‘comunidade’. Como consequência disso, a identidade da região em que está o
hotel, estar exposta de alguma maneira em sua operação, é uma característica que
está em conformidade com um dos valores da marca.
Segundo entrevista concedida por Hoyt Harper7 em 2012 a Marketing
Magazine, o perfil do cliente Sheraton é o viajante social, que é prático e se importa
com as conexões com os lugares e pessoas quando está viajando. Com base nesse
perfil, que os valores acolhedor, conectado e comunidade guiam os serviços e os
programas-chave da marca (explicados detalhadamente abaixo). Eles também são
apropriados pelo marketing de hotéis e evidenciados em objetos ou infraestrutura
(ver figuras 1 e 2).
Exemplificando, no Sheraton Railegh, localizado nos Estados Unidos, há a
menção aos valores da marca (ver figura 8), harmonicamente com o texto de
divulgação do hotel, na parte de atrações locais do seu site oficial, no trecho “we
offer guests unique experiences within a warm, connected community”8 (SHERATON
RALEIGH, 2014).
Há também a exposição desses valores a elementos que fazem parte do
cotidiano do hóspede. Um exemple nesse caso é o crachá funcional dos hotéis
Sheraton que estabelece que todos os colaboradores estão conectados a uma
atividade, lugar, ação ou manifestação cultural (ver figura 9). Na fotografia, que é
oriunda do Sheraton Rio, está escrito o Corcovado que é um dos atrativos turísticos
locais da cidade. Cabe a cada funcionário decidir ao que vai estar conectado, e há
várias opções, que em geral as opções estão relacionadas ao Brasil ou ao Rio de
Janeiro, entre elas estão: o Maracanã, Vidigal, Pão de Açúcar, Futebol Brasileiro,
etc. Em hotéis em outro lugares do mundo, essas opções variam de acordo com a
_____________

7

Vice-presidente Senior e líder global da marca Sheraton.
“Oferecemos experiências únicas em uma comunidade conectada e acolhedora” – Tradução livre do
autor.

8
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localização. Em Nova York, uma das opções a ser utilizada poderia ser a Times
Square ou qualquer outro ponto turístico da cidade ou algo que tenha uma certa
expressividade local. O detalhe escrito no objeto desperta a curiosidade dos
hóspedes e possibilita que o funcionário estabelece contato sobre o tema e explore
alguma característica local
Portanto, neste caso o valor ‘conectado’ é apropriado de uma maneira que o
relaciona com a identidade local, vínculo que presume-se ser importante nas
referências internas utilizadas na operação de grandes empreendimentos hoteleiros.

Figura 8 - Descrição das atrações do Sheraton Raleigh, citando os valores da marca.
Fonte - Site Oficial do Sheraton Raleigh, acessado em 12/04/14.

Figura 9 - Crachá funcional padrão dos funcionários da marca Sheraton
Fonte – Acervo pessoal
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4.2.2 Programas-chave9
Programas-chave

é

o

termo

utilizado

para

estruturas

que

devem

estar

obrigatoriamente presentes nos hotéis da marca Sheraton. Elas tem bastante nos
empreendimentos e devem receber destaque na em sua operação e divulgação.
Seguem abaixo breves definições sobre quais são e de que maneira devem estar
dispostos no hotel.
Link@Sheraton

–

computadores,

wi-fi,

computadores,

TV

Espaço

destinado

impressora,
transmitindo

a

material
telejornal,

conectividade
para
jornais

no

lobby.

impressão,
e

revista.

Contém

mesas
O

para

programa

desenvolvido em parceria com a Microsoft, começou em 2007, quando começaram
os novos investimentos no posicionamento da marca.
Sheraton Club – É uma área especial do hotel destinada aos hóspedes com o
status mais alto no programa de fidelidade da rede ou para quem paga por esse
serviço especial. Inclui apartamentos com mobília diferenciada e amenidades
especiais, e o acesso ao Sheraton Club Lounge, área privativa aonde são
disponibilizadas opções de bebidas e aperitivos, aonde o hóspede pode socializar e
ter um serviço mais diferenciado.
Sweet Sleeper Bed – Trata-se da cama desenvolvida especialmente para o cliente
Sheraton. Ela foi criada em 2004, e é um produto exclusivo para os hotéis da marca
e deve estar em todos os apartamentos do hotel. Foi desenvolvida através de
pesquisas feitas com os hóspedes para proporcionar uma experiência relaxante ao
viajante que tem uma vida agitada.
Sheraton Fitness – É a academia existente nos hotéis. Há uma parceria feita com
a Core Performance, empresa responsável por uma proposta de exercícios rápidos
e alimentação saudável, para o viajante que não possui muito tempo e está sempre
se deslocando

_____________

9

As principais fontes utilizadas para as explicações sobre o programa foram de materiais de
treinamento interno, fornecidos pelo Departamento de Recursos Humanos do Hotel.
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Sheraton Social Hour – O programa mais novo da marca incorporado em 2012,
que promove a sociabilização através de uma degustação de vinhos diversificados
por um valor especial. O social hour ocorre em um horário determinado em um bar
do hotel. Além de promover a interatividade com os hóspedes, um dos objetivos é
tornar as propriedades como um atrativo para os apreciadores de vinho.10
É interessante notar que parte dos programas pode estar associada aos
valores da marca mencionados anteriormente, e como eles podem ser utilzados
como ferramentas que os reforçam: o Link@Sheraton está claramente associada a
‘conectado’; A cama Sweet Sleeper Bed ao conceito de ‘acolhedor’; O Sheraton
Social Hour e a interatividade proporcionada podem abranger ‘comunidade’.
4.3 PADRÕES DA MARCA
Como posteriormente serão abordados elementos da identidade local nos
serviços e produtos oferecidos no Sheraton Rio Hotel & Resort, é necessário
entender quais os parâmetros utilizados pela marca que são aplicados nos hotéis.
Com base em observações do cotidiano, nota-se que as características locais
podem existir nos produtos e serviços prestados, mas não devem confrontar com os
modelos previamente estabelecidos de acordo com as especificações da marca.
Os funcionários de todos os hotéis da Starwood devem ter acesso ao
‘Starwood One’, plataforma online em que estão disponíveis diversos recursos:
notícias sobre a rede, treinamentos online, oportunidades de emprego em outros
hotéis, documentos, indicadores de resultados, etc. Gestores e funcionários
autorizados pela Gerência Geral têm acesso adicional a uma área restrita de
Controle de Qualidade, onde pode ser acessado ou impresso um documento
chamado Brand Standards que contém todos os padrões que devem ser adotados e
seguidos pela marca de acordo com a sua divisão11. Cada padrão é agrupado em
áreas de abrangência e a qual setor do hotel está direcionado (ex: Governança,
Recepção, Serviços ao hóspede, Alimentos & Bebidas).
_____________

10

Informação baseada na afirmação de Brian Abel, Vice- Presidente de Alimentos & Bebidas da
Starwood, na nota de imprensa divulgada no site oficial do Sheraton quando o Sheraton Hour
começou a ser implementado mundialmente. em 16/05/12
11
As divisões são áreas territoriais em que estão distribuídos os hotéis. O Sheraton Rio Hotel &
Resort pertence a LAD – Latin American Division.
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Esse documento é atualizado anualmente, com novas regras e adequações
que devem ser implementadas, para que os hotéis se enquadrem em novas
tendências de mercado e necessidades da marca. Para que haja o tempo suficiente
de adequação aos novos modelos, essas requisições de mudanças já são avisadas
com antecedência no manual.
Cabe a cada gestor, o controle e a manutenção de suas respectivas áreas e
todo Sheraton deve ter um Representante de Qualidade, que é responsável pelo
hotel como um todo, e deve fazer o acompanhamento dos padrões da marca em
todos os departamentos. No Sheraton Rio Hotel & Resort existe um Comitê de
Qualidade que se reúne periodicamente para a discussão de temas relativos à
melhoria dos serviços e o acompanhamento dos padrões.
Anualmente, o hotel passa por uma auditoria externa da marca, em que um
hóspede secreto avalia se todos os serviços e estruturas físicas estão coerentes
com os padrões a serem seguidos. Conforme explicado em treinamento interno
referente a ‘Standards e Qualidade’, há níveis de prioridade que variam de 1 a 4
exposto no manual Brand Standards, nos pontos a serem avaliados que se referem
aos respectivos graus de importância de cada item. Após a visita do auditor, ele
envia um relatório à divisão regional com as suas observações e cabe ao hotel
implementar as mudanças e melhorias necessárias, para que a propriedade esteja
de acordo com os modelos globais do Sheraton.
4.4 CARACTERÍSICAS DO “SHERATON RIO HOTEL & RESORT”
O hotel estudado teve a sua inauguração em 1974, período que as grandes
redes internacionais chegaram nas principais cidades do país atraídos pelos
incentivos governamentais e crescimento de mercado (CAON, 2007). Situado na
Avenida Niemeyer, entre os bairros do Leblon e São Conrado, e em frente à Praia
do Vidigal, pode ser considerado um dos ícones da chegada dos grandes
empreendimentos hoteleiros no Rio de Janeiro.
Atualmente, permanece entre os maiores hotéis da cidade. O edifício
disponibiliza de 542 apartamentos, 15 ambientes de eventos, 03 restaurantes, 01
bar e ampla área de lazer com piscinas, quadras de esportes, entre outras
facilidades. (SHERATON RIO, 2014). Em sua divulgação afirma que “... é o único
resort da cidade de frente para a praia, com ampla área de lazer, spa e outras
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comodidades” (SHERATON RIO, 2014). De acordo com o conceito de Vallen G. e
Vallen J. (2003), “os hotéis resort atendem a hóspedes sociais”, se baseando nessa
ideia, pode-se entender que esse tipo de estabelecimento tende a ter uma ligação
maior com a cultura e respectivamente identidade local, por sua valorização do
aspecto social.
Os autores também citam que os resorts têm cada vez mais expandindo o
seu público, não estando restritos apenas aos hóspedes que estão a lazer. Os
estabelecimentos que se enquadram nesse perfil são chamados de “resort de uso
misto”. O empreendimento utilizado como estudo de caso, pode ser enquadrado
nesse segmento, por atender tanto a hóspedes que estão a negócios, tripulações
aéreas, grupos de incentivo, como os que estão a lazer. 12
Neste momento, o hotel está na fase final de uma grande renovação estimada
em 50 milhões de dólares (VERTICCHIO, 2013), que ocorre desde meados de 2012,
com o propósito de atender melhor aos hóspedes e clientes. Com a reforma vigente,
já se apresentam mudanças e melhorias, como a inauguração no mês de Março de
2014, do Restaurante L’Etoile, com cardápio de culinária francesa e assinatura de
Chefs renomados. Em breve, haverá a abertura de mais um restaurante e bar, e a
entrega de todos os apartamentos e salão de eventos.
Por meio da observação cotidiana ao longo dos últimos dois anos no hotel,
foi possível constatar a melhoria da qualidade de infraestrutura dos apartamentos e
instalações, além da contratação de novos funcionários devido a reestruturação dos
serviços do hotel, como consequência da renovação.
4.5 DESCRIÇÃO DO CAMPO DE ESTUDO
Como o marketing aborda ações e mídias, que em grande parte não estão
dentro da estrutura física fixa do hotel. Para a melhor compreensão do leitor, quando
forem descritos os itens de análise, é apresentada uma breve descrição do campo
de estudo com a caracterização restrita a área de hospedagem
Em relação ao Front Office, a maior parte de sua estrutura de apoio ao
hóspede está localizada no 6º andar do hotel, onde fica localizado o lobby. A entrada

_____________

12

Informações baseadas em observações feitas pelo autor, em seu cotidiano no hotel.
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principal se dá por esse andar devido a avenida de acesso estar acima do nível do
mar.
No lobby, atualmente, há a Recepção que atende 24 horas por dia e tem
como as principais atribuições, o check-in e check-out de hóspedes individuais e
grupos e pagamento e controle de contas do hotel. O Concierge, aberto de 07h às
23h, é responsável por assistir aos hóspedes com recomendações, realizações de
reservas, e pelo controle de recebimento e entrega de encomendas e bagagens,
durante o período em que está fechado, suas atividades são atribuídas a Recepção.
Na área central do lobby há o espaço do Link@Sheraton (programa-chave da marca
mencionado anteriormente), cuja manutenção e assistência cabe ao Departamento
do Front Office. Há também a mesa de Guest Relations, cargo responsável pelo
atendimento de hóspedes especiais e resolução de problemas cotidianos que
envolvam os clientes hospedados no hotel.
No 26º andar, andar mais alto do hotel, está o Sheraton Club Lounge, e a
Recepção do Sheraton Club, área exclusiva que presta assistência aos hóspedes
com reserva nos andares especiais do Sheraton Club , e também aos membros com
status mais alto, no programa de fidelidade da Starwood (SPG ). Essa área fica
aberta diariamente de 07h ás 22h.
As unidades habitacionais destinadas a hospedagem estão distribuídas em 22
andares do hotel. Em relação a estrutura interna dos apartamentos, ela é bem
similar. As divisões entre categorias, que incluem Suítes e Apartamentos comuns se
restringem a diferença de vista e a metragem dos apartamentos. Nas Suítes, que
são acomodações maiores, é possível identificar mais itens de mobília, mas em
geral seguem os mesmos padrões de tons, decoração, que os apartamentos
convencionais. Algumas diferenças podem ser percebidas em apartamentos do
Sheraton Club, que apresentam a mobília um pouco diferenciada do que os andares
convencionais. Há também 03 suítes especiais: Suíte Petrópolis, Suíte Tropical e
Suíte Guanabara (Presidencial).
4.6 DESCRIÇÃO DOS DADOS
Para entender melhor como a identidade local influencia no Sheraton Rio
Hotel & Resort, foram escolhidos itens a serem analisados, tanto da área de
hospedagem, como de marketing, que serão os parâmetros para o desenvolvimento
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da pesquisa qualitativa. As impressões listadas foram baseadas em percepções da
vivência do autor no cotidiano do seu ambiente de trabalho, e adicionalmente foram
entrevistadas, a Diretora de Hospedagem do hotel e a Diretora de Comunicação da
Starwood Brasil, que puderam dar sua opinião sobre o tema e como ele é
desenvolvido em suas áreas de gestão.
4.6.1 Hospedagem
De acordo com o que foi mencionado na metodologia de pesquisa utilizada no
trabalho, as áreas de hospedagem analisadas serão as que o hóspede possui
contato direto ao longo da sua estada: Front Office e os apartamentos.
4.6.1.1 Front Office
Decoração e arquitetura do lobby
O ambiente é neutro, em geral as cores utilizadas são tons de marrom e
materiais de ferro e madeira. Atrás da Recepção principal, há uma estrutura de
vidro, o que torna possível a contemplação do mar e da paisagem local (ver figura
10). As flores variam de acordo com a semana e é recorrente estarem dispostas
orquídeas, ou flores tropicais, como a bromélia.

Figura 10 - Recepção principal do hotel
Fonte – Acervo pessoal
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Em relação aos materiais utilizados, itens de decoração, quadros, não foi
identificado nada especificamente que remeta a identidade local e é possível
imaginar algo similar em cidades com características totalmente diferentes que o Rio
de Janeiro. Em contrapartida, há itens que remetam a marca Sheraton como:
Link@Sheraton e sinalização em relação a fila preferencial para os membros do
programa de fidelidade.
Quanto ao projeto arquitetônico, nota-se uma valorização da área local e
vista, principalmente com as mudanças provenientes da renovação do hotel, já que
a disposição anterior da Recepção não ressaltava muito, esse aspecto.
De acordo com a Diretora de Hospedagem “a decoração é em função do
projeto arquitetônico, não (...) necessariamente com as características da cidade”
Mas ela ressalta a importância dessa harmonização com a cidade e os padrões da
marca, e acrescenta também que as flores são escolhidas em conformidade com
aspectos do Rio de Janeiro.
Decoração e arquitetura da Recepção e Lounge do Sheraton Club
A Recepção dessa área se constitui basicamente de uma mesa que o
hóspede pode sentar-se para receber assistência em relação a sua estada. Ao lado
está o lounge, que possui mesas, cadeiras e sofás e duas TVs que transmitem
apenas canais de notícias. As cores a mobília são sóbrias, com padrão similar ao
existente no lobby (ver figura 11). Há uma grande estante onde estão diversos
objetos decorativos. Em toda essa área, janelas panorâmicas permitem a
contemplação da vista da praia e da cidade pelo hóspede.
Nota-se que assim como o lobby, a paisagem é um elemento de importante
valorização dessa área localizada no 26º andar do hotel.
Entretanto, a recepção privativa do Sheraton Club não tem nenhum elemento
de decoração que remeta ao Rio de Janeiro. No interior do lounge, já é possível ver
vários itens com referência a cidade e ao país dispostos na estante: livros de
imagens do Brasil e da cidade, como por exemplo um exemplar com fotografias do
Morro Dona Marta e outro com fotos históricas do porto do Rio (ver figura 12 ), há
também outros livros históricos e uma moldura com a figura do pão de açúcar .
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Figura 11- Decoração do lounge
Fonte: Acervo pessoal

Figura 12 -Detalhes decorativos do Club Lounge
Fonte: Acervo pessoal

Materiais Impressos
O material de apoio utilizado para o atendimento ao hóspede basicamente se
restringe a mapas e folhetos com opções de tours, que são usados mais
expressivamente pela equipe do Concierge e em geral, são fornecidos por empresas
terceirizadas que prestam os serviços oferecidos. Há também periodicamente, a
divulgação de serviços por meio de flyers do hotel dados nas oportunidade de
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interação com o hóspede. Não há nada impresso exposto nos balcões de
atendimento do Concierge, Recepção e Recepção do Sheraton Club que remeta a
cidade.
É possível observar que esse aspecto visual existente nos materiais de apoio
é valorizado pelo hóspede. A Diretora de Hospedagem afirma na entrevista que
apesar dos avanços tecnológicos, essas ferramentas ainda são muito importantes,
“o hóspede que chega, ele gosta de sair com mapa né, todos tem um iphone na
mão, mas ele sai com um mapa”.
Hábitos Culturais
Por ser um ambiente formal, as relações entre funcionários e hóspedes
devem estar de acordo com esse protocolo, evitando gírias e contato físico. Portanto
não é tão claro identificar através das interações alguma manifestação de gestos ou
cumprimentos que sejam ditos como locais.
Nota-se alguns detalhes, como o sotaque carioca e talvez uma maneira mais
descontraída no atendimento, apesar da formalidade. A Diretora de Hospedagem
destaca esses modos de maneira positiva, segundo ela “a parte do sorriso, a parte
do..da maneira que a gente tá recebendo hóspedes é a cultura carioca né.”
Uniforme dos funcionários
As principais cores utilizadas são tons de bege e os vestuários masculinos
não tem gravata, o que dá uma aparência mais descontraída ao uniforme (ver figura
13). Os cargos de Supervisão e Gerência não tem uniforme determinado, mas são
mais formais, com a utilização de tons mais sóbrios e terno e gravata para homens.
Considera-se que a escolha por tons mais claros, e um dress code, um pouco
menos rígido são reflexos do hotel estar em uma cidade de praia, e também por ser
um resort. Para os cargos mais altos, a maior formalidade, pode ser atribuída ao
grau de responsabilidade dos cargos, que exige uma diferenciação dos cargos.
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Figura 13 - Uniforme dos funcionários do Front Office
Fonte: Acervo pessoal

Para a Diretoria de Hospedagem, a harmonia com o entorno local é
fundamental.

A escolha do uniforme é baseada em várias características, principalmente
na...da cidade, se é calor, se é um hotel de praia, se é um hotel mais de
cidade. Também depende da estação do ano né, tem hotéis que você
precisa dois uniformes, um para o inverno, outro pra verão. No caso do Rio
de Janeiro, a gente não precisa dois uniformes porque não...não é muito
frio.

Produtos/ Itens
Devido ao foco ser em relação a serviços de hospedagem, o Front Office não
disponibiliza produtos expostos a vendas. Há alguns itens de emergência que
devem estar disponíveis para os hóspedes, devido as especificações da marca
(alguns itens de primeiros socorros, protetor solar, gravata). Esses estão
disponibilizados no Business Center do hotel, mas não há nada de caráter local.
Uma exceção considerada é o presente de boas-vindas, que é uma opção de
amenidade concedida aos hóspedes Platinum (membros mais altos do programa de
fidelidade da Starwood) no momento do check-in. O hotel oferece um kit caipirinha
que inclui um copo, uma garrafa de cachaça e uma tábua de cortar, que apesar de
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não ser atrelado a identidade apenas do Rio de Janeiro, está a identidade do país
como um todo.

Figura 14 - Kit caipirinha como opção de amenidade
Fonte – Acervo pessoal

Incentivo a experiências locais
Por ser um hotel também voltado para o lazer, faz parte das atribuições do
Front Office, a recomendação de atividades e atrações turísticas.
Nota-se que nas sugestões oferecidas, há o incentivo de experiências locais
como restaurantes e bares, e atividades de lazer frequentadas por moradores do Rio
de Janeiro. Essa valorização de experiências locais é apontada como fundamental,
pelo ponto de vista da Diretoria de Hospedagem.

Acho que é muito importante, todos nós devemos saber né...por exemplo: o
que é característico (...) não somente coisas de turistas, mas coisas que é
do dia-a-dia, porque tem muito hóspede que gosta de viver, ter a vivência,
do que passa nessa cidade.

As maiores restrições de recomendações são experiências que podem
colocar a segurança do hóspede em risco. Muitas vezes, essas atividades são

54
intermediadas por uma companhia e realizadas apenas na área turística da cidade,
como os tours em favelas.
Música ambiente local
A música ambiente que toca tanto no lobby, como no Sheraton Club faz parte
uma playlist padronizada enviada pela Starwood. A maior parte das canções são de
bandas ou cantores internacionais, mas a seleção também inclui ritmos brasileiros,
como bossa nova e samba.
Constata-se que a identidade musical local é valorizada, devido a escolha por
estilos de grande representatividade na cidade do Rio de Janeiro como os citado
acima. A reprodução expressiva de canções internacionais pode ser justificada pelas
distintas nacionalidades de hóspedes e pela abrangência global da marca Sheraton
4.6.1.2 Apartamentos
Decoração
A decoração dos apartamentos em andares convencionais e do Sheraton
Club, adota tons pastéis em sua mobília que permitem uma combinação mais
clássica e suave ao ambiente (ver figura 15).

Figura 15 - Decoração dos apartamentos
Fonte – Acervo pessoal

Os atributos locais estão representados através de uma pequena combinação
de quatro quadros existente em todos os apartamentos com temas variados (ver
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figura 16) que possuem imagens com representações da cultura brasileira (padrões
arquitetônicos coloniais, festividades, danças) e também ao Rio de Janeiro (rodas de
samba, calçadão de pedras portuguesas), e de um livro de imagens chamado “my
Rio” concedido pelo Rio Convention Bureau.13

Figura 16 - Quadros decorativos dos apartamentos
Fonte – Acervo pessoal

Ao fazer suas considerações, sobre os elementos decorativos das
acomodações, a Diretora de Comunicação afirma a importância das características
da cidade

(...)volta sempre a identidade local, então por exemplo aqui, a gente tem os
novos quartos decorados de uma maneira Sheraton, mas aí depois você
tem um quadro na parede que é o calçadão de Copacabana, o outro que é
de Ipanema, um visual do Rio de Janeiro, tem um livro na mesa que...sobre
samba (...) aí depois você tem que ter aqueles elementos pontuais locais.

De acordo com o trecho da entrevista acima, e também com a observação
realizada em campo, se averigua que o hotel consegue manter características da
marca no interior do apartamento, em harmonia com a utilização de itens
decorativos que remetem a cultura local.

_____________

13

Fundação sem fins lucrativos, responsável pela promoção da cidade do Rio de Janeiro.
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Paisagem como elemento de valorização
A paisagem é uma característica valorizada na divisão de categorias de
apartamentos, e consequentemente na captação de receita de hospedagem.
Apartamentos com as mesmas dimensões de tamanho, mas com vistas distintas
apresentam tarifas diferenciadas. As Suítes Executivas são menores que as Suítes
Junior, mas por estarem localizadas em frente ao mar, e com vista das praias de
Ipanema e Leblon, são consideradas uma tarifa mais elevada.
Observa-se também que esse é um fator apreciado pelos hóspedes, devidos
as constantes solicitações de apartamentos com ‘boa vista’ ou ‘apartamentos
próximos ao mar’. A Diretora de Hospedagem acrescenta que a vista
“definitivamente contribui para a receita, porque (...) ela é um complemento do teu
quarto”.
Marcas locais nos itens dos apartamentos
Grande parte dos itens que estão no apartamento são caracterizados com a
logo ou rótulos da marca Sheraton (ver figura 18): sacolas de lavanderia, roupas de
cama, amenities de banheiro, toalhas, chinelos, roupão etc.
As marcas dos produtos eletrônicos dentro do apartamento são expostas e
pertencentes a empresas internacionais. Já os itens de frigobar e suplementos da
cafeteira abarcam uma quantidade significativa de produtos brasileiros, mas nada
que seja apenas da cidade do Rio de Janeiro.
Sobre esse tema, a Diretora de Hospedagem informa que apesar de tentar de
alguma maneira usar alguma referência local, que a maior parte dos itens devem
estar de acordo com as especificações da marca do hotel.
Uma curiosidade percebida a respeito do tema, que tem relação com
identidade local, são as amenities de banheiro que são disponibilizadas para
hóspedes VIPs.

Com o propósito de propiciar aos hóspedes itens com maior

qualidade, são enviados itens da marca francesa L’Occitane para hóspedes VIPs
brasileiros e da marca brasileira Harus quando são estrangeiros. Este caso é um
exemplo de um recurso utilizado pela gerência do hotel para evidenciar uma
característica local nos itens disponíveis no apartamento, porém julga-se que ele é
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subaproveitado por não haver nenhuma informação que ressalte que a marca é
brasileira.

Figura 17 - Amenities de banheiro
Fonte: Acervo pessoal

Canais de TV
O hotel apresenta opções diversificadas de entretenimento pela televisão a
cabo, que são distribuídas entre emissoras nacionais e internacionais. Nos canais
TV aberta, o hóspede tem acesso ao conteúdo direcionado aos moradores da
região, como telejornais e programas voltados para área metropolitana do Rio de
Janeiro.
O meio de comunicação, nesse caso, pode deixar o hóspede em maior
contato com temas que sejam de maior relevância para o destino em que está
localizado o hotel. Porém admite-se que devido a alguns fatores, como a limitação
da compreensão de conteúdos por pessoas que não dominem a língua portuguesa,
e pelo número pequeno de programas locais nas grades das emissoras, esse ainda
é um fator de pequena relevância para o contato com a cultura local.
Cortesias
Entre as obrigações do Departamento do Front Office, está o controle e
gerenciamento de custos, referente à entrega de amenidades como cortesias aos
hóspedes. Esses itens podem ser alimentos, bebidas ou pequenos presentes
enviados como um gesto de boas-vindas a VIPs ou como compensação devido a
uma experiência negativa vivenciada no hotel. Em geral são enviados frutas, doces
e bebidas nacionais.
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Foram identificadas frutas tropicais e doces brasileiros como amenidades que
podem também são referências a identidade do país. Mas ao restringir ao Rio de
Janeiro, sua representação está basicamente limitada ao formato de alguns doces
enviados em ocasiões especiais, que remetem a atrativos turísticos da cidade como
o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar (ver figura 19).

Figura 18 - Amenidade cortesia em formato de pão de açúcar
Fonte – Acervo pessoal

Suítes especiais/ Apartamentos Temáticos
O hotel possui três suítes especiais, que além de serem maiores, possuem
caráter único, por ter uma decoração e elementos de mobília exclusivo que não são
encontrados em outros apartamentos.
Ao analisar os nomes, já pode-se identificar referências a itens que possuem
alguma ligação com o destino: Suíte Tropical (o clima da cidade do Rio de Janeiro);
Suíte Petrópolis (cidade do Estado do Rio de Janeiro), Suíte Guanabara ( o estado
da Guanabara, ainda era vigente quando o hotel foi inaugurado).
No espaço interno, devido esse suítes terem maior autenticidade, há
elementos decorativos variados, e muitos itens com características estéticas
atreladas ao país, como quadros e escultura com traços de artesanato regional (ver
a figura 20, que é uma ‘namoradeira’, escultura típica do Brasil, que está na pia do
banheiro da Suíte Tropical ). Ao se tratar de algo mais característico do Rio de
Janeiro, apenas na Suíte Presidencial que foi encontrado um livro com fotos do
carnaval da cidade.
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Figura 19 - Escultura ‘namoradeira’
Fonte – Acervo pessoal

4.6.2 Marketing
Material impresso
Existem alguns portfólios impressos com uma descrição resumida da
estrutura do hotel, que são utilizados como material de apoio para a divulgação pela
equipe de Vendas. Devido ao crescimento da comunicação pela internet, nota-se
que a utilização desse tipo de divulgação não é muito expressiva. O conteúdo
basicamente descreve a estrutura do hotel e não há nenhuma característica local
ressaltada.
Dentro do hotel, há a utilização de cartazes com o design de acordo com os
padrões da marca, para a divulgação de serviços e acontecimentos. As figuras
utilizadas, não projetam características do Rio de Janeiro, em geral são fotografias
de alguns espaços do hotel ou de pessoas em algum momento descontraído. Uma
parcela dessas imagens faz parte do banco de dados utilizado por diversos hotéis da
marca Sheraton.
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Site Oficial
O recurso usado no site, que possibilita a quem o acessa identificar uma
conexão com o destino, são fotografias de paisagens e atrativos turísticos. Elas
estão na página principal do site e na galeria de fotos.
Um dos campos de acesso é chamado ‘Região Local’, que também é citado
pela Diretora de Comunicação ao ser questionada sobre a utilização de
características locais no site do hotel.
No enunciado, há um texto que valoriza as atividades que podem ser
realizadas no Rio de Janeiro, de maneira entusiástica e inclusive há a citação a
canção ‘Garota de Ipanema’, como o que fez a praia do Rio ficar famosa.
Em relação as outras informações, há apenas a distância do hotel em relação
a alguns pontos da cidade e também é possível visualizar um mapa da área, mas
não existe nenhuma informação detalhada dos atrativos. Acredita-se que se eles
fossem mais explorados, poderia ser um fator motivacional para se conhecer a
cidade, por quem está acessando a página.

Figura 20 - ‘Região local’ explorada no site do Sheraton Rio
Fonte - Site Oficial do Sheraton Rio, 2014

Canais de distribuição online
Foram analisados sites de projeção internacional14, em que o internauta
possa efetuar uma reserva diretamente pelo site. As impressões foram similares às
obtidas no site oficial.
_____________

14

Os sites analisados foram: Expedia, Travelocity, Booking.com, Orbitz e Hotels.com, em 28/04/14.
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Apesar das informações relativas ao hotel, estarem apresentadas de maneira
mais breve, as fotos são basicamente as mesmas divulgadas no site oficial15.
Portanto as únicas referências as características locais são em fotografias e em
pequenas descrições, em que o foco é a localização do hotel.
Apoio/ Patrocínio a eventos
Foram analisados os eventos locais que contaram com apoio ou patrocínio do
Sheraton Rio, no período de um ano 16.
O hotel apoiou dois eventos esportivos no Rio de Janeiro: O Rio Open, evento
de tênis com projeção internacional que ocorreu em fevereiro de 2014 no Jockey
Club e o NBA 3x, evento social organizado pela NBA em diversos locais do mundo
que estimula a participação da comunidade a interagir com o basquetebol através de
atividades diversificas, aqui no Rio de Janeiro foi realizado no mês de agosto no
Parque Madureira.
A participação do hotel foi divulgada através de peças gráficas impressas,
como cartazes e banners nos locais do evento, e também em postagens em mídias
sociais. Durante o Rio Open, foram até criados pacotes destinados especificamente
para o público do torneio, ação que evidencia que a associação do hotel a tais
acontecimentos,

pode

ser

usada

a

favor

do

aumento

de

vendas,

e

consequentemente captação de receita.
Mídias sociais
O hotel tem contas oficias nas redes sociais: o Instagram (@sheratonrio)
conta com 957 seguidores e o Facebook (Sheraton Rio Hotel & Resort) com 7699
‘curtidas’17. Ambas são utilizadas para registro de ocasiões especiais do hotel,
divulgação de serviços e eventos. Os programas-chave da marca também são
recorrentemente abordados.
No Instagram, há a valorização da paisagem local que pode ser contemplada
pelo hotel (ver figura 22), e também há a interatividade com a postagem de fotos,
previamente compartilhada na conta dos hóspedes. Algumas fotos da rede social
_____________

15

Como o hotel está passando por uma reforma, grande parte das estruturas já foram renovadas.
Porém nota-se que em alguns canais de distribuição, as fotografias ainda não estão totalmente
atualizadas.
16
Entre 28/04/12 e 28/04/14.
17
Esses números são referentes ao acesso no dia 28/04/14 às 13:33.
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são também acrescentadas em uma galeria destinada a hóspedes, existente no site
oficial, que é um conceito existente em todos os hotéis da Starwood. Em geral
também são abordadas datas comemorativas de importância para a cidade como o
Carnaval e o Ano Novo.
Na conta do Facebook, além de utilizarem os recursos mencionados pelo
Instagram, também fazem postagens de matérias jornalísticas e imagens que
valorizam os atrativos turísticos do Rio de Janeiro.

Figura 21 - Paisagem local no perfil do Instagram do Sheraton Rio
Fonte - Instagram Oficial do Sheraton Rio, 2014

A Diretora de Comunicação reforça a importância da utilização dos elementos
paisagísticos locais, nas postagens administradas pelo hotel.

a gente tira, como você deve acompanhar, foto da vista, dia sim e outro
também, é...vender o que tem o Rio de Janeiro, porque o hóspede também
vem pela cidade né, não pelo hotel em si, então mostrar o que a cidade tem
para oferecer é super importante

Apesar do foco na estética visual da cidade, considera-se que outros
aspectos que remetem a identidade do Rio de Janeiro poderiam ser mais explorados
nos conteúdos postados, como música local e a programação cultural da cidade. O
que possibilitaria a interação com a cultura local de maneira mais ampla pelas redes
sociais.
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4.7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
É interessante notar que nas entrevistas com as gestoras de hospedagem e
comunicação, na maior parte das respostas, elas confirmam que de alguma
maneira, há a influência da identidade local sobre a área ou serviço mencionado.
Ambas enxergam essa característica como algo positivo e atrativo aos hóspedes.
Durante a observação em campo, e também ao longo das entrevistas foi
possível constatar como a paisagem é um dos principais elementos de valorização
nas referências feitas a região local, devido ao destaque que recebe na operação do
hotel em relação a outras particularidades, como também na análise no discurso das
diretoras entrevistadas.
As últimas perguntas não eram sobre as respectivas áreas de atuação (não
abordavam os itens de análise descrito anteriormente), mas em relação ao hotel e a
marca como um todo. Ao serem questionadas se é possível manter elementos que
remetam a identidade local no hotel, sem ir contra os padrões estabelecidos pela
marca Sheraton, elas respondem afirmativamente. A Diretora de Hospedagem
comenta que “(...) eu posso ter coisas sem interferir na marca. (...) a feijoada do
sábado18 é um patrimônio do Rio, e nem por isso ela tá brigando com a marca
Sheraton”

A Diretora de Comunicação menciona até sobre adaptações para

promover características locais, e fala sobre um plano de oferecer no Sheraton
Social Hour que é um programa-chave da marca existente em todo mundo, não
apenas vinho, mas bebidas que sejam típicas do país, como por exemplo a
caipirinha no Brasil e o pisco sour no Peru. Ela diz também sobre a importância de
identificação por parte do hóspede, do lugar em que ele está hospedado.

Eu acho que o hóspede procura ficar numa rede para ter a consistência da
rede, serviço, tem elementos, por exemplo, que a gente vai ter a cama da
Sheraton, tem o Link@Sheraton, são coisas pontuais que ele quer, ele vai
estar atrás daquilo, só que ao mesmo tempo ele quer ter experiência local
né, ele quer saber que ele tá no Rio de Janeiro, e quando estiver no
Sheraton de Shangai, ele tá no de Shangai, e quando ele estiver no de
Londres, ele está em Londres.

Em relação ao marketing, a Diretora de Comunicação acrescenta que é
importante ter os dois componentes na divulgação do hotel: o destino e as
_____________

18

Evento que ocorre semanalmente no hotel
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peculiaridades do Sheraton. A Diretora de Hospedagem, em suas considerações
finais da entrevista diz que “o hotel é uma extensão da cidade, né...então eu acho
que, todos nós deveríamos trabalhar (...) para vender a cidade”.
De uma maneira geral, nota-se que há esforços para que características
locais sejam expressas, de maneira harmônica com os ideais da marca.
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5 CONCLUSÃO
Pode-se perceber ao longo do trabalho, como a identidade local é importante
para o turismo e atividades econômicas relacionadas, e como esse é um fator
motivacional que influencia a escolha de um destino turístico. Esse recurso pode ser
utilizado como uma estratégia em empreendimentos hoteleiros, que ao se apropriar
de características locais que sejam atrativas para os clientes, estabelecem uma
vantagem competitiva em relação aos hotéis concorrentes que não valorizam esses
aspectos.
O Rio de Janeiro é uma cidade que vem apresentando uma expansão
significativa da indústria hoteleira nos últimos anos, com a chegada de hotéis de
grandes redes internacionais que atuam em diferentes segmentos. Pelos conceitos
apresentados e a pesquisa desenvolvida ao longo desta monografia, julga-se
importante que esses empreendimentos hoteleiros possuam elementos que
remetam a região local e não apenas a identidade da marca do hotel.
Ao delimitar-se ao estudo de caso, e a pergunta da pesquisa que busca
entender de que maneira a identidade local é explorada na estrutura, operação e
divulgação do Sheraton Rio Hotel & Resort, pode-se concluir que o tema é
valorizado pelos gestores do hotel e é explorado nas áreas escolhidas para análise,
mas que ainda apresenta algumas restrições.
Nota-se que há uma valorização muito grande da paisagem, tanto pelo
marketing como pela hospedagem, e também de elementos visuais atrelados ao Rio
de Janeiro, o que é muito importante para uma cidade com belezas naturais como o
Rio de Janeiro. Porém, outros aspectos locais que já são explorados não possuem
muita ênfase, como por exemplo, artes e música.
A decoração e arquitetura, apesar de valorizarem a vista e o entorno local, e
possuírem alguns elementos que fazem referência ao Brasil e ao Rio de Janeiro,
ainda estão mais ligadas aos padrões internacionais da hotelaria e da marca
Sheraton.
Em relação a divulgação do hotel, acredita-se que poderia haver informações
mais detalhadas sobre atrativos e eventos que ocorrem na cidade no site oficial.
Quanto as mídias sociais, que são importantes ferramentas de interação com os
clientes e fácil atualização, um dos pontos que poderiam ser mais explorados é a
programação cultural do Rio de Janeiro.
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Em alguns casos, ações que já são tomadas atualmente pelo hotel, poderiam
ser desenvolvidas de outra maneira, através de informações passadas ao hóspede
que ressaltem a valorização das características locais. Um caso que se enquadra
como exemplo, é o das amenities de banheiro de marca brasileira enviada aos VIPs
que não são brasileiros, onde consta nenhuma informação que identifique que tratase de um produto local. Então um recurso que o hotel já possui, pode não ser
reconhecido como valor pelo hóspede, apenas por uma questão de comunicação.
Um ponto positivo constatado durante a pesquisa é que mesmo havendo as
especificações e os padrões da marca Sheraton, não existe nenhuma regra que
institua que a identidade local não deva ser explorada nos serviços do hotel ou
produtos disponibilizado. Essa possibilidade de harmonia entre as características da
marca e da região local são confirmadas pelas diretoras nas entrevistas concedidas.
Nota-se ainda, que há um esforço não apenas do Sheraton Rio, mas da marca em
questões globais, em se adaptar a hábitos locais com a flexibilidade de alguns
padrões e programas desenvolvidos. Um caso mencionado nas entrevistas que
permite visualizar esses esforços, é a adaptação do Sheraton Social Hour com
bebidas locais que sejam de grande importância identitária para o país que o hotel
está situado.
Observa-se de modo geral, que apesar de algumas mudanças que poderiam
ser implementadas, há um esforço por parte da gestão do hotel em fazer referências
a região local, e que há a percepção de que esse é um elemento valorizado e
buscado pelo hóspede assim como as características inerentes a marca.
Acredita-se que esse estudo poderá ter utilidade prática para o hotel
estudado, e poderá servir como referência para planos de ação futuros que
envolvam a abordagem da identidade local nas áreas pesquisadas.
A metodologia utilizada para esse estudo pode ser utilizada como base para
outros trabalhos acadêmicos e até mesmo, para estudos de casos similares em
outros hotéis da cidade, ou em diferentes localizações. Nota-se que devido a
delimitação de tempo e nível de complexidade, por ser um trabalho de graduação,
algumas áreas do hotel não foram abordadas, o que poderá ser explorado em outras
pesquisas mais amplas. Outras perspectivas também poderão ser analisadas, para
o desenvolvimento de outras pesquisas como a percepção dos hóspedes em
relação ao tema, ou até mesmo dos funcionários do empreendimento.
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Ao buscar o referencial teórico para o trabalho, inclusive pode-se notar que
não há muita bibliografia que aborde essa área de estudo. Nesse contexto, o tema
abordado pode ser de importante contribuição acadêmica, por relacionar a hotelaria
com temas como cultura e identidade local, que transcendem a função
mercadológica e operacional recorrentemente associadas ao setor em materiais
didáticos e produções acadêmicas, e que são de grande valia para os estudos na
área de turismo.
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS REALIZADAS
DIRETORIA DE HOSPEDAGEM
1) De alguma maneira, as características da cidade são consideradas, nas escolhas
dos uniformes dos funcionários?
2) O projeto arquitetônico e os itens de decoração (flores, móveis, etc) são
escolhidos em harmonia com as características da cidade?
3) Você acha importante, a utilização de materiais impressos que remetam a
atrativos locais, como itens de apoio as atividades do Front Office?
4) As marcas locais são consideradas elementos importantes, na escolha dos itens
utilizados por hóspedes nos apartamentos?
5) De algum modo, o hotel estar localizado no Rio de Janeiro, influencia na
decoração do interior do apartamento.
6) A paisagem local é utilizada como elemento de valorização dos apartamentos e
contribui para a arrecadação de receita?
7) Você acha importante o que os funcionários incentivem experiências locais aos
hóspedes?
8) Você consegue de alguma maneira, identificar traços da cultura carioca, que
influenciam no atendimento aos hóspedes?
9) É possível manter elementos que remetam a identidade local no hotel, sem ir
contra os padrões estabelecidos pela Marca Sheraton?
10) Você considera que o fato da identidade local estar refletida nos serviços do hotel
é valorizado pelos hóspedes?
11) Tem mais alguma coisa sobre esse assunto que eu não perguntei e você acha
que eu deveria ter perguntado?
12) Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou me dizer?
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
1) Você acha importante a utilização de elementos que remetam ao Rio de Janeiro
nos materiais impressos de divulgação do hotel?
2) O hotel presta apoio/ patrocínio a eventos locais? Você considera isso importante
para a imagem do hotel?
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3) Elementos da cultura e paisagem local são utilizados nas postagens das redes
sociais? De que maneira isso é desenvolvido?
4) De que maneira, as características locais do Rio de Janeiro são utilizadas nos
canais de distribuição do hotel e no Site Oficial?
5) Os atrativos turísticos do Rio de Janeiro são associados ao hotel, em sua
divulgação nas diferentes mídias?
6) Para o marketing deste hotel, você destacaria como elemento mais importante a
imagem Sheraton ou a imagem do Rio de Janeiro? Por quê?
7) É possível manter elementos que remetam a identidade local no hotel, sem ir
contra os padrões estabelecidos pela Marca Sheraton?
8) Você considera que o fato da identidade local estar refletida nos serviços do hotel
é valorizado pelos hóspedes?
9) Você considera a identidade local estar refletida nos serviços do hotel, como um
elemento a ser valorizado pelos hóspedes?
10) Tem mais alguma coisa sobre esse assunto que eu não perguntei e você acha
que eu deveria ter perguntado?
11) Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou me dizer?

