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RESUMO

O presente estudo aponta para uma diferenciação nas definições de turista de
negócios. Ele apresenta um grupo de turistas de negócios que optam por hospedarse em hotéis supereconômicos por períodos maiores do que o estabelecido para o
serviço oferecido. A pesquisa objetiva responder o porquê esse hóspede habitué de
negócios opta pelo hotel formule 1 Rio de Janeiro e analisar se o seu perfil encauxase ao estabelecido pelo hotel em sua proposta de serviço. Para tanto, realizou-se
uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva com pesquisa bibliográfica e de
campo. Foi aplicado um questionário semiestruturado a um grupo de seis hóspedes
habitués escolhidos com base na pesquisa preliminar exploratória. O resultado
aponta para um tipo de turista de negócios específico. Esse é um empreendedor
individual que pesa o custo benefício ao escolher sua hospedagem nas viagens a
negócios. Apresenta-se, então, outra diretriz para o estudo do turista de negócios no
cenário carioca, visto o crescimento da atratividade local e aumento da oferta de
empreendimentos desse segmento.

Palavras-chave: Turista de negócios. Hotel supereconômico. Mercado carioca.
Hóspede habitual.

ABSTRACT

The present study points to a contrast on the business tourists definitions. It presents
a group of business tourists who choose lodging in budgetpriced hotels for bigger
time than the established for the offered service. This hotel's category wills offer
practicality, location, comfort and cleanness applying low rates, having as target
audience temporary guests that stay one to two nights. Thus, it was realized a
qualitative and descriptive research with literature and field search. It was applied a
questionnaire semi structured to a group of six habitués guests chosen based on
preliminary exploratory search. The result points to a specific kind of business tourist.
This is a individual entrepreneur who cares about the relation between cost and the
benefits for choose the accommodation on their business trip. Presents, then, new
guidelines for the study of the business tourist on the carioca scenery, in view of the
growth local attractiveness and increase of enterprise of this section.
Keywords: Business travels. Super economic hotel. Rio de Janeiro‘s market.
Habitué guest.
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INTRODUÇÃO

No cenário econômico mundial, o Brasil atualmente possui a sétima maior
economia do mundo, segundo estudos da Austin Rating (2012). Nesse panorama, a
soma das riquezas produzidas pelo setor de turismo, em 2011 representou 1,4
bilhões de reais, gerando empregos e novos investimentos (ÉPOCA NEGÓCIOS,
2012).
Descortinando como grande auxílio ao desenvolvimento do fenômeno
turístico, está o setor hoteleiro. Considerado no Produto Interno Bruto (PIB) do
Turismo como serviços de alojamento, o setor contribui na geração de receitas cada
vez mais crescentes pontuadas nos índices de ocupação média dos hotéis e na
Receita por Apartamento Disponível (RevPAR). O investimento em novos
empreendimentos tem aumentado a fim de não só atender o turismo interno como
também o turismo internacional motivado pelos grandes eventos a serem realizados
nesta década. Visto isso, a importância econômica do setor demanda estudos que
possam auxiliar no desenvolvimento deste fenômeno, no sentido de continuar a
desenvolver com conhecimento de suas especificidades.
A mobilidade é uma característica do homem contemporâneo. Somada a ela,
a globalização traz avanços tecnológicos na área de comunicação e transporte. Se
por um lado as inovações possibilitam a comunicação à distância aparentemente
diminuindo a necessidade de deslocamentos para reuniões, por outro, abrem
caminhos cada vez mais longínquos para que as empresas fixem novas relações
comerciais. Assim, observa-se um fluxo crescente de viajantes com motivações de
negócios.
O viajante com tal motivação integra um segmento no mercado turístico que
se denomina turismo de negócios. Esse é caracterizado por deslocamentos que
objetivam a participação de reuniões, eventos, viagens de incentivo (ou
motivacionais), formação profissional (treinamentos e cursos) e até mesmo
atividades com vínculo empregatício. O segmento de negócios torna-se de interesse
ao trade turístico por gerar altas receitas, sem sazonalidade tão marcada e
apresentar um gasto diário maior se comparado ao turista de lazer, possibilitando
maiores vantagens de crescimento da atividade.
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Reflexo dessa demanda é notado no mercado hoteleiro. Observa-se o
investimento em uma categoria principalmente voltada para o turista de negócio. As
bandeiras econômicas das grandes redes hoteleiras internacionais, como por
exemplo Accor, Posadas e Starwood, entre outras têm aberturas previstas no Brasil
ainda nessa década.
O motivo desse crescimento foi verificado na prática durante a experiência
profissional da autora que integrou a equipe de recepção do hotel supereconômico
da rede Accor, o Formule 1 Rio de Janeiro1. Ao longo de dois anos de contato com
os hóspedes, percebeu-se o grande fluxo de hóspedes com motivações de
negócios. Esses ao optarem pelo hotel priorizam o custo atrelado à qualidade de
serviço prevista em um padrão por ele já conhecido.
Notou-se que há muitos hóspedes que têm uma frequência de estadas maior
do que o comum nessa bandeira de uma ou duas diárias. Eles apresentam uma
frequência desde mensal, quinzenal e até semanal. Esse tipo de hóspede recebe um
termo específico na hotelaria: hóspede habitué. O termo francês refere-se àquele
hóspede que apresenta regularidade em suas estadas no hotel, e pode ser traduzido
como habitual e/ou freqüente.
Incentivado

pelas

novas

possibilidades

de

negócios

da

sociedade

contemporânea, ocorre um crescente fluxo de viajantes que buscam facilidades para
seu estilo de vida independente. Para atendê-lo, o viajante busca em um hotel uma
boa cama e um bom chuveiro com limpeza inquestionável. Essa proposta é trazida
pela bandeira supereconômica da Accor, Formule 1. Contudo, no Formule 1 Rio de
Janeiro, a proposta da marca de atender viajantes passantes, de uma a duas
diárias, é contrariada com a observação da presença de homens a negócios que
têm uma permanência maior do que prevista pelo padrão do hotel.
Esta constatação permite a indagação :
Por que esse hóspede habitue a negócios opta pelo hotel Formule 1 Rio de
Janeiro? Será que o seu perfil se encaixa ao concebido no desenvolvimento do
produto supereconômico?
Este hóspede apresenta um perfil diferente do estabelecido pelo Formule 1
para o qual o serviço proposto foi pensado. Dessa forma, torna-se pertinente a

1

O nome da marca foi trocado em 2012 para ibis Budget. Entretanto, por não se saber se haverá
mudança no produto e até mesmo na percepção de seu cliente, o trabalho manterá o nome Formule
1 que vigorava no momento da pesquisa.
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necessidade de conhecer as nuances desse tipo de hóspede e o contexto
socioeconômico, político e cultural que está inserido.
O conhecimento de perfis diferentes de turistas de negócios pode ser
apontado como a principal relevância do trabalho, pois assim descortinam-se outras
necessidades desta segmentação do mercado turístico. Este conhecimento poderá
auxiliar a melhorar a gestão hoteleira para empreendimentos com esta orientação
mercadológica.
Nesses termos, o presente estudo propõe apresentar os perfis dos hóspedes
freqüentes com motivação de negócios que se hospedam no hotel Formule 1 Rio de
Janeiro, visando pontuar quais são as suas necessidades, motivações e a relação
com o hotel durante a sua estada.
Para tanto, o desmembramento dessa problemática se deu por meio dos
seguintes objetivos específicos:


pontuar os contextos socioeconômico, cultural e político em que os hóspedes
freqüentes estão inseridos e definir turista de negócios;



apresentar

o

cenário

do

mercado

hoteleiro

e

caracterizar

o

hotel

supereconômico;


identificar as necessidades e motivações que levam os hóspedes do estudo a se
hospedarem em um hotel supereconômico e,



apresentar os perfis presentes no grupo de hóspedes estudado.
A pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de natureza

descritiva com pesquisa bibliográfica e de campo. Ela tem como foco os hóspedes
habituais com motivação de negócios no Hotel Formule 1 Rio de Janeiro e tem como
horizonte temporal os meses de janeiro, fevereiro e março de 2011. Tais meses
definem-se pela capacidade de armazenamento de dados do sistema operacional
utilizado para realizar uma pesquisa exploratória. Essa teve por objetivo selecionar
os hóspedes a serem entrevistados na segunda fase da pesquisa e analisados
segundo o método da Análise de Conteúdo para corroborar com a pesquisa
qualitativa.
A elaboração da pesquisa partiu dos seguintes pressupostos para alcançar os
seus objetivos:
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o viajante a negócio pensa na relação custo-benefício no momento da escolha
pelo hotel supereconômico,



o hóspede habitué é influenciado pelas altas tarifas do mercado hoteleiro carioca
em sua escolha,



o hóspede habitué está satisfeito com o serviço oferecido pelo hotel Formule 1
Rio de Janeiro e, por isso, se encaixa ao que lhe é oferecido,



existem vários perfis de hóspedes o que define se pode ou não se encaixar ao
serviço proposto pela categoria de supereconômico.
A apresentação deste trabalho está dividida em quatro capítulos, além da

introdução e das considerações finais.
O primeiro capítulo trata de trazer conceitos acerca das questões que definem
a sociedade contemporânea e os deslocamentos de pessoas, incluindo neles os
turistas. Objetiva, então, pontuar as possíveis razões do comportamento do tipo de
turista pesquisado. Essa apresentação é complementada, nesta narrativa, com a
exposição do turista na contemporaneidade e os conceitos de turista de negócios.
O segundo capítulo aborda as questões referentes aos meios de hospedagem
no contexto turístico, tipologia dos meios de hospedagem, assim como as
classificações aplicadas, de maneira geral a fim de caracterizar o objeto de estudo.
São expostos os números relacionados ao cenário do mercadológico hoteleiro
brasileiro e na cidade do Rio de Janeiro no ano em que a pesquisa foi realizada. Por
fim, há o detalhamento específico do meio de hospedagem objeto deste estudo, o
hotel Formule 1.
O terceiro capítulo expõe os procedimentos metodológicos utilizados para a
realização da pesquisa. São detalhadas as etapas primeiramente do estudo
exploratório que proporciona um entendimento do comportamento dos hóspedes
como um todo e da escolha dos hóspedes a serem entrevistados posteriormente na
pesquisa qualitativa. Dessa maneira, são apresentadas as ferramentas e os
resultados de ambas as partes da pesquisa.
Apresenta ainda uma análise qualitativa realizada com base nas referências
bibliográficas e na metodologia desenvolvida. Ela aponta as especificidades de cada
entrevistado a partir das categorias estabelecidas. Os resultados obtidos levam ao
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conhecimento das necessidades dos hóspedes freqüentes entrevistados, permitindo
estabelecer algumas inferências a respeito das propostas do hotel e do que os
hóspedes desejam.
Por fim, as considerações finais têm como objetivo resumir o que de mais
relevante é apresentado no trabalho. Tenta apontar para possíveis direcionamentos
para novas pesquisas sobre os perfis de hóspede discutidos neste trabalho. E,
ainda, ser instrumento para aprofundar o novo olhar para o turista de negócios
viabilizando futuras adequações do mercado às necessidades aqui identificadas.
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1 SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E TURISMO DE NEGÓCIOS

As reflexões acerca de transformações ocorridas nesse novo momento da
sociedade tornam-se necessárias para caracterizar e compreender o contexto
atual.Nesse capítulo, foca-se uma aproximação de algumas temáticas como
globalização, mobilidade, pós-modernidade e emancipação montando o cenário em
que estão inseridos os grupo analisa da presente pesquisa. Acrescenta, ainda, as
definições atuais de turista de negócios. Dessa forma, busca-se oferecer maiores
subsídios para a compreensão do grupo pesquisado sustentando as futuras análises
ao final do trabalho.

1.1 CONTEXTO DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Estando na segunda década do século XXI percebem-se as inúmeras
transformações que ocorreram no século XX, principalmente depois do último
quartel. Muito já se escreveu sobre a sociedade contemporânea e uma das suas
principais referências é um mundo sem fronteiras, globalizado e internacionalizado.
A vida anteriormente amparada por um tempo linear e a procura de segurança
na acumulação de riquezas é quebrada com o advento da aldeia global (MCLUHAN;
POWERS, 1986). O lugar deixa de estar associado apenas ao espaço físico,
transcendendo e ampliando a conexão entre as pessoas.
Em pouco tempo, observam-se os avanços tecnológicos que invadiram o dia-adia, desde a invenção da máquina a vapor até os celulares com acesso à internet.
Vive-se na Era da Informação. Como resultado, um mundo novo com homens novos
em busca de novos objetivos e novas formas de viver, que permite ao capitalismo
atingir um novo estágio, o da integração multinacional.
O processo atual é irreversível e leva a um destino irremediável do mundo.
Configurando-se, assim, um novo mundo produto da chamada Globalização. Ela
afeta a todos na mesma medida e maneira ao implantar uma nova lógica diferente
dos padrões anteriores. Nessa lógica, tudo antes considerado o impossível, o
inconcebível, o impensado e o inviável acontecem (BAUMAN, 2001).
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Esse novo mundo vem sendo estudado por sociólogos e filósofos a fim de
procurar decifrá-lo em toda a sua complexidade. Entre eles Bauman, Urry, Maffesoli,
Castells, Hall e Levy nomeiam cada um à sua maneira o momento atual:
modernidade, pós-modernidade, modernidade líquida, modernidade tardia. Mesmo
com denominações distintas existem em comum as preocupações com a
emancipação, a mobilidade, o nomandismo, a individualidade, a sociedade em rede,
a liberdade, o consumismo e a relação espaço/tempo. São temas interligados e com
mútua influência, que podem ser utilizados para descrever o mundo contemporâneo.
A emancipação é o não pertencer. Ela ocorre na medida em que as fronteiras
invisíveis da cultura são extrapoladas a partir do contato com o mundo. Os
significados e valores são produzidos por centros extraterritoriais e emancipados de
restrições locais. Sendo o território desnudo de sua capacidade de doar identidade.
Assim, os seres humanos estão emancipados, livres das suas restrições territoriais.
(BAUMAN, 1999)
Para Giddens (1991), isso ocorre com as forças globalizadoras que têm o
poder de penetrar nos contextos locais, casas, comunidades, através das fontes
impessoais – mídia, internet e a cultura popular- e também pelo contato pessoal com
indivíduos de outros países e culturas.
Dessa maneira, a construção da identidade transforma-se em um produto de si
mesmo e não somente do ambiente em que o indivíduo vive. Para Bauman, a
identidade não é fixa. Giddens complementa que é a identidade é construída a todo
o momento em contato com diversas culturas. Entretanto, embora seja uma
construção rica por sua diversidade, há a perda de referências.
Observa-se, então, um antiprocesso em andamento. Na medida em que
ocorre a globalização, mostra-se a existência de uma busca por referências em
grupos que forneçam valores e significados. Assim, surge um movimento contrário
em busca de valorização do regional e criação de tribos. O que Mafessoli (2001) vai
chamar de tribalismo. Trata-se de uma dialética dicotômica que convive o global e o
local, vai do fragmento para o todo e para o fragmento, contrastando com a
sociedade globalizada. Muito embora permaneça a sua lógica individualista que
mesmo em busca de referências, o homem tem a liberdade de poder escolhê-las.
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O individualismo é marca dessa nova época. Livre de suas amarras
ideológicas e físicas, o homem tem as condições de estar em movimento.
O aparecimento da sociedade em redes gera novos espaços onde ocorrem
interações multidimensionais entre pessoas, inversamente aos lugares físicos
(KELLY, 1999). Estes espaços em rede podem conectar outros espaços, relações,
nós e interações da rede, sendo mais complexo do que lugares. “(...)incapacidade
de nossas mentes (...) de mapear a enorme rede global e multinacional de
comunicação descentrada em que nos encontramos presos como sujeitos
individuais” (JAMENSON, 1997).
Segundo Castells (1999) o espaço é a expressão da sociedade, se nossas
sociedades estão se transformando os espaços também se transformam. Do ponto
de vista da teoria social, o espaço é o suporte material de práticas sociais de tempo
compartilhado. Para o autor existe o “espaço de fluxos”, onde a organização material
das práticas sociais de tempo compartilhado funciona por meio de fluxo. Este
espaço é constituído por três camadas: a de um circuito de impulsos eletrônico, a de
centros de funções estratégicas e de comunicação e a última refere-se à
organização espacial das elites gerenciais dominantes (e não das classes) que
exercem as funções direcionais segundo as quais este espaço é articulado.
Para o supracitado autor existe uma concentração e ao mesmo tempo uma
dispersão de serviços avançados pelo globo. Estes serviços têm contribuído para o
aumento do Produto Nacional Interno de muitos países e estão localizados em toda
a geografia do planeta e dentre dos países em áreas nodais.
Com o advento do neoliberalismo no século XX, o Estado-Nação, até então o
modelo presente na maioria dos países ocidentais, rompe seu contrato com os
cidadãos. Antes o Estado-Nação desempenhava o papel disciplinador e paternalista,
mas com o avanço do neoliberalismo uma nova orientação afrouxa as
responsabilidades sociais. Com a decadência do modelo disciplinador / paternalista
os cidadãos passam a usufruir de maior mobilidade.
A mobilidade na figura do nomandismo é constante na história. Porém, o
processo civilizacional e industrial acaba com o errante, o vagabundo, o flâneur, em
busca de um controle social. Mas, o próprio da vida é a errância. Esta mobilidade
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controlada foi quebrada com as mudanças ocorridas depois da metade do século
XX.
Na sociedade contemporânea há um processo de desterritorialização
provocado pela dinâmica da mobilidade. Há uma mobilidade constante que gera
incertezas, tornando as balizas existenciais fluídas e frouxas (BAUMAN, 2001).
Cresswell (2006) aponta que a mobilidade é um dos fenômenos mais
importantes

da

sociedade

contemporânea,

congregando

vários

fenômenos

imprescindíveis para entender suas transformações.
Se antes a mobilidade era deslocamento geralmente oriundo de fugas e/ou de
guerras, atualmente os deslocamentos são pendulares, transnacionais e de curta
duração em grandes distâncias e cada vez mais impacta a dinâmica socioespacial
mundial.
Maradola (2008) assinala a mobilidade como

[...] um fenômeno que envolve uma série de fatores e processos distintos
que estão, ao mesmo tempo, na base estrutural do sistema produtivo e no
cotidiano vivido das pessoas, englobando todo o sistema de transportes e a
gestão pública desses espaços, passando pela forma urbana, as interações
espaciais até as dinâmicas demográficas específicas (estrutura familiar,
migração, ciclo vital).

A mobilidade é em si um fenômeno geográfico que possui implicações
territoriais e existenciais. É um fenômeno que envolve tanto a materialidade quanto
a produção social e a corporeidade, necessitando destes três pólos para que possa
ser compreendido (CRESSWELL, 2006).
O mundo está em contínuo movimento, que traz a preocupação de manter o
ritmo das mudanças e de se inserir nas novidades tecnológicas. Esta vida incerta
sem nenhum tipo de segurança, que obriga as pessoas a mudar continuamente de
situações, é o novo estilo de vida da sociedade líquida de Bauman (2001).
Para o Mafessoli (2001) esta errância vigente na sociedade contemporânea, é
uma recordação contínua da não permanência das coisas, que irá “fazer de todo
mundo o viajante sempre em busca da outra parte, ou o explorador maravilhado
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desses mundos antigos que convém, sempre e ainda uma vez, inventar”
(MAFFESOLI, 2001).
O que move o nomadismo é o desejo de evasão. Se de um lado esta
mobilidade é a oportunidade de religação com o outro, também “tem seu aspecto
trágico que está contido em toda partida, no desapego, no adeus, no sentido de
provisório, no acaso, na não permanência das coisas, das pessoas e das relações”
(LIBERATO, 2002).
Completa-se com a ideia de provisório no conceito de efêmero que Lipovetsky
(2009) dá para esta sociedade. Segundo o citado autor, a renovação sistemática da
sociedade contemporânea é a lógica das marcas e do marketing. Da mesma forma
que a moda se renova a cada estação, todos os produtos são influenciados por esta
lógica. Tudo é efêmero, no qual a flexibilidade e a fluidez aparecem como tentativas
de acompanhar a velocidade. O consumo é de novidade, do excesso e do sempre
mais.

Têm-se

assim,

hipermercado,

hiperconsumo,

hipertexto,

hipercorpo,

hiperpublicidade: tudo é elevado à potência do mais, do maior (MORAES, 2010).
Urry (2007) propõe pensar em uma sociedade em movimento procurando um
paradigma que permita entender a multidimensionalidade das mobilidades e seu
caráter intrínseco ao viver contemporâneo. A reflexão sobre a “migração temporária”
deve avançar na mesma medida, incorporando as mais diferentes dimensões e
consequências relacionadas ao fenômeno.
Um personagem do mundo com muita mobilidade é o turista. Este ser
desterritorializado e transnacional ocupa novos espaços e, com isso, passa a
pertencer a outro lugar temporariamente. Como existe uma mobilidade constante na
contemporaneidade, a sua errância não é mais uma característica singular, mas está
inserida no contexto da multiterritorialidade.
Com o mundo cada vez mais globalizado e dinâmico, a sobrevivência de um
negócio está diretamente relacionada à capacidade dos gestores e executivos de
acompanharem as constantes mudanças e anteciparem as tendências. Para isso,
muitas vezes, precisam deslocar-se de sua residência permanente para realizarem
reuniões ou participarem de eventos.
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1.2 O TURISTA DE NEGÓCIOS

O Ministério do Turismo faz segmentações do mercado turístico para melhor
explorá-lo. Essa segmentação pode ser de demanda ou oferta. A segmentação de
demanda busca compreender quem é o turista analisando os seguintes aspectos:
disponibilidade de tempo livre, disponibilidade econômica, fatores demográficos,
fatores sociais, sazonalidade, elasticidade, concentração espacial e motivações. Já
a segmentação da oferta, objetiva promover o entendimento e orientar o setor
turístico. Ela apresenta como segmentações do Turismo: Turismo Cultural, Turismo
Rural, Turismo de Pesca, Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo Náutico,
Turismo Sol e Praia, Turismo de Estudos e Intercâmbio, Turismo de Esportes,
Turismo de Saúde e Turismo de Negócios e Eventos(MTUR, 2010).
A natureza do turismo de negócios traz benefícios para a localidade na medida
em que apresenta especificidades frente a outras segmentações. Esse tipo de
turismo proporciona um equilíbrio entre a oferta e a demanda visto que apresenta
uma baixa sazonalidade e não é tão influenciado pelo tempo como no Turismo de
Sol e Praia. O turista com motivações de negócios apresenta maior gasto médio do
que o turista de lazer aumentando a rentabilidade da localidade que o recebe. Os
eventos que compõem essa segmentação proporcionam uma interiorização da
atividade turística e uma promoção da localidade em que são realizados visto que os
outros segmentos são visitados no pré e pós evento (MTUR , 2013).
O próprio Ministério define como Turismo de Negócios e Eventos como“o
conjunto de atividades turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional,
associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, científico e
social”. É importante ressaltar a utilização dos equipamentos, serviços e produtos
turísticos como fator determinante para considerar-se turismo (MTUR, 2013).
A definição supracitada do MTur que norteará a presente pesquisa. Porém, um
dos objetivos da mesma, é questionar as definições. Tornando-se, então, pertinente
ressaltar pontos importantes observados por outros autores a cerca do assunto.
Ademais, Cunha (2001), em sua definição tentar conciliar negócios e
exercício profissional destacando a importância dos centros urbanos, industriais e
localidades que possuam centros de congressos e exposições, como os principais
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destinos do turismo de negócios. O autor traz a ideia de atividade fora do entorno
habitual presente na definição de turista da Organização Mundial de Turismo (OMT).
Ele também leva em consideração um número maior de atividades para caracterizar
turismo de negócios:“realizar negócios, cumprir tarefas profissionais, participar de
eventos de caráter comercial, ou simplesmente, estabelecer contatos que possam
gerar futuros negócios, nos mais diversos ramos da economia”(CUNHA, 2001).
Ansarah (2000) também reforça que o turismo de negócios é uma atividade que
ocorre em metrópoles ligadas à indústria e aos serviços. Para a autora o segmento
de turismo de negócios a participação de eventos que impulsionam a realização de
contatos profissionais e a obtenção de conhecimentos que favoreçam negócios.
Moraes (1999) aponta que, devido a sua motivação, os turistas de negócios
possuem características específicas. Swarbrooke (2000) pontua a maior freqüência
de viagens do turista de negócios frente ao turista de lazer. Por conseguinte, esse
turista torna-se mais exigente visto suas experiências anteriores, a expectativa
quanto ao serviço ser recebido é maior. Entretanto, não se trata de luxo, mas sim de
qualidade. Acrescenta que essa turista precisa de serviços eficientes que atendam
suas necessidades, que são individualizadas e próprias. Dessa forma, não utilizam
os produtos de lazer como pacotes por sua inflexibilidade (SWARBROOKE, 2000).
Ansarah (2000) lembra que as viagens a negócios não são planejadas com a
mesma antecedência que o turista de lazer planeja as suas férias. A autora acredita
que por esse motivo, ocorre uma inversão de valores visto que os clientes mais
assíduos das companhias aéreas, os executivos, não obtêm descontos tão grandes
como os concedidos para a compra de passagens com antecedência.
Para compor as definições de turista de negócio os autores Lickorish e Jenkins
(1997) exemplificam que esse tipo de turista demanda dos mesmos serviços que os
turistas de lazer (transporte, alojamento, alimentação e serviços locais). Porém,
optam por categoria dos serviços distinta, sendo, muitas vezes, de luxo e em
localizações estratégicas para a realização do negócio, sem muita preocupação com
o preço, pois as despesas são pagas pelas empresas. Oliveira (2000) vem a reforçar
essa opção ao limitar o perfil a “homens de negócios que utilizam equipamentos e
serviços de luxo”.
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A autora Braga (2000) em uma revisão bibliográfica conclui que a maioria dos
autores que definem o turista de negócios o caracteriza como público de alto poder
de consumo constituindo a principal demanda dos serviços de categoria luxo.
Entretanto, Braga (2000) contradiz Lickorish e Jenkins (1997) ao reconhecer que
observações de campo mostram pequenos negociantes que optam por hotéis
simples localizados junto às ruas comerciais dos grandes centros urbanos.
Braga (2000) exemplifica que há um grupo de turistas de negócios que usam
poucos serviços complementares ( como táxis ) e não utilizam serviços de luxo. Eles
representam um fluxo de turistas que utilizam vias terrestres em linhas regulares e
não entram em estatísticas. Canovas (2004) comprova em caso pesquisado em
Salvador, verificando que o turista de negócios arca com parte de seus gastos de
viagem e indicando que estes não buscam serviços de luxo.Essa realidade pode
justificar o crescimento de hotéis econômicos. A tendência vem sendo seguida por
grandes

redes

hoteleiras

que

investem

em

categorias

econômicas

e

supereconômicas (BRAGA, 2000).
Porém, a própria autora reconhece que o tipo de serviço que será utilizado é
definido pelo nível hierárquico do funcionário que viaja ou do porte da empresa.
Dessa forma, a demanda mostra-se mais variada (BRAGA, 2000). Essas viagens
também podem apresentar diferentes motivações que influenciam na escolha pelo
tipo de serviço. Swarbrooke (2000) separa o turismo de negócios em seis
modalidades de viagens: individuais, para exposições, para reuniões e conferências,
de estudo e intercâmbios estudantis, para lançamento de produtos, de incentivo e
para cursos e treinamentos.
Frente a todos os pontos ressaltados pelos autores supracitados, vale tomar
como referência de comparação para essa pesquisa o perfil de turista de negócios
traçado pelo Mtur (2010). Tanto o turista de negócios doméstico como internacional
apresentam como características principais:


escolaridade superior



poder aquisitivo elevado



exige praticidade, comodidades, atendimento e equipamentos de qualidade



representa organizações e empresas



realiza gastos elevados em comparação a outros segmentos
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permanência média de quatro dias (doméstico) e de oito dias (internacional)
De todo o exposto, pode-se citar o consenso entre os autores quanto ao fato do

turista de negócios movimentar-se com o intuito de estabelecer relações comerciais
que possam trazer lucro. Discordam, contudo, no tipo de serviço pelo qual esse
turista opta. E se há ou não diferenças no grupo.
Ao final desse trabalho, as definições aqui apresentadas servirão de base
comparativa para a identificação do grupo objeto de estudo. Assim, poderá haver
confirmações do que foi dito pelos autores como também contradições. De qualquer
maneira,busca-se complementar as conceituações já existentes com a presente
pesquisa.
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2 MEIOS DE HOSPEDAGEM: DEFINIÇÕES, CLASSIFICAÇÕES E MERCADO

Existem muitas formas de definir turistas, por causa dos estudos estatísticos e
da padronização das informações internacionais, a Organização Mundial do Turismo
(OMT, 2000) caracteriza como turista o viajante que permaneça pelo menos 24
horas no destino com pernoite. Por essa razão, o local para hospedar-se e
alimentar-se é um dos fatores determinantes de uma viagem. Ele possibilita a maior
permanência no local e dessa forma, representa o maior gasto do turista na
localidade (ALDRIGUI, 2007).

2.1 DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM

Os meios de hospedagem são definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE, 2006) como produtos característicos da atividade turística. Isso
quer dizer que a sua ausência na localidade receptora, resultaria em uma diminuição
representativa do consumo do turista no destino.
Existem diversas definições para meios de hospedagem, oficialmente. A Lei
do Turismo nº 11771, de 17 de Setembro de 2008, conceitua meios de hospedagem
em sua Subseção II -Dos Meios de Hospedagem:
Art.23. Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou
estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição,
destinados a prestar serviços de alojamento temporário ofertados em
unidades de freqüência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem
como outros serviços necessários aos usuários, denominados de serviços
de hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou
expresso, e cobrança de diária(JUSBRASIL,2013).

Os meios de hospedagem são empreendimentos turísticos que, como todos
os outros produtos turísticos, carregam especificidades de sua atividade. A principal
delas é a sazonalidade. Devido a sua imobilidade, o consumidor precisa deslocar-se
para o seu consumo, sendo esse simultâneo a produção do serviço prestado e
impossibilitando o seu transporte e armazenamento (CUNHA, 1997). Essas
peculiaridades do produto turístico, intangibilidade, perecibilidade, consumo
simultâneo e imobilidade, trazem grandes desafios para a gestão do relacionamento
entre a empresa e seu cliente.
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Para Beni (2000), em sua proposta de Sistema Turístico, os meios de
hospedagem fazem parte da infraestrutura turística e podem ser diferenciados
segundo sua tipologia: hotel padrão, hotel de lazer, hotel-residência ou suíte service,
hotel clube, hotel de saúde/spa, hotel-fazenda, eco hotel, hotel em terminal de
transporte, logde, motel, timeshare,extra-hoteleiros (pensão, pensionato, colônia de
férias, hospedarias, hostels, pousada, parador, apart-hotel, flat, acampamento de
férias, camping).Aldrigui (2007) acrescenta aos extras hoteleiros, cama e café, casas
alugadas e residências estudantis. Ainda menciona a possibilidade de uso de meios
de transporte como hospedagem nos casos de navios cruzeiros e trem com vagãoleito.
Este trabalho tem como foco um hotel padrão que “oferece aposentos
mobiliados, com banheiro privativo, para ocupação eminentemente temporária,
incluindo serviço complemento de alimentação e outros”(BENI, 2000). O Ministério
do Turismo (MTur) os conceitua de maneira mais ampla, como “estabelecimento
com serviço de recepção, alojamento temporário, com ou sem alimentação,
ofertados em unidades individuais e de uso exclusivo do hóspede, mediante
cobrança de diária” (MTUR, 2012).

2.1.1 Classificações oficial, comercial e independente

Os hotéis, juntamente com os meios de hospedagens das tipologias citadas,
são classificados de acordo com o serviço que oferecem. O objetivo principal da
classificação hoteleira é orientar o cliente em relação ao tipo de serviço que podem
ser encontrados em cada estabelecimento influenciando a tomada de decisão e
diminuindo a insatisfação com o serviço na hospedagem. Ademais, orienta os
investidores a enquadrarem-se ao padrão preestabelecido. Esse padrão pode ser
dado por uma instituição pública, comercial ou, em alguns casos, pela própria
empresa. Assim, dividem-se os tipos de classificação hoteleira em oficial, comercial
e independente (ALDRIGUI, 2007).
A classificação oficial brasileira segue o Sistema Oficial de Classificação dos
Meios de Hospedagem (SBClass) proposta pelo MTur. Para este organismo (MTUR,
2013) a classificação é “uma ferramenta de comunicação entre o setor hoteleiro e os
turistas” para orientar de maneira clara e objetiva as suas escolhas, sendo um
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instrumento para a promoção do desenvolvimento da indústria hoteleira. O MTur
ressalta que a classificação é largamente utilizada em países líderes no setor
turístico e deixa transparecer a importância do uso desta classificação para
aumentar a competitividade do produto turístico brasileiro no âmbito internacional. A
aplicação da classificação oficial já é prevista na própria Lei do Turismo que resume
o objetivo, operação e divulgação da mesma. Art. 25 – Parágrafo único:
A obtenção da classificação conferirá ao empreendimento chancela oficial
representada por selos, certificados, placas e demais símbolos, o que será
objeto de publicidade específica em página eletrônica do Ministério do
Turismo, disponibilizada na rede mundial de computadores (BRASIL,2012).

A metodologia adotada pelo MTur foi a classificação mais conhecida
internacionalmente originada dos países europeus. A classificação de acordo com o
número de estrelas, em que, de uma a cinco, quanto maior o número de estrelas,
maior é a categoria do meio de hospedagem. (DUARTE, 1997) O Artigo 11 do
SBClass já prevê a aplicação dessa classificação (FIGURA 1).

CATEGORIA

SÍMBOLOS

Super luxo

*****SL

Luxo

*****

Superior

****

Turístico

***

Econômico

**

Simples

*

Figura 1: Classificação e categorização dos meios
de hospedagem peloSBClass
Fonte: Ministério do Turismo, 2013.

As classificações são norteadas por uma Matriz, instrumento que possibilita
ao avaliador verificar os itens específicos que o empreendimento deve cumprir para
encaixar-se em cada uma das classificações. Desta maneira há uma padronização
na avaliação. Os itens e padrões têm por objetivo nortear as expectativas do
hóspede dentro da observância dos seguintes aspectos (FIGURA 2):
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MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM
- SBClass

I- da Aplicação do meio de
hospedagem como um todo

Posturas Legais
Segurança
Saúde
Higiene
Conservação/Manutenção
Atendimento ao Hóspede

II- destinados a avaliar os diferentes
setores do meio de hospedagem

Portaria/Recepção
Acesso e Circulação
Setor Habitacional
Áreas Sociais
Comunicações
Alimentos e Bebidas
Lazer
Convenções/Escritórios Virtuais
Serviços Adicionais

Figura 2: Matriz para classificação e categorização dos meios de hospedagem
pelo SBClass
Fonte: Ministério do Turismo, 2013 – adaptação da autora

A classificação comercial é dada pelos próprios consumidores ou pelo
mercado. Um exemplo no Brasil é o Guia Brasil – Quatro Rodas, uma publicação da
Editora Abril no mercado há mais de 40 anos (ALDRIGUI, 2007). O guia criou sua
própria maneira de classificar os hotéis por ele visitados e vem aperfeiçoando seu
método desde o início de sua atividade (FIGURA 3). O método pode ser aplicado de
três maneiras. A mais comum, é o repórter se hospedar identificando-se logo na
entrada ao hotel, fazer uma visita e dar a nota para o empreendimento. Outra
maneira é a hospedagem anônima até o momento de pagar a conta. Já em outros
casos, o repórter pode se hospedar e em nenhum momento identificar-se. As notas
e as categorias são discutidas com os editores e, caso haja dúvida, são feitas novas
visitas.
Os hotéis são classificados e categorizados por conforto como um todo.
Porém, são observados e avaliados dez itens: quartos, área social, circulação,
conservação, estrutura, localização, área de convenções, lazer, ambiente (no
tocante a localização) e serviços. O Guia Quatro Rodas também sinaliza com outros
símbolos fora da classificação de “casinhas”, sobre equipamentos e serviços
prestados, área social e de lazer disponíveis, faixas de preço e cartões de crédito e
débito aceitos. A metodologia é bem explicada logo nas primeiras páginas do guia a
fim de atingir seu objetivo de contribuir para a escolha de seus leitores. (GUIA
QUATRO RODAS, 2009)
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CLASSIFICAÇÃO

CATEGORIA

∆∆∆∆∆

Luxo

∆∆∆∆

Muito confortável

∆∆∆

Confortável

∆∆

Médio conforto

∆

Simples

Figura 3: Classificação dos meios de hospedagem Guia Quatro Rodas
Fonte: Guia Quatro Rodas, 2009– adaptado pela autora

Por fim, a classificação independente é a classificação elaborada por algumas
empresas para adequar seus próprios estabelecimentos. Essas empresas têm o
objetivo não só de orientar o cliente como também posicionar de sua marca no
mercado mais livremente sem ter que adaptar-se a classificação oficial,
estabelecendo uma relação estreita entre suas marcas com as categorias criadas.
Frente essa prática o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (Forhb) declara que
a proposta da classificação oficial do SBClass atinge mais eficazmente os hotéis
independentes, visto que as redes hoteleiras já investem no posicionamento de suas
marcas e ressalta que não tem a intenção de incentivar as empresas a adotarem ou
não o sistema oficial de classificação (REVISTA HOTELNEWS, 2009).
Encontra-se a prática da classificação independente em grupos hoteleiros e
algumas associações. Como exemplo pode-se citar a Associação de Hotéis Roteiros
de Charme e as redes hoteleiras Meliá, Blue Tree e a Accor (ALDRIGUI, 2007).
Os meios de hospedagem também podem ser classificados sob outros pontos
de vista a não ser o serviço prestado. Duarte (1997) pontua como classificações não
oficiais utilizadas para compreender melhor as especificidades de produto hoteleiro,
oferta e mercado concorrente, constituições do capital social, forma de
administração e tamanhos do empreendimento (FIGURA 4).
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CLASSIFICAÇÃO NÃO OFICIAIS DE MERCADO
Classificação
Quanto ao Valor da Diária

Do Principal Produto (UH)

Ocupação do Produto Principal

Quanto ao Mercado

Quanto ao Capital Social

Quanto a Administração

Quanto ao Tamanho do Hotel

Categoria
Simples
Com café da manhã
Com meia pensão
Pensão
All inclusive
Tipo (51% das uh’s)
Atípica: luxo, suíte
Conjugadas
Comunicantes
Single
Duplo twin
Duplo casal
Triplo
Quadruplo
Executivos
Lazer
Localização e finalidade
Empresa individual
Sociedade anônima ou cotas limitadas
Sociedade em conta de participação
Administração familiar
Administradoras hoteleiras
Franqueados
Pequena
Média
Grande

Figura 4:Classificações não oficiais de mercado
Fonte: Duarte (1997) – adaptado pela autora

2.1.2 A ACCOR classifica: supereconômico
A rede francesa Accor2, presente no mercado brasileiro desde 1977, é líder no
ranking de redes hoteleiras na América Latina segundo a consultoria internacional
MKG Hospitality em 2011. Ela apresenta em seu portfólio no Brasil as seguintes
marcas: Sofitel, Pulman, Novotel, Mercure, Ibis e Formule 1 (FIGURA 5).

2

Informações sobre a rede hoteleira Accor no Apêndice 1.

31

Figura 5: Logomarcas Accor presente no Brasil
Fonte: Elaboração própria, 2012

Cada uma das marcas é separada primeiramente em “padronizada” ou “não
padronizada”. Tal diferenciação é pertinente ao momento da implantação do
empreendimento. Visto que as “padronizadas” não só mantém o mesmo tipo de
serviço oferecido como também as instalações físicas e as “não padronizadas” são
mais flexíveis na operação em prédios já existentes, mantendo somente padrão no
serviço ofertado. Dentro de cada uma dessas divisões, as bandeiras são
categorizadas em luxo, upscale, midscale, econômico e supereconômico (FIGURA
6).

Categorias

Padronizada

Não padronizada

Luxo

Sofitel

Upscale

Pullman

Midsale

Novotel

Econômico

Ibis

Supereconômico

Formule 1

Mercure

Figura 6:Quadro comparativo categorias e marcas Accor presente no Brasil
Fonte: Accor, 2012 – adaptado pela autora

O portfólio de marcas da Accor conta com seis marcas de hotéis econômicos
confirmando sua vocação no segmento. O seu polo econômico é constituído pelas
marcas econômicas All Seasons e Ibis, e as marcas supereconômicas Formule 1,
Etap hotel, Motel 6 e Studio 6. Em setembro de 2011, a Accor anunciou mudança
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das marcas Ibis, Formule 1/Etap hotel e All Seasons hotel para Ibis, IbisBuget3 e
IbisStyles4(FIGURA 7). A reformulação é visual das marcas vem dar consistência e
coerência ao grupo de marcas econômicas respaldadas pela marca mais conhecida
mundialmente, a íbis (HOTELIERNEWS, 2012).

Figura 7: Antes e Depois marcas econômicas Accor
Fonte:Logovia ,2013

A proposta de serviço da categoria supereconômica5 é uma inovação em
hospedagem econômica. O conceito de hotel econômico em si baseia-se na ideia de
oferecer um local confortável, limpo e seguro, porém sem a obrigação de agregar
produtos e serviços que encareceriam o valor da diária. Por isso, em geral, oferecem
serviços opcionais a tarifa de hospedagem como lojas de conveniência e internet
(CAMPOS, 2005).
Os hotéis são padronizados e sustentam marcas de grandes redes. Pode-se
mencionar que estão abaixo da classificação mundial de “quatro estrelas”. Contudo,
observam-se diferentes níveis de serviços entre si como a própria Accor o faz
separando econômico e supereconômico (CHEN, 2008).
Tal afirmação pode ser exemplificada ao aplicarem-se as classificações
SBClass

e

Quatro

Rodas,

supracitadas,

ao

hotel

supereconômico.

Essa

aproximação não permite afirmar com clareza a classificação que o Formule 1
assumiria nas outras classificações já que se trata de matrizes de classificação
3

A pesquisa manteve o nome Formule 1 já que era o nome vigente no momento da pesquisa.
O novo diretor Denis Hennequim assumiu a direção da Accor em dezembro de 2010 após uma
reformulação da empresa. Antes se dividia em Accor Services, sendo seu principal produto a Ticekt, e
a Accor Hospitality. A primeira separou-se e tornou-se Endered e a segunda manteve-se Accor
somente. A empresa passa a ter nova proposta Open New Frontiers in Hospitality buscando manter a
rede francesa como primeira em inovação em hotelaria.
5
A nomenclatura supereconômica é exclusiva da rede francesa Accor.
4
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distintas. Porém, oferece maiores subsídios para o entendimento do serviço
proposto pela Accor ao classificar o Formule 1 como supereconômico.
A aplicação do SBClass que resultou em um grande paradoxo. Apesar de o
supereconômico

aproximar-se

dos

hotéis

classificados

com

uma

estrela,

apresentando todos os serviços observados nessa categoria, o Formule 1 também
apresenta serviços presentes em outras categorias. Como, por exemplo, serviço de
recepção 24 horas, mesa de trabalho na UH e secador de cabelo a disposição de
pedido referente a quatro estrelas; e troca de roupa de cama e banho diariamente
referente ao serviço três estrelas. Ao mesmo tempo, para que fosse encaixado na
categoria de duas estrelas deveria oferecer uma sala de televisão para os hóspedes
(MTUR, 2012), serviço não oferecido em nenhuma categoria da Accor, e para ser
classificado como de três estrelas precisaria apresentar serviço de mensageiro e
restaurante.6Dessa forma, somente é possível classificá-lo como uma estrela na
SBClass.
No caso do Guia Quatro Rodas7, já apresenta o hotel Formule 1 classificado.
Ele é apresentado como um hotel simples, uma casinha, com boa relação custobenefício. Ainda apresenta, através de símbolos, os serviços oferecidos que julgam
mais importantes para o seu leitor: estacionamento, televisão, ar condicionado e
apartamentos adaptados para pessoas com necessidades especiais. No entanto,
não sinaliza que alguns desses serviços, como o estacionamento, são pagos.
Nas categorias não oficias de mercado, o hotel Formule 1 pode ser
classificado como: simples quanto ao valor da diária, com unidade habitacional
típica, com ocupação tripla, hotel executivo para pernoites em centro comercial e da
cidade, com sociedade por cotas limitadas, administrado por uma rede hoteleira e de
grande porte.

2.2 HOTEL FORMULE 1 RIO DE JANEIRO

O hotel Formule 1 Rio de Janeiro está em operação desde junho de 2007,
possui 250 unidades habitacionais (UH’s) sendo dez deles adaptados para pessoas

6

Os serviços observados em cada categoria do SBClass estão listados no Anexo 1.
Os serviços observados para a classificação Quatro Rodas estão no Anexo 2.

7
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com necessidades especiais. Está situado no centro comercial da cidade na Praça
Tiradentes8(FIGURA 8).

Figura 8 – Fachada do hotel Formule 1 Rio de Janeiro
Fonte: Devoração Blogspot - 2012

A bandeira Formule 1 foi criada em 1984 na França chegando ao mercado
brasileiro em 20009. A proposta da marca é oferecer o indispensável a qualquer
viajante: uma boa cama, um bom chuveiro com limpeza visando os públicos
viajantes a negócios, profissionais liberais e empresários que valorizam o preço e a
localização. Por isso, os hotéis encontram-se próximos de rodovias, centros urbanos
e metrôs oferecendo uma localização de fácil acesso àqueles que se hospedam em
geral por uma noite. Dessa maneira, são considerados seus principais concorrentes,
hotéis independentes, maioria familiares ou de único dono, localizados no centro da
cidade e considerados hotéis de duas estrelas (ACCOR, 2007).

2.2.1 Estrutura física e marketing

A marca Formule 1 foi criada como uma opção mais simples a bandeira
econômica Ibis. Sendo suas diferenças a ausência de frigobar, telefone e cofre nos
apartamentos. A estrutura das unidades habitacionais (UH) também se diferencia; é
8

O prédio trata-se de um site. Termo utilizado quando a estrutura física é utilizada por mais de uma
bandeira. Nesse caso, o Formule 1 divide o espaço com Ibis Centro Rio de Janeiro.
9
Atualmente, são 13 unidades em operação nas cidades de Belém – PA, Belo Horizonte- MG, Curitiba
– PR, São Paulo – SP (unidades Consolação, Jardins, Paraíso, Paulista, São João e Morumbi),
Tamboré - SP, Rio de Janeiro – RJ, Vitória – ES e Piracicaba - SP, totalizando 3213 apartamentos
disponíveis.

35

organizado para receber até três pessoas pela a mesma tarifa. A UH (FIGURA 9) é
composta de uma cama de casal e uma de solteiro sobreposta organizados em uma
área de 12 metros quadrados (ACCOR, 2007).

Figura 9: Apartamento Formule 1 – padrão antigo
Fonte:Arquivo pessoal da autora, 2011.

Seguindo o padrão da marca, no Rio de Janeiro, todos os apartamentos são
equipados com televisores com TV a cabo, despertador, cabideiro, bancada de
trabalho e fechaduras com cartão magnético (ACCOR, 2007).
O banheiro10 apresenta uma particularidade. Ele é dividido em um box com
chuveiro, uma entrada com o vaso sanitário e do lado de fora a pia como uma
penteadeira. O projeto teve como objetivo utilização simultânea por cada um dos
três hóspedes(ACCOR, 2007).
Um novo modelo do apartamento que já vem sendo implantado, como citado
anteriormente. O chamado modelo Cocoon11 traz uma nova proposta de cores, mais
clean, baseado no branco e verde claro. As diferenças do modelo anterior são:
televisores de plasma, espelho de corpo inteiro, apoio embaixo da pia, lâmpadas na
cabeceira da cama, duvet12, piso vinílico em substituição do carpete e,
principalmente, o modelo de apartamento só com cama de casal (FIGURA 10).Na
unidade do Rio de Janeiro13, já foram substituídos os carpetes e as televisões. Com
isso, fica em um modelo intermediário entre o antigo e o novo modelo Cocoon.

10

Muitos pensam que não há banheiro no apartamento, pois no hotel f1 no exterior não há.
O hotel Formule 1 Vitória inaugurado em 2010 foi o primeiro a ter todos os seus apartamentos no
modelo novo.
12
Espécie de edredom que tem uma capa que é retirada para lavagem.
13
No momento da pesquisa, os apartamentos configuravam-se dessa maneira.
11
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Figura 10: Modelo Cocon para três e duas pessoas
Fonte: Hotelier News, 2012.

Os hotéis são construídos em terrenos em áreas valorizadas. Como prevê o
padrão, as unidades estão presentes em centros comerciais e próximas a vias de
transportes (metrô, rodovias, ferrovias e avenidas principais). Por isso, é preciso um
número maior de apartamentos14 para compensar o alto investimento e manter a
baixo valor da tarifa praticada. O número de UH’s por empreendimento varia de
207a 399 unidades (TABELA 1).
O valor cobrado por apartamento varia de acordo com o mercado local.
Porém, mantém-se o objetivo de praticar a tarifa mais competitiva da localidade em
que se insere apresentando o melhor custo benefício. Em janeiro de 2013, os
valores oscilavam de R$ 90,00 a R$ 185,00 por apartamento(TABELA 1).

14

A unidade Piracicaba inaugurada em setembro de 2011, reflete uma nova tendência de produtos
menores com média de 80 uh’s e em cidades secundárias.
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Tabela 1: Número de UH’s X Valor da diária por UH
UNIDADE
Belém - PA

UH’S
208

TARIFA
R$ 90

Belo Horizonte - MG

241

R$ 134

Consolação - SP

399

R$ 175

Curitiba - PR

263

R$ 104

Jardins - SP

399

R$ 150

Morumbi - SP

378

R$ 134

Paraíso – SP

300

R$ 160

Paulista – SP

399

R$ 175

Piracicaba - SP

88

R$ 94

Rio de Janeiro - RJ

250

R$ 185

São João – SP

260

R$ 130

Vitória - ES

220

R$ 110

Tamboré - SP

207

R$ 120

Fonte: Accorhotels.com, 2013 – adaptado pela autora

O Rio de Janeiro apresenta a tarifa de Formule 1 mais cara do Brasil 15. De
2009 a 2013, o valor da diária variou de R$ 99,00 a R$ 185,00 por apartamento, um
aumento de 53,5% em quatro anos. Mesmo assim, a unidade mantém a sua
atratividade no mercado carioca, confirmada pela sua taxa de ocupação mensal na
casa dos 90%16, com altos índices de recusa17.
A marca supereconômica não pratica a flutuação em sua tarifa. Ela é fixa e de
mesmo valor em todos os canais de distribuição. Podendo somente sofrer alterações
em datas de grandes fluxos como shows e eventos marcantes no calendário da
cidade. A exemplo, em São Paulo ocorre um aumento do valor durante a corrida de
Formula 1 de Interlagos. No cenário carioca, a variação ocorre principalmente nas
famosas festas de Ano Novo e Carnaval.
A sua sazonalidade também é pouco marcada na unidade carioca. Esta é
melhor percebida durante a semana. Porém, por receber turistas de negócios e de
lazer, a unidade mantém o fluxo de turistas por todo o ano 18. Diferentemente
15

No momento das entrevistas, a tarifa aplicada era R$170,00 por apartamento.
Dados obtidos em pesquisa de campo.
17
Recusa é quando o hóspede quer fazer reserva, porém não há mais disponibilidade de
apartamentos.
18
Dados obtidos na pesquisa de campo.
16
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daquelas unidades que atendem somente o turista de negócios quando no período
de festas de final de ano, carnaval e férias escolares observam grande baixa na sua
ocupação.
Embora receba turistas de negócios, o Formule 1 não faz faturamento nem
comissiona sua tarifa. Trata-se de uma política internacional da marca que tem uma
tarifa extremamente baixa e o custo operacional para tanto não compensa. Então,
quando uma empresa hospeda um de seus funcionários, faz o pagamento
antecipadamente através de depósito bancário ou através de autorização de débito
em cartão de crédito (ACCOR, 2007). Essas características influenciam no perfil do
tipo de hóspede presente no empreendimento.
O hotel tem sua política centrada no cliente final. As políticas de distribuição
têm foco na venda pela internet, pois é mais vantajoso para a operação do hotel. As
políticas de distribuição têm foco na venda pela internet. Pois é mais vantajoso para
a operação do hotel visto que nesse tipo de reserva o hóspede garante o no-show19.
Para tanto, são feitas algumas promoções de parcelamentos20 e café da manhã
grátis ou com desconto para reservas efetuadas pelo site. Seguindo essa linha, no
ano de 2011, foi encerrada a operação da Unidade Remota de Atendimento (URA)
que efetuava as reservas pelo telefone21.

2.2.2 Serviço ao hóspede

Os serviços opcionais oferecidos ao hóspede são: a internet sem fio e
computadores para utilização no lobby(terceirizado), telefones públicos, loja de
conveniência aberta 24h, bufê de café da manhã à vontade, guarda-volumes com
chave individual, bagageiro e estacionamento (terceirizado). Esses serviços são
pagos anteriormente ao seu consumo. Os valores dos opcionais são fixos para toda
a bandeira no Brasil, embora a tarifa da diária seja de acordo com a
localidade.(TABELA 2).

19

É a garantia que o cliente dá de que se ele não comparecer ao hotel, pode ser cobrada uma diária
em seu cartão de crédito informado na reserva.
20
As formas de pagamento são cartão de crédito, débito edinheiro. Não se aceita cheque nem vale
refeição. Geralmente se não parcela, somente em casos de promoção proposta pela sede.
21
O tipo de reserva que esse equipamento gerava era não garantida, caso o hóspede não chegasse
até às 18h da data de sua entrada ao hotel, a mesma era cancelada. Fato que gerava um retrabalho,
visto que a grande parte dessas reservas era cancelada e a recepção precisava revender os
apartamentos agora disponíveis.
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Tabela 2: Relação de serviços opcionais pagos e valores
ITEM

VALOR

Café da manhã

R$ 9,00

Estacionamento

R$ 30,00

Internet 30 minutos no lobby

R$ 7,00

Internet WiFi 24h

R$ 12,00

Locker por dia

R$ 3,00

Bagageiro por volume

R$ 4,00

Fonte: Elaboração própria, 2013

Além disso, são oferecidos serviços gratuitamente. Há disponível para
empréstimo na recepção secador de cabelo e transformadores de energia22, e
disponível uma sala no quinto andar para passar roupa23. Cobrada uma multa em
caso de não devolução no horário previsto.
O serviço da empresa que opera o serviço de estacionamento é muito
criticado, devido ao seu atendimento e valor cobrado. O serviço terceirizado é pago
diretamente com a empresa que o oferece, sendo praticado o valor de R$ 30,00 24 a
diária para hóspede, pago somente em dinheiro. Fato que gera surpresa e
insatisfação. Entretanto, a gerência não pode tirar a empresa da operação por ser
proprietária do terreno em que os hotéis estão instalados. Caracteriza-se, assim, um
impasse para a qualidade dos serviços do hotel25.
A rede Accor tem como característica não oferecer serviço de café da manhã
incluso a diária, o que não é muito comum no Brasil. Os motivos pelos quais a rede
não inclui o café da manhã em suas diárias são: por ir contra a venda casada de
produtos, dando opção ao hóspede de querer pagar ou não pelo serviço juntamente
ao serviço de hospedagem e também, pela distribuição interna dos recursos.
Segundo experiência da autora, os hóspedes ao serem informados que há serviço
de café da manhã não incluso na diária pensam que esta prática ocorre por causa
da categoria do hotel e não por ser uma política internacional da empresa em todos
seus hotéis.
O café da manhã é servido de 6 horas e 30 minutos às 10horas durante a
semana e se estende até às 10 horas e 30 minutos nos fins de semana.O serviço é
22

Todas as tomadas no prédio são 220 volts.
Não há serviço de lavanderia.
24
Dado de 2012. Vale lembrar que há variação no valor nas datas de grande fluxo.
25
Dados observados na pesquisa de campo.
23
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em sistema de bufê all-you-can-eat composto por: dois tipos de sucos, café, chá,
leite, três tipos de frutas, dois tipos de bolo, croissant, pão de forma integral e
tradicional, pão de sal, geleias, manteiga e cream chease (FIGURA 11). Em cada
uma das mesas, há uma torradeira disponível para uso do hóspede que paga um
valor único e pode servir-se a vontade (ACCOR, 2007).

Figura 11: Itens do café da manhã
Fonte: Matraqueando, 2012

Nesse último ano, a gerência de marcas se focou na melhoria desse serviço
que era muito criticado nas respostas à pesquisa de satisfação. A primeira mudança
foi a inclusão de mamão no cardápio de frutas antes restrito a banana e maçã,
juntamente com a inclusão de leite em pó. Outras modificações ocorreram no mês
de julho de 2011, substituindo o croissant cream chease por frios. Tal mudança
trouxe uma reestruturação da maneira de servi-lo e aumentou o valor do mesmo26.
O hóspede já pode fazer a opção pelos serviços logo no check in. Isso
devido ao fato do Formule 1 não ter o procedimento de check out. Assim, o
pagamento das diárias e possíveis despesas com os opcionais é feito na entrada
tornando-se desnecessário o fechamento de conta ao final da estada. Caso, o
hóspede desejar utilizar algum serviço, esse é pago na hora na recepção. Essa é a
grande diferença da marca para outros hotéis: a facilidade na saída do hóspede que
não perde tempo em checkout. Ao deixar o hotel, o hóspede só precisa jogar a
chave em uma urna de frente ao elevador ou deixar na recepção. Em caso de
permanência, o pagamento também é feito antecipadamente, e a chave é renovada
para mais uma diária.

26

Os reflexos desse novo café não serão observados aqui na medida em que a pesquisa foi realizada
antes da alteração. Mas, é importante sinalizar que a empresa está trabalhando nesse ponto de seu
serviço mencionado nesse trabalho pelos clientes.
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2.2.3 Estrutura operacional

A operação desse tipo de hotel inovador é sustentada por uma estrutura
organizacional simples e flexível. Para operar um hotel dinâmico e rápido, a equipe é
conta com um número reduzido de funcionários.
A gerência busca as seguintes características em um colaborador: ser um
bom hoteleiro, ser sorridente, prestativo e simples na relação com os outros. Na
equipe, são cultivadas habilidades como: dinamismo, multifuncionalidade, facilidade
de trabalhar em equipe, adaptável, flexível, resistente ao estresse, proativo e
reativo27. Essas características são essenciais para a operação, a fim de atender a
uma grande demanda de trabalho e manter o baixo custo com pessoal.
O Formule 1 Rio de Janeiro possui em média 50 funcionários contando com a
gerência. Com um total de 250 unidades habitacionais, pode-se fazer um cálculo de
0,2 colaboradores por UH se levar em consideração um hóspede por
apartamento,um número baixo para a hotelaria tradicional.
A estrutura organizacional é bem flexível (FIGURA 12). A gerência incentiva
cooperação entre os setores. Um novo colaborador é acolhido com um
crosstrainning28. Assim, se um setor estiver sobrecarregado, possa haver uma
realocação de colaboradores focando na operação como um todo. Dessa maneira,
ao elaborar o organograma, pensou-se em refletir essa realidade de integração entre
os setores sem hierarquias e departamentalização tão marcada.
Os colaboradores organizam-se nos setores de: recepção, governança,
administrativo, manutenção, alimentos e bebidas, loja de conveniência e gerência.
Todos respondem ao gerente geral que é auxiliado por dois assistentes de gerência,
cada um em um turno. Esses têm o auxílio das chefias, chefe de manutenção e
supervisora de andares.

27

Ser reativo é vislumbrar a necessidade do hóspede antes mesmo de sua solicitação (ACCOR,
2007).
28
Crosstrainningé um treinamento em setores diferentes do qual o colaborador pertence.
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Gerência
A&B

Loj.Conven.

Recepção

Governança

Manutenção
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Figura 12: estrutura organizacional hotel Formule 1 Rio de Janeiro
Fonte: Elaboração própria

Essa organização descrita foi baseada no que foi observado no hotel Formule
1 Rio de Janeiro(FIGURA 12). Ela se mantém nas outras unidades podendo haver
algumas mudanças como o número de funcionários ou ausência de algum setor.
Isso por que é comum que em um site29, as gerências dividam alguns setores. Como
ocorria na unidade carioca, a equipe de manutenção do hotel ibis Centro realizava
as ordens de serviços (OS) ocorridas em ambos os hotéis. Em contrapartida, o
Formule 1 mantinha a equipe do setor administrativo que atuava tanto no Formule 1
como no ibis.
A gerência é formada pelo gerente geral e dois assistentes de gerência.
Podendo ser auxiliada por um trainee30.Tem a função de administrar e controlar a
unidade e sua equipe segundo as diretrizes da empresa. Ela responde a sede Accor
e aos investidores de sua unidade. E elabora junto com esses as metas da unidade
para cada ano, apresentando os resultados ao fim de cada mês. Para isso, é
auxiliada diretamente pelo administrativo.
O setor administrativo é responsável por toda a parte contábil da unidade. No
ano de 2009, esse setor, nos hotéis Accor, foi reduzido e grande parte do trabalho
transferido para a Central Administrativo-Financeira (CAF) em São Paulo. No CAF,
há um profissional responsável por cada hotel e recebe o trabalho iniciado pelo setor
na própria unidade. São suas responsabilidades o fluxo de caixa, pagamento de
faturas, salários, benefícios (vale transporte, reembolso farmácia e plano de saúde),
notas fiscais, admissões e demissões de pessoal.
Já a equipe de recepção, é, sem dúvida, o centro da operação e contato com
o hóspede. Respondem à gerência geral e aos assistentes, sendo um deles o
responsável direto. Por serem tão funcionais, os recepcionistas são chamados
29

Quando duas bandeiras dividem o mesmo prédio, prática comum na rede.
A Accor tem o programa de trainee somente no pólo econômico. São aprendizes de gerência que
passam por algumas unidades durante o período, podendo ser promovidos a assistes de gerência.
Dado obtido em pesquisa de campo.
30
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atendentes de hospedagem. Suas atribuições abrangem as funções de recepção,
reservas e conciérge. Mesmo com tantas responsabilidades, suas funções são
simplificadas no momento em que não são feitos faturamentos nem pagamentos de
comissões a agências de viagens e negociações de valores diferenciados para
empresas ou grupos(FIGURA 13).

Figura 13 – Balcão da Recepção do hotel Formule 1
Rio de Janeiro
Fonte:Hotelier News, 2012

Suas responsabilidades segundo a descrição do cargo de atendente de
hospedagem com atualizações são: recepcionar os hóspedes, verificar sua reserva,
preencher

a

Ficha

Nacional

de

Registro

de

Hóspedes(FNRH),

verificar

documentação, aplicar política de hospedagem de menores de idade, efetuar
cobrança de diárias antecipadamente, informar sobre funcionamento do hotel, gerar
nota fiscal eletrônica, entregar e controlar chave dos apartamentos, registrar e
controlar visitantes, venda de opcionais, orientar os hóspedes de informações
básicas sobre a cidade, atender suas necessidades, atender ao telefone, efetuar
reserva, responder e-mail, receber e lançar pagamentos antecipados, efetuar
reservas de grupo, fazer entrada de grupos, auxiliar ao hóspede quanto dúvidas
sobre emissão de nota fiscal, fornecer formulário de satisfação, alimentar telão com
número dos apartamentos que receberam mensagens, analisar discrepâncias de
apartamentos, cobrança de show, verificação de relatórios sobre reservas não
garantidas, guardar e entregar bagagens, rodar a auditoria e responder pela solução
trabalho (ACCOR, 2005).
A parte de Alimentos e Bebidas (A&B) é responsável pelo serviço de café da
manhã. A equipe conta com quatro colaboradores em único turno. A sua operação é
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simples na medida em que não há processamento de alimentos, somente a
manipulação. Os alimentos chegam prontos do fornecedor pela madrugada. A
equipe de recepção auxilia no recebimento das mercadorias e já organiza o bufê
para a abertura do restaurante as 06h30min. A equipe de A&B mantém o bufê
completo organizando as reposições. Faz o controle de entrada de hóspede
recebendo as fichas na entrada, higieniza o restaurante e os utensílios ao final do
serviço de café (FIGURA 14), armazena etiquetando os alimentos excedentes que
podem ser consumidos no dia seguinte, informando à gerência o total de cafés
servidos e fazendo os pedidos aos fornecedores. A equipe responde à gerência
geral e aos assistentes, especificamente aquele responsável por esse setor.

Figura 14: Salão de café da manhã hotel Formule 1 Rio de Janeiro
Fonte: Accor Hotels, 2012

Outra oferta de alimentos é feita pela loja de conveniência (FIGURA 15). Ela
substitui o frigobar nos apartamentos e fica aberta 24h por dia no lobby dos hotéis
Formule 1 oferecendo refeições prontas para serem aquecidas no micro-ondas
assim como lanches.
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Figura 15 – Loja de conveniência Formule Jardins
São Paulo
Fonte:Trip Advisor, 2012

A equipe é formada por quatro colaboradores, um em cada turno e um
tournant31. São responsáveis por atender o hóspede, repor os produtos da área de
venda, administrar o fundo fixo para troco, organizar o estoque, fechar o caixa,
auxiliar em pedidos e contar o estoque. Respondem a gerência geral e aos
assistentes, especificamente aquele responsável por esse setor.
A maior equipe da operação é a equipe de Governança. Ela conta com dez
camareiras, cada uma responsável por um andar, com mais três camareiras que
ficam na área social e uma supervisora de andares. A supervisora responde a
gerência como um todo. Suas obrigações como dita o Procedimento Operacional
Padrão (POP-ACCOR) são compras de produtos de limpeza e enxoval, controle da
lavanderia, inventários (enxoval e almoxarifado), controle de saídas e discrepâncias,
liberação de UH’s, inspeção de UH’s, divisão de planos de andares, escalas de
folga, liderar estique-se (ginástica laboral), solicitação de manutenção, controlar
achados e perdidos, uniformes de todo a equipe, sugerir demissões e contratações e
treinamento e gestão da equipe.
As camareiras desempenham a função de: higienização da unidade
habitacional, preenchimento correto do plano do andar, verificar e passar para a
supervisora as permanências, verificação de itens de unidade habitacional, limpeza
dos corredores e dos elevadores e limpeza da área social.
A equipe de Manutenção é composta por cinco colaboradores, sendo um o
chefe de manutenção, os outros se dividem em dois turnos, manhã e noite. Seu
objetivo é manter em funcionamento tudo que envolve o produto oferecido. Sua ação
31

Funcionário que cobre as folgas dos outros colaboradores.
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pode ser preventiva ou corretiva. A manutenção preventiva vai atuar antes que
aconteça um problema. Contrapondo a isso, a manutenção corretiva atua quando já
há um problema. Para tanto, a equipe de manutenção trabalha lado-a-lado com as
camareiras nos andares efetuando as OS solicitadas por elas e por sua supervisora
e por sua supervisora a fim de não haver nenhum problema para o hóspede no seu
apartamento. E quando o hóspede reclama com a recepção, também respondem as
solicitações através de rádio. Essas são geralmente relacionadas à sintonia de
canais de tevê, disjuntores, programar fechadura magnética, água quente do
chuveiro e lâmpadas queimadas.
Os serviços de segurança e lavanderia32 são terceirizados. Funções
específicas de gestão como gestão de pessoas e marketing são focadas na sede da
Accor em São Paulo com o auxílio in loco da gerência.

2.3 O MERCADO HOTELEIRO CARIOCA

O hotel Formule 1 Rio de Janeiro sofre a influência direta do mercado em que
está inserido. Sob a mesma influência, está o hóspede no momento de sua tomada
de decisão na escolha pelo hotel. Esse fato deriva-se da especificidade que o
mercado hoteleiro carioca apresenta. Torna-se pertinente a apresentação do
mercado hoteleiro no Brasil e, em comparação, da cidade do Rio de Janeiro no
momento da pesquisa.
Nesses termos, procurou-se passar por conceituações de meios de
hospedagem e suas tipologias. Apresentou-se as possíveis classificações para
hotéis-padrão, especificamente a classificação da Accor. Tentou-se relacionar o
hotel Formule 1, supereconômico da rede, com as outras classificações. Citou-o
como hotel econômico a partir do conceito desta categoria. Apontaram-se as
estratégias da rede francesa. E, mais especificamente, detalhou-se todo o hotel
objeto: seus setores, suas instalações, suas características, seus setores e suas
funções. Assim, ao final, espera-se ter oferecida uma oportunidade ao leitor de
compreender o contexto e proposta do empreendimento centro dessa pesquisa.

32

O serviço de lavanderia é realizado somente para o hotel. Não é oferecido para o hóspede.
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2.3.1 Oferta

A Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH) apresentada pelo IBGE de
2011 analisa as Regiões Metropolitanas e suas Regiões Integradas de
Desenvolvimento. Os resultados apresentados em 2012 (TABELA 3) mostram um
total de 7.479 de meios de hospedagem nessas áreas. Com destaque para a Região
Metropolitana de São Paulo, apresentando uma participação de 17,7% dos meios de
hospedagem (IBGE, 2012).
Tabela 3 – Número de estabelecimentos de hospedagem, número de unidades
habitacionais e capacidade total de hóspedes segundo as Regiões Metropolitanas e
Regiões Integradas de Desenvolvimento – RIDE 2011

Nas Regiões Metropolitanas, a do Distrito Federal é a que apresenta a maior
proporção de hotéis no total de meios de hospedagens. São 57,5% seguidos pela
Região Metropolitana de Curitiba com 55,9%. A Região Metropolitana de São Paulo
apresenta 54,6% de hotéis, enquanto a região metropolitana do Rio de Janeiro
possui 52,5% de hotéis.
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Desse total apresentado, pode-se levar em conta que 5036 empreendimentos
estão nas capitais. As capitais participam com 67,3% dos meios de hospedagem e
76,4%

das

unidades

habitacionais.

A

capital

carioca

apresenta

429

empreendimentos desse total, tal como São Paulo tem a participação de 972.
Os hotéis representam 46,9%, um total de 2.627 empreendimentos
contabilizados. A participação do Rio de Janeiro é de 250 hotéis. Já São Paulo, a
capital com o maior número de meios de hospedagens, repete o resultado contando
429 hotéis.
A consultoria Jones Lang LaSalle apresenta um resultado (TABELA 4) um
pouco diferente: um total de 9592 empreendimentos. O seu resultado analisa
também que somente 4,1% dos hotéis e flats são administrados por redes
internacionais e 3,8% por cadeias hoteleiras nacionais. O total de 7,9% de
empreendimentos administrados por redes hoteleiras demonstra a realidade do
mercado hoteleiro no Brasil de administração familiar. Esses dados também são
apontados pela Hotel Invest (LASALLE, 2012; HOTELINVEST, 2012).
Tabela 4 – Total de hotéis e flats no Brasil1
Total de hotéis e flats no Brasil
Tipo

Hotéis

%

Quartos

%

Hotéis e flats cadeia nacional

361

3,8%

52,640

11,6%

Hotéis e flats cadeia internacional

392

4,1%

70,229

15,5%

Hotéis independentes com até 20 qtos

3,489

36,4%

38,545

8,5%

Hotéis independentes com mais de 20

5,350

55,8%

291,433

64,4%

9,592

100%

452,847

100%

Total
1 - Inclui hotéis e flats inaugurados até julho de 2012.

Fonte: Jones Lang LaSalle Hotels – 2012. Adaptado pela Autora

Nesse primeiro ponto, pode-se ressaltar a diferença entre o número de hotéis
entre Rio de Janeiro e São Paulo, cuja economia atrai turistas de negócios. Sendo a
oferta da metrópole carioca muito inferior.
Outro fato recorrente é o baixíssimo percentual de hotéis de cadeia hoteleira.
Fato que aponta para uma possível situação do setor hoteleiro brasileiro mais
informal, já que as redes são responsáveis por agregar know-how e padronização.
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2.3.2 Índices de resultados hoteleiros

Pode-se mensurar a demanda em um mercado hoteleiro a partir de seus
resultados. A hotelaria possui indicadores de venda para avaliar seu desempenho.
Os principais indicadores para analisar a sua produtividade são: a taxa de ocupação,
a diária média e o RevPAR. Eles podem ser apresentados em diferentes períodos
de tempo33 e em diversos âmbitos (DUARTE, 1997).
A taxa de ocupação mede a produtividade da área comercial. Ela é a divisão
do número de apartamentos vendidos por número de apartamentos disponíveis34.
Com esse indicador, é possível fazer previsões para os próximos meses e norteia as
estratégias e gestão (DUARTE, 1997).
A diária média é uma medida de valor que sinaliza a média de faturamento
por apartamento. Resulta da rubrica entre receita total de hospedagem, desconta-se
café da manhã, por apartamentos vendidos. Ela mede a qualidade da venda
operacional do hotel. Dessa forma, norteia a previsão orçamentária (DUARTE,
1997).
O RevPAR é a métrica mais importante da indústria hoteleira segundo
Nogales (2013). O autor explica que, diferentemente da diária média que leva em
conta os apartamentos ocupados, o RevPAR leva em consideração todos os
disponíveis. Resulta então em um dado total de receita por UH disponível. Assim,
mede a competência na ocupação hoteleira em diferentes sazonalidades. Ela é
calculada, então, de duas formas. A primeira seria a divisão do total de receita de
hospedagem por número de UH’s disponíveis e a segunda forma, a multiplicação
entre diária média e taxa de ocupação (HOTEIS, 2013).
O Valor Econômico apresenta a variação positiva de todos esses índices
apresentados entre os anos de 2009 e 2010 (TABELA 5). A publicação ressalta o
desempenho positivo mesmo com a crise mundial de 2009 (VALORECONOMICO,
2011).

33

Os índices podem ser diária, semanal, mensal, bimestral, semestral e anual. E ainda, analisados
por hotel, bairro, cidade, estado, país, categorias, número de apartamentos.
34
O autor prefere essa versão que desconta os apartamentos fora de uso e os apartamentos cortesia
e/ou residência, pois mede a eficácia do departamento de vendas. Porém, o mais utilizado para a
análise de todo o hotel é o número total de apartamentos construídos.
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Tabela 5 – Evolução dos indicadores de hotelaria 2009/2010 - Brasil

Fonte: FOHB (Sistema de Estatística). Dados extraídos em 22/06/10. Amostra de hotéis=362.

Na análise dos índices por cidades, destacam-se os números e variações de
Rio de Janeiro e São Paulo (TABELAS 6, 7 e 8).
Tabela 6 – Taxa de ocupação por principais cidades (acumulado ano)

Fonte:FOHB (Sistema de Estatística). Dados extraídos em 22/06/10. Amostra de hotéis= 218
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Tabela 7 – Evolução da diária média por principais cidades (acumulado do ano)

Fonte:FOHB (Sistema de Estatística). Dados extraídos em 22/06/10. Amostra de hotéis= 218

Tabela 8 – Evolução do RevPAR por principais cidades (acumulado do ano)

Fonte:FOHB (Sistema de Estatística). Dados extraídos em 22/06/10. Amostra de hotéis= 218

Rio de Janeiro e São Paulo apresentam mercados distintos. É possível uma
comparação das performances no ano de 2011 a partir dos dados da HotelInvest
(HOTELINVEST, 2012).
O mercado paulista teve um aumento de 0,6% na sua taxa de ocupação, um
crescimento de 0,9% de sua demanda o que impactou em 14,9% de sua diária
média resultando em um aumento de 15,2% do RevPAR (HOTELINVEST, 2012).
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O mercado carioca teve aberturas de novos empreendimentos35. Apresentou
números superiores a São Paulo em aumento de oferta, portanto, 16,8%, em
demanda de 18,6% e em taxa de ocupação, 1,5%. No entanto, sua diária média,
mesmo apresentando um aumento maior do que a inflação, cresceu em 10,9%
resultando de uma elevação de 12,6% no seu RevPAR (HOTELINVEST, 2012).
O Rio de Janeiro não só possui a diária mais cara do país. A diária carioca é a
segunda mais cara do mundo. O comparativo divulgado em agosto de 2011 coloca
em primeiro lugar a diária nova-iorquina. Entretanto, a líder ganhou em variação
percentual. Com o valor de R$ 414,00, o Rio de Janeiro observou um aumento de
32,93% de 2010 para 2011. Em contrapartida, Nova Iorque teve um aumento de
12,84% no valor de sua diária (UOLNOTÍCIAECONOMIA, 2011).
Em sua compreensão do mercado, a HotelInvest pontua as variáveis para
esse cenário carioca. O Rio de Janeiro está em fase de crescimento devido a sua
atratividade de investimentos trazida pelos eventos dessa década. E ainda,
apresenta uma economia aquecida, com altas taxas de ocupação, pacificação das
favelas e setores dinâmicos como o naval, petroquímico e de transportes.
Por tudo isso, o mercado observa uma demanda latente que impulsiona os
valores das diárias. A demanda latente é formada por aqueles hóspedes que têm o
interesse de viajar para a cidade, mas, devido à indisponibilidade de quartos
desistem (HOTELINVEST, 2012).
Na análise por categorias, o Valor Econômico – Análise Setorial ressalta o
crescimento do segmento econômico. Esse seria motivado pela expansão do
mercado interno através do maior número de viajantes dentro do país, resultado de
um

barateamento

das

passagens

aéreas.

Dessa

maneira,

esses

novos

consumidores com menor poder aquisitivo buscam os baixos custos oferecido pelas
tarifas do segmento econômico (VALORECONÔMICO, 2011).
Esse fato é demonstrado na Tabela 9 apresentada pela consultoria Jones Lang
LaSalle.Ela compara a taxa de ocupação com a faixa de valor da tarifa. A maior taxa
de ocupação pode ser observada nos hotéis que apresentam o menor valor de diária
(LASALLE, 2012).

35

Não foram analisados os hotéis de categoria econômica nessa amostra.
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Tabela 9 – Desempenho em 2011
Hotéis urbanos (hotéis e flats)

Diária Média

Diária Média
acima de
R$ 330,00

Diária entre
R$ 190,00 330,00
R$ 241,00

Diária
Média
acima de
R$ 330,00
R$ 142,00

R$ 431,00

Média
Hotéis

R$ 211,00

65,8%

67,8%

72,3%

69,5%

9,592

100%

452,847

100%

(R$)
Ocupação
Anual
Total

Fonte: Jones Lang LaSalle Hotels – 2012 – Adaptado pela Autora

Os dados dos anos anteriores, 2009 e 2010, apresentados pela publicação do
Valor Econômico Setorial (TABELA 10, TABELA 11, TABELA 12),apresentam uma
maior variação na diária média e no RevPAR do segmento econômico. Porém, não
foi tão expressiva a variação na taxa de ocupação(VALORECONÔMICO, 2011).
Tabela 10 – Evolução da diária média por categorias (acumulado do ano) - Brasil

Fonte: FOHB (Sistema de Estatística) Dados extraídos em 22/10/10 Amostra: 352 hotéis
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Tabela 11 – Evolução da taxa de ocupação por categorias (acumulado do ano) Brasil

Fonte: FOHB (Sistema de Estatística) Dados extraídos em 22/10/10 Amostra: 352 hotéis

Tabela 12 – Evolução do RevPar por categorias ( acumulado do ano) - Brasil

Fonte: FOHB (Sistema de Estatística) Dados extraídos em 22/10/10 Amostra: 352 hotéis

A publicação acrescenta que o setor econômico possui perspectivas
promissoras. O mercado vem presenciando um crescimento da categoria a partir de
influências no turismo doméstico. Credita-se ao barateamento das passagens
aéreas e a incorcoporação de novos consumidores agora com maior poder
aquisitivo, a determinação de uma maior participação das marcas do segmento
econômico no mercado hoteleiro no Brasil.
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Assim, o presente capítulo procurou passar por conceituações de meios de
hospedagem e suas tipologias. Apresentou as possíveis classificações para hotéispadrão, especificamente a classificação da Accor. O segmento econômico foi
ressaltado para uma definição. E esmiuçado o hotel de bandeira Formule 1, dando
como foco a unidade do Rio de Janeiro, em seus serviços, estratégias de marketing
e seus setores. Por fim, foi demonstrada a situação do mercado hoteleiro do Brasil,
destacando do Rio de Janeiro cujo objetivo foi dar a possibilidade de compreender o
contexto mercadológico que o hotel Formule 1 Rio de Janeiro estava inserido no
momento da pesquisa.
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3 PESQUISA DE CAMPO

A pesquisa de natureza qualitativa foi realizada nos meses de julho e agosto
junto ao Hotel Formule 1, localizado na cidade do Rio de Janeiro e teve como
sujeitos os clientes habituais que ali se hospedaram com motivação de negócios.

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa iniciou-se com uma investigação exploratória. Para Rampazzo
(2002), “o estudo exploratório é o passo inicial do processo da pesquisa”. O autor
ainda afirma trata-se “de uma observação não estruturada, ou assistemática”.
Nesses termos, o autor explicita que tal estudo consiste em “recolher e registrar os
fatos da realidade sem que o pesquisador utilize meios técnicos especiais ou precise
fazer perguntas diretas”. Essa primeira fase permitiu a autora a familiarizar-se com
um assunto ainda pouco conhecido e pouco explorado, resultando mais
conhecimento sobre o assunto e possibilitando construir hipóteses.
O objetivo dessa primeira etapa foi conhecer o hóspede padrão presente no
hotel Formule 1 Rio de Janeiro, para então identificar quem são seus hóspedes
habitués a serem entrevistados na próxima etapa. A delimitação temporal da
pesquisa exploratória foi influenciada pela capacidade de armazenamento do
sistema operacional de três meses retroativos, acrescentado à troca prevista por um
novo sistema. Forçou-se, assim, a realização da pesquisa em um período temporal
que envolve férias, verão e carnaval, cujo fluxo a negócios é menor. Assim, o
período analisado foram os meses de janeiro, fevereiro e março de 2011.
Na realização desta atividade, valeu-se de uma ferramenta36 utilizada para
pesquisa de satisfação dos hóspedes. Este instrumental de coleta é dividido em
duas partes: uma com perguntas fechadas em que o cliente atribui notas a cada
momento de sua hospedagem (reserva, entrada, café da manhã, quarto,
alimentação e saída) e a cada item presente em cada momento (chuveiro, cama,
limpeza do quarto, conforto, amabilidade dos funcionários) e em outra parte com
uma pergunta aberta: “Como melhorar a sua satisfação”.

36

Trata-se de um formulário enviado por e-mail ao hóspede todas as vezes que ele termina seu
período de hospedagem. Essa é uma ferramenta interna da organização, cujo nome não pode ser
citado,que foi implementada na unidade pesquisada no ano de 2010.
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Para a análise, optou-se em utilizar as respostas dadas à pergunta aberta,
visto que havia a impossibilidade de separar as notas de cada item do formulário
fechado. Ademais, a resposta dada pelo hóspede de livre vontade é mais rica já que
expressa uma resposta mais pessoal. E, ao final, esperava-se levantar quais foram
os pontos que os hóspedes citaram como mais relevante na sua estada.
Os dados foram levantados a partir de uma ferramenta de busca oferecida
pelo próprio sistema de pesquisa de satisfação. Lançaram-se palavras-chave
relacionadas aos atributos observados nos hotéis pelos hóspedes.
As palavras utilizadas foram retiradas de quatro artigos sobre o tema. Os
artigos são “Percepção dos hóspedes quantos aos atributos oferecidos pelos hotéis
voltados para o turismo de negócios na cidade de São Paulo” (WANDERLEY, 2011),
“Análise dos atributos valorizados pelo consumidor de hotelaria do segmento
econômico: um estudo exploratório” (JOÃO; MERLO; MORGADO, 2010), “Business
Travellers’Hotel Expectation and Disappointments: A Different Perspective to Hotel
Attribute Importance Investigation” (DOLNICAR, 2002) e “Which Hotel atribute
Matter? A review of previous and framework for future research” (DOLNICAR;
OTTER, 2003).
A opção por esse grupo de artigos objetivou uma variedade de focos de
pesquisa: uma análise dos atributos ressaltados nos hotéis de categoria econômica,
outra faz uma varredura de pesquisas anteriores sobre o assunto em hotéis de
maneira geral e as duas últimas sobre o que o turista de negócio procura. A
abrangência das pesquisas escolhidas tenta alcançar mais especificamente às
características desse hóspede de supereconômico visto a inexistência de pesquisas
anteriores.
As palavras mencionadas nos textos passam por algumas adaptações
necessárias. Por tratar-se de respostas abertas, os atributos foram transformados
em adjetivos, substantivos e expressões que chegariam próximo a flexão utilizada
no contexto da resposta a fim de serem melhor visualizados no momento da busca.
Além disso, as palavras em inglês foram traduzidas livremente pela pesquisadora
por mais de um sinônimo em português.
Ao fim do levantamento, cada resposta foi analisada e a menção do atributo
classificada dentro do contexto como positivas ou negativas, os elogios e as
reclamações respectivamente. Depois, os atributos foram agrupados em pessoal,
quarto, estrutura e serviço. Os dados foram tratados como incidências de cada

58

atributo em questão, já que um mesmo hóspede aponta mais de um item(TABELA
13). As respostas consideradas estiveram dentro do horizonte temporal citado no
início desta seção.

Tabela 13 - Ocorrências de atributos no formulário de satisfação
ATRIBUTOS
Simpático
Solução de problemas
Profissionalismo
Presteza
Recepcionistas
Pessoal
Funcionários
Atendentes
Simpatia
Atendimento
Cordialidade
Rapidez
Agilidade
Ar condicionado
Atmosfera
Chuveiro
Conforto
Piso
Banheiro
Colchão
Tamanho do quarto
Localização
Segurança
Elevador
Estacionamento
Custo benefício
Preço
Valor da diária
Refeição
Loja de conveniência
Café da manhã
Internet
Limpeza
Barulho
Reserva
Fidelidade

OCORRÊNCIAS POSITIVAS NEGATIVAS
PESSOAL
1
0
1
1
0
1
1
0
1
3
0
3
7
1
6
5
0
5
9
0
9
10
0
10
3
1
2
16
7
9
1
0
1
0
0
0
4
0
4
QUARTO
8
0
8
0
0
0
8
0
8
4
0
4
5
0
5
8
0
8
8
0
8
1
0
1
ESTRUTURA
5
2
3
3
1
2
3
0
3
12
0
12
SERVIÇO
7
4
3
21
4
13
5
1
4
2
1
1
5
0
5
13
1
12
8
0
8
8
2
6
16
0
16
5
0
5
1
0
1

Fonte: Pesquisa de Satisfação - Elaboração própria, 2013
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Além dos dados fornecidos pelos hóspedes após sua saída do hotel, na
ocasião, houve a oportunidade de verificar os pontos de reclamações durante a sua
estada. A equipe de recepção anota as reclamações feitas no balcão em um
formulário, mesmo que estas sejam pouco solucionadas. Este serve também para o
controle das ordens de serviços da equipe de manutenção.
As categorias apresentadas são mais específicas e pontuais do que a proposta
anterior. Da mesma forma, sabe-se que não é sempre que as reclamações feitas na
recepção são anotadas, principalmente no que tange o atendimento e em fatos já
costumeiros, como exemplo: a chave magnética não funcionar. Por isso, o número
de incidências registradas é menor do que realmente ocorre. Ao final do mês, é feita
a tabulação dessas informações e gerado um gráfico com os pontos mencionados.
A Tabela 14 apresenta as informações do mesmo período da análise da
Tabela 15 (janeiro, fevereiro e março de 2011).

Tabela 14 - Reclamações feitas diretamente à recepção
PROBLEMAS
Falta de itens
Banheiro sujo
Cabelo na roupa de cama
Enxoval sem troca
Arrumação não foi feita
Carpete sujo
Ar-condicionado
Internet
Elevador
Chuveiro
Lâmpada
Televisão
Outros*
Amigo Express
Transformadores
Liberação errada de uh
Discrepantes
Segurança
Chaves
Estacionamento
Despertador
TOTAL

JANEIRO
7
5
2
3
13
6
11
2
1
2
2
2
7
0
0
0
0
0
0
0
0
63

11,11%
7,94%
3,17%
4,76%
20,63%
9,52%
17,46%
3,17%
1,59%
3,17%
3,17%
3,17%
11,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

FEVEREIRO
13
2
1
5
9
3
7
5
0
3
5
8
5
0
0
10
3
3
5
1
2
90

14,44%
2,22%
1,11%
5,56%
10,00%
3,33%
7,78%
5,56%
0,00%
3,33%
5,56%
8,89%
5,56%
0,00%
0,00%
11,11%
3,33%
3,33%
5,56%
1,11%
2,22%
100,00%

Fonte: Arquivo da equipe de recepção, 2012 – adaptação própria.

MARÇO
11
2
0
3
9
4
4
2
0
1
1
2
7
2
0
3
2
0
2
0
2
57

19,30%
3,51%
0,00%
5,26%
15,79%
7,02%
7,02%
3,51%
0,00%
1,75%
1,75%
3,51%
12,28%
3,51%
0,00%
5,26%
3,51%
0,00%
3,51%
0,00%
3,51%
100,00%
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De posse das informações gerais do hóspede padrão, partiu-se para a busca
do mesmo habitué. A ideia era lançar nomes no sistema operacional, verificando a
freqüência na unidade hoteleira dentro do horizonte temporal da pesquisa. Como
critério de busca, foi utilizado o relatório de recusas37 para definir os dias da semana
de maior fluxo/procura e, conseqüentemente, maior número de hóspedes a negócios
no hotel. A análise dos dados fornecidos por ele confirmou a percepção passada
pela recepção. Os dias da semana identificados com maior fluxo foram: domingo,
segunda e quarta.
A lista de nomes que deram entrada em cada um dos dias da semana durante
os meses pesquisados foi elaborada. A partir daí, foram escolhidos nomes
aleatoriamente e esses relançados no sistema, verificando se houve retorno ao hotel
durante o período que a pesquisa abrangia. Foi realizado esse processo com um
total de 100 nomes. Uma amostra definida como 20% do número de hóspedes
recebidos durante a semana38 (250 unidades habitacionais com média de 1,5
hóspedes por apartamento).
Dispondo desses dados, foi elaborada uma planilha com os 100 hóspedes
contendo o detalhamento de cada um: dia da semana que chegou, números de
diárias que consumiu, tipo de reserva, se houve nome de empresa na nota, dias de
intervalo entre uma hospedagem e outra e, principalmente, número de estadas no
período (freqüência e permanência).
A freqüência é o ponto que definiu quais hóspedes enquadravam-se no
conceito de hóspede habitué39. Separou-se, para continuar na pesquisa, aqueles
que ficaram mais de duas vezes no hotel seguindo o conceito de hóspede habitué.
Cabe ressaltar a temporalidade da pesquisa somente de três meses que abrangem
férias e carnaval: janeiro, fevereiro e março. Nesse sentido, julgou-se como alta
freqüência o número de três estadas no período.
Hóspedes habitués já conhecidos no hotel, não entraram na amostra
principal, por terem um número de estadas inferior ao estipulado nesse período que
abrangeu férias e carnaval. O que acaba por diminuir a expressão de habitués nessa
amostra diferentemente do restante do ano. Porém, ainda assim é significativa a
37

O relatório de recusa é um documento preenchido pela recepção e reservas todas as vezes que se
é negada a hospedagem por causa da lotação do hotel.
38
Informação interna do empreendimento.
39
“Hóspede que vem certa freqüência ao hotel, ou que realiza eventos com regularidade” (ALDRIGUI,
2007,p. 88).
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presença de habitué na amostra analisada. Desses, 37% tiveram frequência acima
de três estadas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011.
A partir do total de 37 hóspedes classificados como habitués na primeira
etapa, tornou-se necessário apontar aqueles com os quais seriam realizadas as
entrevistas. Para tanto, foram traçados quatro perfis motivacionais de viagens. São
eles:


ter vínculo trabalhista no Rio de Janeiro;



ter atividades de negócios na cidade do Rio de Janeiro;



ter passado a ser residente no Rio de Janeiro, após ter atividades de trabalho
aqui e;



motivo não relacionado a trabalho.
Dessa maneira, foram selecionados dois hóspedes para cada perfil de acordo

com o prévio conhecimento da pesquisadora sobre a motivação de cada um
deles,além de levar em consideração a disponibilidade em participar da pesquisa.
Porém, em alguns casos, durante a entrevista demonstrou-se o real perfil de cada
entrevistado diferente do previsto pela pesquisadora. Entretanto, não fugiu dos perfis
pré-estabelecidos para a pesquisa.
Foram feitas seis entrevistas com hóspedes dentro dos perfis supracitados. De
maneira que três trabalham na cidade, um passou a ser residente e dois têm
atividades intensas na cidade. O perfil de não trabalho não aceitou ser entrevistado.
E uma entrevista realizada com um hóspede que virou residente não foi utilizada
para a análise40.
Nessa etapa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas41. Para Bardin
(2011), o que serve da entrevista qualitativa não é a freqüência com que o dado
aparece. A autora estabelece que na entrevista toda a fala deve ser levada em
consideração. Assim, optou-se por esse tipo de instrumento como forma de aferir
mais especificamente o posicionamento dos entrevistados a respeito de sua escolha
pela bandeira supereconômica, quais são as suas necessidades, qual a sua relação
com a viagem e, principalmente, com a sua relação com o serviço oferecido pelo
hotel.

40

Trata-se de um estrangeiro cujo pai é brasileiro e veio morar no Brasil para trabalhar com o mesmo.
Embora tenha se hospedado, somando diversos períodos pequenos, por oito meses, considerou-se
que suas impressões seriam diferentes já que seu objetivo final já era de residir na própria cidade.
41
Segue no Apêndice 2.
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Bardin (2011) afirma que a “abordagem não quantitativa recorre a indicadores
não frequenciais”, que foi observado nos entrevistados, “suscetíveis de permitir
inferências; por exemplo, a presença (ou ausência) pode constituir um índice tanto
(ou mais) frutífero que a freqüência da aparição”. Ela ressalta ainda que “o risco de
erro aumenta, porque se lida com elementos isolados ou com freqüências fracas, daí
a importância do contexto”. Entretanto, a autora reconhece a necessidade de “um
procedimento mais intuitivo, mas também mais maleável e mais adaptável a índices
não previstos, ou a evolução das hipóteses”.
As seis entrevistas individuais foram realizadas no período de junho a
setembro de 2011. Elas ocorreram fora do ambiente do hotel para ter caráter mais
neutro. Aos entrevistados eram informados os objetivos da pesquisa, assim como o
anonimato de seu relato que foi gravado com sua autorização42.
O roteiro semiestruturado pode ser dividido em três partes: a primeira versava
sobre o perfil biossocial (gênero, idade, estado civil, formação profissional, ocupação
e média salarial) do entrevistado; na segunda, eram instigados a falar sobre o
porquê de sua viagem e sua relação emocional com ela e, por fim, questionado
sobre a sua escolha e relação com o hotel. O roteiro foi testado com um hóspede
habitué, que não entrou nos critérios de seleção.
A natureza da entrevista semiestruturada aplicada permitiu que o entrevistado
falasse livremente sobre os assuntos e abordasse os aspectos que ele julgava mais
importante, sem sofrer a interferência da entrevistadora.
Foram criadas categorias de análise para melhor aproveitar toda a fonte
primária. Entretanto, é importante ressaltar que essas categorias foram fruto da
própria fonte primária. A intenção inicial era que as categorias a serem trabalhadas
posteriormente fossem as presentes na elaboração da entrevista. Contudo, no
decorrer das entrevistas e pré-análise do material, notou-se a necessidades de
abordar as categorias que surgiram no próprio resultado obtido.
Bardin (2011) indica que a categorização “é uma operação de classificação de
elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por
reagrupamento segundo o gênero (analogia), com critérios previamente definidos”.
Para melhor compreender as categorias, elas de acordo com a autora são definidas
como “rubricas ou classes, que reúnem um grupo de elementos, sob um título

42

A transcrição das entrevistas realizadas está no Apêndice C.
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genérico, agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes
elementos”.
Sob esse prisma, a categorização foi realizada da forma sugerida por Bardin
(2011). Por exemplo, “todos os temas que significam a ansiedade ficam agrupadas
na categoria ansiedade”. A autora faz uma ressalva que estas categorias temáticas
podem ser divididas em “sintático, léxico ou expressivo”. Visto isso, foram levantados
quatro campos de categorização (FIGURA16).

Categoria de Análise
Viagem X Trabalho
Elevado Aspecto Cultural e
Econômico
Empreendedor X
Hotel Supereconômico

Biossocial

Vocábulos
Distância
Qualidade de Vida
Pós-graduação
Superior Completo
Empresa Própria
Oportunidade Profissional
Metas
Custo Benefício
Filhos
Casado
União Estável
Solteiro
Idade

Figura 16 – Categorias de análise x vocábulos
Fonte: Elaboração própria, 2013

Todos esses vocábulos supracitados foram apresentados nas entrevistas
como posto em apêndice.
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3.2RESULTADOS OBTIDOS

Posto toda a etapa do procedimento metodológico acima descrito, é inerente
a análise sobre os resultados levantados. Cabe ressaltar que os nomes verídicos
foram substituídos por fictícios a fim de preservar o anonimato dos entrevistados.

3.2.1Viagem X trabalho

Para a relação viagem x trabalho, as entrevistas apontaram questões voltadas
para o aspecto sentimental. Como afirma Paulo (APÊNDICE E), “A família cobra
muito.” O entrevistado ressalta que “mata a saudade usando o telefone e o Skype”.
Este tipo de comportamento reflete bem como a tecnologia desenvolvida nos meios
de comunicação auxilia nas necessidades inerentes às sociedades pós-modernas.
Já para o entrevistado Leonardo (APÊNDICE H), essa questão é vista de
forma diferente. Ele explicita que “eles já se acostumaram” referindo-se à família. A
fala de Leonardo (APÊNDICE H) apresenta contrariedade. Quando questionado
sobre a saudade de sua família, o mesmo afirma que “eu já saio de lá pensando no
molequinho. Mas é assim mesmo, faz parte do negócio, é um pouco de sacrifício”.
O entrevistado supracitado fica fora de sua residência somente três dias na
semana. Enquanto Paulo (APÊNDICE E), já estava no Rio de Janeiro há alguns
meses. Contudo, a saudade foi mais explicitada por Leonardo (APÊNDICE H). A
idade dos filhos pode influenciar nesse tipo de discrepância. Paulo (APÊNDICE E)
tem uma filha que já está na faculdade. Já o filho de Leonardo (APÊNDICE H) tem
três anos, idade que necessita mais da presença do pai.
O entrevistado Carlos (APÊNDICE C) tem dois filhos na mesma faixa etária e
também mostra que sente saudades. Ele volta para casa somente para vê-los e, por
isso, ressalta que concentrou seus clientes na cidade do Rio de Janeiro. Ele afirma
que para “ter uma vida perto da minha família dos meus filhos, porque eu morro de
saudades. É terrível”.
Arlindo (APÊNDICE F) demonstra outro comportamento em relação à sua
família. O entrevistado ao mencionar sua filha, ressalta que “ela ainda não ta
presente nessas minhas dificuldades. Acredito que quando ela começar a
compreender a vida que eu levo, talvez eu não leve mais essa vida”.
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Esse tipo de comportamento, na verdade, reflete a possível saudade da sua
filha em um futuro próximo. Percebe-se que o fato de ser pai solteiro, influencia em
sua relação com a filha. Pois, não menciona a falta que ele próprio sente dela.
Dando a margem uma interpretação que se ela continuasse a não entender a vida
que leva, ele a continuaria.
Entretanto, no que tange à relação com sua mãe, nota-se que Arlindo
(APÊNDICE F) demonstra certa preocupação. O entrevistado afirma que “A minha
mãe ela sente, sente bastante. Pela perda do meu pai, ela acabou ficando sozinha
em São Paulo. A minha irmã é casada e eu viajo a semana inteira”.
A relação com a mãe é também marcada na fala de Márcia (APÊNDICE D). A
entrevistada afirma que fica “com pena” de sua mãe, por ter pouco tempo de estar
com ela.
Tudo na vida tem seu lado bom e o seu lado ruim porque tipo eu fico aqui
(Rio de Janeiro)de segunda a quinta. Eu chego em casa sexta, eu chego
em Petrópolis na quinta de noite. É o tempo que eu tenho sexta e sábado
para fazer as minhas coisas.

Por último, Igor (APÊNDICE G) aponta outro paradigma. O mesmo explicita
que “fiquei muito tempo afastado da minha esposa e dos amigos que deixei em
Porto Velho”.Apesar de não ter filhos, a relação com a esposa e os amigos era muito
forte. O entrevistado revelou que “Às vezes, resolvia ir até lá e voltava mais aliviado”.
Percebe-se, então, que Igor (APÊNDICE G) trabalha sua saudade de uma
forma diferente. Por não trabalhar somente no Rio de Janeiro e estar sempre em
trânsito, ele prefere ir até sua casa para sanar a saudade da família e dos amigos,
mesmo que seja somente por um dia.

3.2.2 Aspectos cultural econômico

No que tange aos aspectos socioculturais, nota-se certa disparidade com a
realidade apresentada na educação superior brasileira 43. No tocante a formação
acadêmica, os entrevistados, exceto Carlos (APÊNDICE C), mencionaram que
possuem ensino superior completo. Alguns desses ressaltaram a pós-graduação
como sua especialização.
43

No Plano Nacional de Educação (PNE) de 2011-2012 apresenta metas para serem cumpridas até
2020. Nessas metas, a pós-graduação não é mencionada.
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Neste panorama, destaca-se a entrevista realizada com Marcia (APÊNDICE
D), advogada e pós-graduada em Direito do Trabalho, que aponta a necessidade de
continuar os estudos para a sua formação:
Fiz pós-graduação em direito do trabalho. To querendo começar, mas ta
difícil, o mestrado. Mas é o tipo de coisa que precisa tempo né cara? Ando
muito cansada, mas dei mesmo uma estacionada em termos de estudos e
tal. Porque é muita correria muita... mas pretendo fazer. Coloquei na cabeça
que antes dos 35 anos.

Esse tipo de argumentação só foi identificada nessa fala. Os outros
entrevistados, apesar de apresentarem alto nível cultural, não ressaltaram a
importância da sua formação continuada. Nesse sentido, nota-se que dos seis
entrevistados a única que se preocupou com o seu estudo foi Márcia, conforme
informações descritas no apêndice. Fato que a destaca do grupo nesse ponto, talvez
por sua área de atuação, o Direito.
Leonardo (APÊNDICE H), também advogado, não menciona se possui pósgraduação ou se preocupa com sua formação. Isto por que, na verdade, ele mudou
de ramo, e atua no mercado financeiro atualmente. Ele explica que:
Eu advoguei, era advogado, quer dizer ainda sou, ainda tenho um escritório
de advocacia. Mas eu não to mais, eu atuando diretamente. Advoguei por
10 anos. Mas já há 4 anos eu tenho... eu to no ramo de mercado financeiro.
E há 2 anos, eu constituí uma sociedade com outros profissionais, sede
aqui no Rio de Janeiro, então daí eu ter que deslocar pra cá no mínimo 3
vezes por semana.

Essa foi a única incidência de profissional atuante fora de sua formação
acadêmica. Arlindo (APÊNDICE F) é administrador e pós-graduado em gestão de
pessoas, trabalhando, atualmente, com locação e armazenagem de galpões. Paulo
(APÊNDICE E), é engenheiro civil e pós-graduado em administração, faz vínculos
para prestação de serviços de manutenção com sua própria empresa. Igor
(APÊNDICE G) é arquiteto desenvolve projetos na área comercial de lojas e
shoppings juntamente com sua esposa em sua própria empresa.
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3.2.3 A relação empreendedor x hotel econômico

Durante as pesquisas, conforme já mencionado, observou-se que os
entrevistados possuem um nível econômico-financeiro acima da média. Ademais,
com exceção do entrevistado Arlindo (APÊNDICE F), todos os outros são
empreendedores individuais.
Geralmente, as despesas do turista de negócios ficam a cargo da empresa.
As análises apontaram um panorama diferente em detrimento do exposto. Para os
empreendedores individuais, que por sua vez arcam com esses custos é mais
vantajoso hospedar-se em um hotel econômico.
Na divisão de suas bandeiras, a rede Accor caracteriza o hotel Formule 1
como “supermoderno, superprático e supereconômico”. Esta definição apresentada
une características que o hóspede busca: “o máximo de funcionalidade pelo mesmo
preço, com o padrão de qualidade internacional”(ALDRIGUI, 2007, p 43).
Nesses termos, a análise da escolha pelo hotel supereconômico torna-se
necessária. Como Leonardo (APÊNDICE H) ressalta que alugar “algum em
Botafogo, Gávea, Copacabana” é muito caro. O mesmo já fez as contas e verificou
que “um apartamentinho arrumado, uma quitinete, algo... sairia uns 2.500 reais.” O
entrevistado afirma que este valor é o mesmo que o gasto mensal com viagem,
alimentação e hospedagem no Formule 1.
Para a entrevistada Márcia (APÊNDICE D), a melhor opção é ficar no
Formule 1. Márcia (APÊNDICE D). Embora tenha um irmão que resida sozinho na
Zona Sul e que já lhe ofereceu seu apartamento par ela ficar.Entretanto, a
entrevistada ressalta que prefere o hotel ao apartamento em detrimento de possíveis
problemas. O hotel, de certa forma, já oferece os serviços básicos do qual ela
necessita.
Diferentemente de Leonardo (APÊNDICE H) para Márcia (APÊNDICE D) que
fica mais dias por semana, a opção pelo hotel é mais cara. Mesmo assim, ela
explicita que a diferença a mais do gasto para permanecer no Formule 1 é irrisória
frente às suas necessidades explicitadas no apêndice D.
A escolha no caso de Carlos (APÊNDICE C) é entre hotéis. O entrevistado
não leva em conta o aluguel de um aparamento como Leonardo e Márcia, pois já
estava decidido a mudar-se com a família para Niterói na Região Metropolitana do
Rio de Janeiro. Dessa maneira, ele explica que a localização e o contrato com o
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cliente pesam na sua escolha. Quando é ele quem paga, ele fica no Formule 1, já
quando o cliente paga, ele fica na Zona Sul da cidade. Porém, ele explica que entre
Formule 1 e ibis (que fica no mesmo prédio ), ele prefere o supereconômico visto
que a diferença da diária é de mais de cinquenta reais para não ter tanta
diferenciação no produto ao ver dele (APÊNDICE C).
Leonardo (APÊNDICE H) lembra-se do grande aumento sofrido pelo valor da
diária em dois anos.De maneira semelhante, os hóspedes em geral apontam na
Pesquisa de Satisfação (TABELA 13) que o valor da diária e o preço da
hospedagem sejam motivo de insatisfação com maior incidência negativa. Porém, o
custo benefício é evidenciado assim como na fala dos entrevistados. Provavelmente,
o mercado carioca cuja oferta mostra-se incipiente com altas tarifas influencia essa
percepção por parte tanto dos hóspedes comuns como dos habitues.
O entrevistado Carlos (APÊNDICE C) embora explicite a sua insatisfação com
a vida que leva em exemplos relacionados com sua estada, mostra-se satisfeito com
os serviços oferecidos pelo Formule 1, principalmente em relação ao padrão
encontrado. O mesmo ressalta que às vezes encontra pessoas com certo
preconceito em relação ao hotel. Ele afirma que a limpeza é o principal no Formule
1, pois já esteve em hotéis de categorias superior na cidade e não apresentavam
uma limpeza satisfatória.A limpeza, juntamente com a localização e a simplicidade
também é ressaltada por Paulo (APÊNDICE E) ao mencionar que gosta do hotel.
Pontos que divergem das incidências na Pesquisa de Satisfação (TABELA 13) em
que esses aspectos são ressaltados negativamente.
Paulo (APÊNDICE E) reconhece que não é cabível o frigobar, pois
encareceria para o consumidor. O entrevistado ainda observa o bom estado de
conservação do prédio.
Igor (APÊNDICE G) mostra em sua fala que é pertinente em todos os
entrevistados. Ele afirma que “Hospedo-me no Formule 1 porque vim ao Rio a
trabalho e não preciso de luxo”.
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Para Arlindo (APÊNDICE F):
Tem um quarto menor, quarto pequeno, confortável, simples. Mas, como eu
te falei, para o padrão de viagens que eu faço, que venho só para dormir,
para ler um e-mail, trabalhar e dormir, tranquilo, oferta uma qualidade
satisfatória. Algumas pessoas e... às vezes discriminam por não
entenderem essa situação de supereconômico. Um frigobar dentro de um
quarto faz diferença? Ai eu pergunto: faz pra mim? Não. Por quê? Eu chego
seis, sete horas da noite, passo no Selet que tem ali embaixo, nas
geladeiras, pego o que quero beber e subo. Bebo o que quero, uma água
de coco, um refrigerante, não tem necessidade de colocar na geladeira para
gelar porque já está gelado. Escovo meus dentes, arrumo minhas coisas,
desço janto.

Sua rotina no quarto do hotel é exemplificada de forma parecida com a dos
outros entrevistados.
Nas falas dos entrevistados, observa-se que os habitués entendem a
proposta do serviço oferecido pelo hotel. Na busca por respostas dos entrevistados
a Pesquisa de Satisfação, nenhuma resposta foi encontrada. A padronização lhes dá
a segurança de saberem o que vão encontrar. Visto que a realidadena oferta de
meios de hospedagem no Brasil é de baixo número de hotéis de cadeia, sendo a
maioria composta por hotéis familiares que não apresentam padronização de
serviços.
As respostas dos outros tipos de hóspedes nos levam a crer que grande parte
não sabia o que encontraria na categoria supereconômica. Os pontos de maior
reclamação são o serviço de café da manhã e a ausência do frigobar no
apartamento. Alguns dos hóspedes habitués entrevistados também ressaltam
pontos que podem ser melhorados, porém não chega a ser algo que os faça a não
optarem pelo hotel.
Houve uma grande incidência de pontos relacionados a atendimento e equipe
de trabalho tanto na pesquisa exploratória como nas entrevistas. Na Pesquisa de
Satisfação, as incidências são equilibradas em atendimento, mas nos demais pontos
as incidências são na maioria negativas. Paradoxalmente, todos oshabitués falam
como a equipe os fazem sentir-se em casa.
Arlindo (APÊNDICE F) exemplifica o fato de a equipe já saber o seu nome, o
faz sentir de maneira diferente do que em outros hotéis. Paulo (APÊNDICE E) acha
a equipe fantástica e diz “Ser reconhecido é vital, não substitui, mas ameniza a
saudade de estar longe da minha família”. Carlos (APÊNDICE C) julga o
atendimento perfeito e com a distância necessária. Já Márcia (APÊNDICE D), conta
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histórias e situações em que o atendimento foi além de suas expectativas e a
fizeram sentir-se melhor. Ela só consegue referir-se ao hotel como “casa” com sua
mãe ao telefone. Leonardo (APÊNDICE H), apesar de hospedar-se por mais de dois
anos todas as semanas, não reclama do atendimento, mas não consegue lembrarse dos nomes dos atendentes.
Vale ressaltar que os pontos com altas incidências nas pesquisas de
satisfação e reclamações para a recepção não foram mencionadas pelos hóspedes
habitués. Essas foram reclamações do ar condicionado, barulho, café da manhã,
internet, colchão, banheiro, piso e arrumação do apartamento mal feita. E não foram
mencionados por nenhum dos entrevistados. O que demonstra uma satisfação em
relação ao proposto pelo hotel pela tarifa cobrada.

3.2.4 Observações biossociais

Quando indagados sobre a questão do relacionamento amoroso, os
entrevistados

apontaram

para

questões

distintas.

O

entrevistado

Arlindo

(APÊNDICE F), 32 anos, solteiro, com uma filha, revela que:
Bom, ninguém que vive essa vida que eu vivo quer essa vida para sempre.
Se alguém fala assim, eu quero viver minha vida inteira viajando cada dia
em uma cidade, talvez não tenha a necessidade ou não queira ter uma
família, o que é difícil. Hoje em dia, a pessoa quer ter um canto só seu ou
ter uma vida mais padronizada.

Pode-se perceber, então, que o fato de ter uma vida itinerante é um fator de
dificuldade no estabelecimento de uma relação afetiva estável, assim como, a
formação de um núcleo familiar.
Sobre a mesma questão, o entrevistado Carlos(APÊNDICE C), 36 anos e
com dois filhos, mostra contradição ao responder que a questão da viagem não é
empecilho para o relacionamento. Embora no seu discurso, (APÊNDICE C), o
mesmo ressalta que a sua relação atual é uma “união instável”. Insiste na palavra
“instável” no momento que é questionado pela segunda vez em uma fala
acompanhada de risos. Dando margem a interpretação de que ambos os
entrevistados mencionados compartilham da mesma opinião.
Visto a resposta do entrevistado Carlos (APÊNDICE C), o entrevistado
Leonardo (APÊNDICE H), 39 anos, com um filho, foi questionado se a sua união
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estável, seria instável como apontado por Carlos. Leonardo, então, enfatiza que:
(APÊNDICE H), “Não, não, união estável... Eu já vivo com essa pessoa tem 6 anos,
mas na verdade já namoro tem 15.”
Dessa maneira, a fala de Leonardo vem a desmistificar o discurso dos
entrevistados acima mencionados.
Os

demais

entrevistados

apontaram

também

que

estão

em

um

relacionamento, contudo, não se sentiram a vontade para aprofundar-se na situação
amorosa. A entrevistada Márcia (APÊNDICE D), 34 anos, é solteira, não tem filhos e
está em um namoro recente. O entrevistado Igor (APÊNDICE G), 28 anos, é recém
casado e ainda não tem filhos. Já Paulo (APÊNDICE E), é casado, tem 62 anos e
não informou sobre filhos.
A partir do exposto, percebe-se que o relacionamento dos turistas de
negócios, na verdade, depende mais da vontade própria do que da situação que ele
se encontra. Ainda assim, indubitavelmente, a distância é uma dificuldade com que
esse profissional convive.
Os dados apresentados confirmam o perfil de turista de negócios citado pelo
Mtur (2010). As similaridades estão no que tange a escolaridade superior, ao poder
aquisitivo elevado (média salarial de 15 mil reais), a permanência média de quatro
dias e a exigência por praticidade, comodidades, atendimento e equipamentos de
qualidade.
O grupo entrevistado não representa organizações e empresas (com exceção
de Arlindo44), são os próprios empreendedores. Por isso, objetivam o controle de
seus gastos buscando o melhor custo benefício. As definições apresentadas no
primeiro capítulo desse trabalho sustentam a escolha por serviços de luxo por parte
do turista de negócios a partir do fato da empresa arcar com as suas despesas.
Além disso, o nível de serviço escolhido é diretamente influenciado pelo nível
hierárquico na empresa.
Pode-se concluir que a escolha pela categoria supereconômica é influenciada
principalmente pelo fato de esse grupo ter uma permanência e freqüência alta.
Diferente dos outros turistas de negócios, os entrevistados têm uma relação de
trabalho com a cidade em um prazo maior do que um turista que viaja para um
evento de cinco dias. Visto isso, as necessidades desse grupo são peculiares, não
44

Mesmo representando uma empresa, Arlindo (APÊNDICE F) que faz o pagamento de suas
hospedagens influenciando de certa forma a sua tomada de decisão.
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havendo, por exemplo, tempo livre para desfrutar de serviços de lazer tanto do hotel
como da localidade. Por isso, pesam o custo benefício no atendimento de suas
necessidades durante as suas estadas.Influenciado pelas variáveis do mercado
carioca como altas tarifas de hospedagem, baixa oferta de hotéis e demanda latente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final do exposto desse trabalho, cabe ressaltar seus pontos mais
importantes. A pesquisa apresentou diferentes perfis de hóspedes com motivação a
negócios presentes no hotel de categoria supereconômica, o Formule 1 do Rio de
Janeiro.
Para tanto, as transformações recentes da sociedade contemporânea foram
discutidas. O hóspede vive em um mundo globalizado em que as possibilidades de
negócios são do tamanho do próprio mundo alavancadas pelos avanços
tecnológicos. Esse ser torna-se errante e móvel no momento que o Estado-Nação
perde suas forças.
As definições e conceituações de turista de negócios presentes na academia
e propostas pelo MTur apontam em sua maioria para um turista de serviço de luxo.
Mas, na prática, podem-se observar diferenciações dentro desse segmento que
buscam categorias econômicas e supereconômcas, a exemplo da marca
supereconômica Formule 1.
O Formule 1 inicialmente foi pensado para permanências de uma a duas
diárias. Porém, hóspedes como do grupo pesquisado vêm apropriando-se de seus
serviços para viagens com permanência de três a cinco dias e apresentando
freqüência de estada.
A escolha desse grupo é diretamente influenciada pelo mercado carioca. Ele
apresenta a maior diária média do país, sendo a segunda em âmbito mundial. Esse
fato é resultado de uma oferta escassa e uma demanda crescente e latente
incentivada pelo crescimento econômico da cidade.
O hóspede objeto de estudo diferencia-se do hóspede comum do hotel na
maioria das vezes. Esse hóspede demonstra entender o tipo de serviço proposto
pela marca e manifesta-se adaptado. O grupo mostra que a padronização dos
serviços é um ponto positivo. E a maioria deles somente pensa em trocar a
hospedagem no hotel Formule 1 por um apartamento alugado para uma residência
permanente.
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As entrevistas apontaram para a confirmação dos pressupostos desse
trabalho. O viajante a negócio pensa na relação custo-benefício no momento da
escolha pelo hotel supereconômico,o hóspede habitué é influenciado pelo mercado
hoteleiro carioca na sua escolha,o hóspede habitué já está acostumado com o
serviço oferecido pelo hotel Formule 1 Rio de Janeiro e, por isso, se encaixa ao que
lhe é oferecido e existem vários perfis de hóspedes o que define se pode ou não se
encaixar ao serviço proposto pela categoria de supereconômico.
A principal relevância dessa pesquisa é trazer à tona as variáveis, frequência
e permanência, em um mesmo destino para uma discussão na conceituação de
turista de negócios. Elas vão trazer ainda a implicação do turista estar em seu
entorno habitual ao realizar as viagens corporativas. Traz também uma quebra de
paradigma ao observar turistas com alto poder de consumo optando pela categoria
econômica, contrapondo alguns conceitos acadêmicos e mercadológicos em que
alguns turistas de negócios gastam sem limites. Por fim, comprova que existe uma
diferenciação dentro do mesmo segmento. Essas são diretrizes propostas para
futuros estudos da segmentação de negócios.
O trabalho abre-se ainda para outras pesquisas sobre estes hóspedes e suas
vidas como viajantes no aspecto comportamental. Eles são um exemplo de como as
transformações sociais influenciam em suas vidas. Cabe aprofundar-se nasrelações
familiares, o uso de seu tempo,o viver só e a relação com os locais de origem e de
destino.Enfim, outros aspectos antropológicos podem ser analisados neste grupo de
hóspedes escolhidos que vivem nesta sociedade da mobilidade globalizada.
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APÊNDICES

APÊNDICE A

A Accor é atualmente uma das maiores administradoras hoteleiras do mundo
e a maior da América Latina. O início de sua operação se deu em 1967 com o
Novotel em Lile, na França. Seus idealizadores, Paul Debrule e Gerard Pelisson,
inovaram propondo o foco nos seus hotéis no público de negócios, não muito bem
visto na época.
Outras marcas foram sendo criadas e outras foram adquiridas pelos
idealizadores. Ao longo da história foi se formando o portfólio de marcas: Mercure,
categoria midscale (1972), ibis, categoria econômica que oferece tarifas 30%
menores (1974 ) e Sofitel (1980). Para só então, em 1983, ser criado o Grupo Accor,
cujo nome foi

escolhido pensando em uma rápida memorização e para que

iniciasse a lista de empresas na bolsa de valores. Com isso, tentavam atrair
investimentos para a recém-criada rede hoteleira.(Treinamento – Navegando no
Mundo Accor).
Para então em 2000, dividir o grupo em Accor Hospitallity e Accor Services,
após a chegada de Jacques Borel com foco na alimentação representado pelo
segundo. Esse tinha como serviço mais conhecido o vale alimentação Ticket. Ao
longo da história, a Accor Services conquistou um faturamento imensamente
superior ao da Accor Hospitality. Fato que talvez dificultasse uma maior atenção por
parte do CEO internacional para o segmento de hospedagem. Por isso, pensando
em ter maior foco no business core de cada uma das partes, em 29 de junho de
2010, houve a separação em duas empresas. A partir de então, a Accor Hospitality
passou a ser nomeada Accor somente enquanto a Accor Services assumiu o nome
de Edenred. Dessa maneira, o setor de hospedagem conta com um novo presidente
e diretor geral (CEO), Denis Hennequin. Denis acredita que com a mudança possa
ficar somente focado nas questões relacionadas à Accor buscando maiores
oportunidades para os colaboradores e fortalecendo a marca junto aos clientes e
investidores. Seu lema dentro da empresa traz a instigação pela busca por novas
fronteiras para a hospitalidade.

82

O Sr Hennequin baseia visão nas diversas marcas do grupo francês
presentes ao redor do mundo:Sofitel, Pulman, M Galery, Novotel, Suítes Novotel,
Mercure, Adágio, Ibis, All Seasons, Etap, Formule 1, Hotel f1, Motel 6 e Studio 6.
Totalizam-se treze marcas com diferentes tipos de serviços. Todas elas, segundo
um estudo publicado na revista Mosaic, nos traz uma em uma abrangência de
categorias em comparação com outras seis grandes redes. Ocupa assim a liderança
em número de marcas juntamente com a rede Marriott, porém temos vantagem nos
tipos de serviços oferecidos, caracterizando uma oferta mais diversificada e
abrangente.

Enquanto

isso,

os

quatro

maiores

grupos

internacionais

(intercontinental, Wydham, Marriott e Hilton) se posicionam com o foco para os
padrões médio e alto.
A Accor também se diferencia em sua gestão. Os quatro grupos americanos
optam pela gestão e, sobretudo, pela franquia. A Accor é a única que combina a
sua atuação na gestão dos empreendimentos de três modalidades: arredamento,
administração e franquia.
Para a América Latina, as perspectivas atuais também são excelentes para o
crescimento da Accor. Principalmente no Brasil, em que no último ano acumulou
uma taxa de ocupação de 72% e uma diária média de R$ 165,00 nas 165 unidades.
De acordo com Roland de Bonadona (CEO América Latina), os resultados são
considerados excelentes e uma das operações mais rentáveis da Accor no mundo.
No Brasil, a Accor, segundo dados do BNDES, ocupa a primeira posição no
ranking das redes internacionais e nacionais. As cadeias internacionais eram
responsáveis por 48% das unidades habitacionais disponíveis no mercado brasileiro
até 2001. Essa liderança é distribuída em seis marcas em operação no cenário
brasileiro. As bandeiras são divididas em luxo, upscale (superior ), midscale (médio),
econômico e supereconômico. Elas podem ser padronizadas ou não padronizadas
conforme demonstrado no quadro abaixo com as bandeiras em operação no Brasil.
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APÊNDICE B

Questionário semi estruturado das entrevistas:
Aspectos biossociais – idade, gênero, estado civil, se tem filhos, cidade que
mora, profissão, ocupação, cargo na empresa, graduação,média salarial,
Delimitação das suas necessidades e motivações – se foi uma decisão dele
ter que viajar a trabalho, se gosta de ter que viajar, se significa um caminho para
reconhecimento e promoção dentro da empresa, como é visto o tipo de vida que
leva dentro da empresa e em seu círculo de amigos, se pensa em parar de viajar, se
viaja somente a uma cidade ou a várias, qual o meio de transporte que utiliza,se a
família apoia, como administra o tempo, como consegue dar atenção para a família,
consegue manter os amigos na cidade que mora, se tem amigos na cidade, se viaja
acompanhado, se sente sozinho no hotel, quais são os meios que utiliza para se
comunicar, se a família já veio em uma das suas viagens,se sai no tempo livre na
cidade, se gosta da cidade, como se locomove na cidade, se gosta da cidade, se
pensa em se mudar para o Rio de Janeiro, se pensa em ter um apartamento
alugado na cidade, se o salário compensa, se pensa em parar de viajar mesmo que
represente uma diminuição do seu salário, o porquê do Rio de Janeiro,segosta de
ficar em hotel, quem paga pela hospedagem, quem escolhe o hotel, por que o
Formule 1, se gosta do hotel, já conhecia o hotel, se os serviços lhe atendem, se
ficaria hospedado em outro hotel, há quanto tempo fica no Formule 1 Rio de Janeiro,
se conhece os funcionários, se se sente em casa no hotel, quais são os principais
serviços que leva em conta ao escolher o hotel, quais serviços utiliza,o que acha que
pode mudar o hotel.
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APÊNDICE C

ENTREVISTA 01
Data 26/06/2011
Local Bar na Praça Tiradentes – Centro- Rio de Janeiro - RJ
Nome do entrevistado Carlos (nome fictício)
J: De tudo que você já me falou, eu vou seguir mais ou menos um roteiro, mas quero
que você fique a vontade. A idade, posso perguntar?
C: 36.
J: 36... Qual é o estado civil?
C: União instável, segundo casamento.
J: União instável?
C: Instável... é... (risos).
...
J: Consultor de quê mesmo?
C: De finanças, na parte de finanças, contabilidade, processos, qualidade, padrão.
Então padrão que você tem ali, eu reparo em todo o padrão do Formule, cada um
desde o cheiro ao padrão de papel toalha, carpete... eu reparo nessas coisas.
Inclusive eu trabalho com isso, na réplica em escala de negócios.
J: Mas, assim, como é a sua relação com essa vida de ficar indo e voltando?
C: Terrível, tanto que estou me mudando com a minha família.
...
J: Tem filhos também?
C: Tenho com essa mulher, com a primeira não. Com a Ju, eu tenho a Ana Rita e o
Tontom. Ana Rita e Antônio. Uma graça. Você ta gravando, mas... (mostra as fotos
no celular) Você não tem não?
...
C: Quer dizer, é um sofrimento. Eu vou ao hotel, eu não agüento mais o hotel, não
aguento o cheiro, fica na roupa... não adianta. É por necessidade, não tenho o
menor prazer em entrar ali, ficar sozinho no quarto e acredito que seja o perfil da
maioria das pessoas que são assim que tem a vida tipo a minha que eu converso é
a mesma coisa. Que a gente não tem o que fazer. Oh! To com frio em plena
segunda-feira, quero tomar um chopp, não aguento ficar no quarto. O hotel deveria
de ter... não não deveria de ter nada não, o tipo de hotel é esse. Mas por exemplo,
eu vou ao ibis tanto faz. Não digo Mercure e não digo outros hotéis da rede que ai é
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inviável você vai pagar 250, 200 de ... você já paga hospedagem e ainda pagar
mais... O Formule 1 atende muito bem, acho limpo, né? Acho muito bem atendido,
com a troca desse sistema acho que ta demorando um pouco, acho que o pessoal
ainda não se adaptou, mas atende muito bem. Acho que às vezes as pessoas têm
um pouco, um certo preconceito com o Formule 1: “Ah! Lá não é tão bom!” Pô você
entra no ibis só melhorou que você vai ta com uma marquinha alguma coisa, um
tapinha de loja melhor, mas não quer dizer que é mais limpo e nem nada. Às vezes
eu ficava em hotéis que eram muito mais arrumados e sujos, então acho que atende
muito bem, mas não acredito que tenham pessoas que gostem disso não é possível.
J: E o seu padrão de decisão é sempre pelo valor mesmo?
C: Não. Localização.
J: Localização de acordo com...
C: Amanhã, por exemplo, eu durmo na Barra, ai o cliente paga pra mim no Royaltie
que é ali na frente da praia do Pepê.
J: Ah então é o cliente que paga?
C: Não, lá ele paga. Aqui eu pago. Depende. Por exemplo, lá eu passo dois dias,
então ele paga a diária pra mim, é o combinado, vai de caso a caso. Mas, por
exemplo, qual o outro hotel que tem na Barra? Se tivesse o Formule 1, eu dormiria
no Formule 1, é porque não tem. Aqui no Rio, parece que todo mundo de Duque de
Caxias, essa turma que trabalha, eu ainda trabalho na Zona Sul por aqui, a pessoa
de Duque de Caxias não tem onde dormir não, às vezes vem dormir aqui no Centro.
Já notou, quem vem de fora trabalhar na Região, não tem onde dormir mesmo.

J: E como é que são eles? São pequenininhos ainda né?!
C: São, muito pequenos, então eu fico com medo de sentir, mas não sente não.
Porque eu volto, pelo menos durmo uma ou duas vezes, ai no sábado eu to em
casa, sábado à noite ás vezes, também trabalho sábado. Porque às vezes sabe
como é que é, vai aparecendo um monte de cliente, você não vai falar não, pô vou
falar não!
J: E é só você...
C: Sou só eu...Não, eu tenho um... eu to montando um escritório aqui na São Jose.
Até a minha opção de morar em Niterói é isso, eu me desloco, pego a barca, e na
São José já to ali.
...
J: Ou foi a coisa de se sentir mais em casa por conhecer o apartamento?
C: Foi se sentindo mais em casa é benéfico, esse vínculo é bom. A vida que não é
boa independente do hotel. Ali o vínculo é muito bom. Você não tem... não tenho
queixa dali, não tenho.
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J: Quero dizer assim, quando entra no Formule 1, por estar aqui mais vezes.
C: Você se sente mais em casa, te dá mais conforto. Você já sabe, parece que são
bobeiras, mas já entra na sua rotina, tira a roupa do cabideiro, já põe no cabideiro do
hotel. Você ajeita as coisas a sua maneira. Já vê o alarme do relógio se ta armado,
pro alarme não tocar em uma hora que você não vai acordar. Então, você já entra na
rotina como se fosse a sua casa. Mas é uma casa sozinho. Normal.
J: E as pessoas do hotel? Os atendentes?
C: Tranquilo. Tranquilo.
J: E ai, como é essa relação?
C: Não se fosse uma relação... Conheço você, conheço as meninas ali, uma ou
outra assim, mas elas são mais discretas. Acho o atendimento perfeito.
Normalmente, atende bem... com distância necessária, não tem ... pô, acho legal,
acho legal, né?! Você vê que quem entra com garra, eu não sei se por ser o primeiro
da F1 da Accor, o pessoal chega cru, com vontade de crescer, batalhar. No Ibis, a
pessoa já começa a ter uma postura adequada ao hotel também. Formule 1 aquela
postura é adequada àquele tipo de hotel. No Ibis, já não dá pra ter aquela pessoa
nova, ali sem experiência. Agora você, por exemplo, já tem experiência, já conhece
o cliente pelo olho, já sabe o que ele gosta e ele não gosta. Esse lance de você não
conhecer o cliente, de lembrar nome é muito (enfatiza) importante. Porque às vezes
tem um atendente ou outro, ah! Não tem esse feeling que deveria ter mais. Isso é
formidável! Você olha, lembra, você fala: Oi Sr. Caio! Acho isso muito importante!
Então, eles deveriam trabalhar isso. Porque isso traz conforto. É aquilo o que você
tava falando, essa parte, justamente a parte de estar fora de casa, quando você
chega e é bem recebido, as pessoas lembram de você, já sabem o que você quer, já
sabem o que você gosta, o tipo de coisa... se fuma ou não, se prefere do
apartamento de frente ou não, de fundos ou não, isso faz toda a diferença. Pô, ta
num dia correndo, não deu tempo de reservar? Arrumar uma reserva, arrumar um
quarto. Isso te traz, isso te fideliza no hotel. Faz com que eu não troque nem a pau
nem pro Ibis ao lado. Poxa é pouca diferença. Quanto ta o Ibis agora?
J: 199,44 reais de diferença.
C: Ta bom 40 reais de diferença. Ai você começa, pensa, pô vou ficar 2, 3 dias. Se
você fizer um vínculo com o hotel, se for bem atendido, não serão 15 reais a menos
que você irá para o outro pois não se sabe se no outro hotel você vai ser tão bem
atendido. A atenção de vocês do hotel, do café da manhã, da limpeza, da
localização e da facilidade do estacionamento me faz preferir esse invés de outro um
pouco mais barato. Você paga mais caro para ter facilidades e um hotel mais
apresentado. Uso internet. Acabo sempre comendo besteira, um hambúrguer
congelado na loja, mas acho que tem poucas alternativas de refeição. Acho que
deveria ter umas franquias de pão de queijo, mate. Uso o meu telefone para me
comunicar com a minha família.
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APÊNDICE D

ENTREVISTA 02

Data 20/07/2011
Local Restaurante do hotel ibis Centro Rio de Janeiro – Centro – Rio de Janeiro - RJ
Nome do entrevistado Márcia (nome fictício).

M: Estado civil é o mais difícil. É... 34 anos. Solteira. Moro em Petrópolis. Mais o
quê?!
J: Profissão...
M: Sou advogada, sócia de um escritório trabalhista, sou formada 11 anos, e...
J: Fez pós?
M: Fiz pós-graduação em direito do trabalho. To querendo começar, mas ta difícil, o
mestrado. Mas é o tipo de coisa precisa tempo né cara ? Ando muito cansada, mas
dei mesmo uma estacionada em termos de estudos e tal. Porque é muita correria
muita... mas pretendo fazer. Coloquei na cabeça que antes dos 35 anos. Então falta
um ano só. E mais o quê?! Falo inglês...
J: Média salarial eu não to perguntando.
M: Mas ta se quiser eu te falo. Mais ou menos uns 10.
...
J: E agora você já é sócia?
M: Agora sou sócia.
J: Júnior? Que nem aquela coisa de filme americano.
M: É, mas você que, você quero dizer eu, eu que levo o piano nas costas, como diz
o meu próprio sócio. Hoje mesmo ele tava me perguntando umas coisas que ele não
tinha ideia do que era, sabe? Porque eu resolvo, eu que corro, eu que me estresso...
eu... Ele, quase que literalmente, só sai na foto, sabe? Mas não tem nada não. Eu
adoro o que faço. Ai você fica muito estresse assim muito grande. Ai comecei, achei
importante. Ai comecei a ficar literalmente de segunda a sexta.(telefone tocou, era a
mãe dela preocupada e ela explica que está na entrevista).
M: É bom essas coisas naturais no meio da entrevista. Bom, ai eu comecei a ficar de
segunda a sexta. Ou às vezes descia domingo, né?!
J: Domingo, é...
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M: É ficava domingo porque às vezes tinha audiência na segunda-feira. Segunda o
trânsito é pior, não sei o quê. Descia domingo. Ai nesse interregno... eu conheci uma
pessoa, comecei a namorar e tal, enfim. Ai tinha dias que ficava... Até bom, tinha
semana, não sei se você lembra, ficava final de semana porque ele morava em Volta
Redonda, lembra disso?
J: Entendi. Como é que fica sua mãe lá?
M: Então. Isso também é... interessante. Porque eu fico com mô pena assim cara.
Minha mãe... eu acho nova, né? Se o meu pai estivesse vivo estaria com 90. Minha
mãe tem 62 anos e tal. Ta bem. Mas ai também assim... ah! Tudo na vida tem seu
lado bom e o seu lado ruim porque tipo eu fico aqui de segunda a quinta. Eu chego
em casa sexta, eu chego em Petrópolis na quinta de noite. É o tempo que eu tenho
sexta e sábado para fazer as minhas coisas. Coisas tipo ir no cabeleireiro, colocar
uns negócios pra consertar, ficar com a minha mãe e ficar com o namorado, que
agora eu estou namorando...
...
M: De Petrópolis, Petrópolis. Até por isso que, como eu to namorando desde janeiro,
janeiro, fevereiro, também teve carnaval, mas janeiro e fevereiro não fiquei tanto no
hotel. Mas, fiquei até, mas não ficava de segunda até quinta. Ficava de segunda a
terça, subia terça, depois ficava de quinta pra sexta, de quarta pra quinta e tal. E a
minha mãe ficou lá cara. Talvez seja até interessante até falar: o meu irmão mora no
Rio. Meu irmão mora no Leme. Mas é aquela coisa também de pessoa pra pessoa.
Eu fico pensando cara: ficar na casa do meu irmão. Fica sem liberdade.
J: Ele mora sozinho?
M: Ele mora sozinho. Quer dizer, a namorada dele que às vezes e tal... Mas ai eu
fico pensando, (risos), fico nervosa. Tanto é que eu fiquei, agora que eu lembrei, eu
fiquei, em janeiro, ele foi, ele foi passar uns dias sei lá aonde, nem me lembro onde,
sei lá, Porto Seguro. Ai eu passei lá uns 10 dias sozinha. Preferia ter ficado no hotel.
J: É?!
M: É ... sério mesmo.
J: Por quê?!
M: Ah, cara! Porque é aquilo. O hotel como tudo tem suas vantagens e
desvantagens. Tem aquela coisa de você, meio que, entre aspas, poder deixar a
bagunça, claro eu sei que ninguém vai mexer em nada, arrumar a cama... e você
chega e não precisa se preocupar se a torneira está desplugada, se a luz ficou
ligada, claro que você tem a preocupação de não deixar a luz ligada...sei lá, eu acho
diferente. Eu pago mesmo para não me aborrecer. Ai eu prefiro ficar aqui. Ainda falei
pra minha mãe nesse período, eu chegava lá, caraca, cara, como é que liga a
televisão? Que o meu irmão tem... (faz gestos com a mão) Ah meu Deus do céu! É
tão simples... eu chego lá, vejo a Globo, entendeu?!E no máximo que eu vejo é um
jornal mais tarde, agora tem uns canais lá... ai eu prefiro no hotel. Ai minha mãe fica
lá e quando eu subo eu fico sexta, sábado e domingo ai eu divido esse tempo pra
mim, pra minha mãe e pro meu namorado.
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J: Você vem andando?
M: Venho de carro, às vezes eu venho andando, a não ser quando eu saio muito
tarde tipo assim 7 e meia, 8 horas, eu tenho medo de vir andando, ai eu pego um
táxi ou venho de carro. Hoje eu to de carro.
J: Você desce de carro? Ai você vai trabalhar de carro?
M: Então. É porque o escritório tem vaga.
J: Você pensa em morar aqui?
M: Não.
J: Ter casa aqui?
M: Não.
J: Então ta ótimo!
M: Todo mundo me pergunta. Aliás, é verdade. Todo mundo me pergunta. “Ah! Mas
não vale a pena pra você, um hotel o que você gasta mais...”
J: Você já colocou no papel?
M: Já, já. Em termos do que eu gostaria, do que eu eventualmente fosse alugar
enfim, as despesas são... talvez no hotel seja um pouquinho mais, 500, 700... Eu
pagaria um apartamento tipo teria que ser perto, Zona Sul assim, Flamengo.
J: Já não estaria tão perto do trabalho.
M: Já não estaria tão perto do trabalho.
J: Você quer voltar sempre no final de semana lá?
M: Quero. Sinto falta. É aquilo né cara hotel... apesar de eu já... quantas vezes eu já
falei isso, acho até que já comentei com você já, às vezes eu falo pro meu
namorado: “Ah! To chegando em casa”. “Você ta em Petrópolis?”“Não. To no hotel”
Às vezes, a minha mãe “Ah! Você já ta chegando em casa filha?”“Já mãe”. “Ah!
Então ta bom!”Tipo casa já virou o hotel. Porque já ta acostumado e tal. Mas é obvio
que você sente falta, não tem dúvidas, das suas coisas. Acho até que é por isso que
eu também trago o meu sapo. Idiota né, 34 anos, mas é aquela coisa pessoal. E...
mas é mesmo para dar um toquezinho. E isso no, no, no ..., falando do sapo e eu
faço questão de deixar registrado, no Formule 1 é engraçado porque às vezes, eu
chego em casa, aconteceu ontem, chego no hotel, chego cansada... ontem então foi
um dia cara, Nossa Senhora, que eu não gosto nem de lembrar! Acordei hoje com
os olhos inchados de cansaço, estresse. Cheguei no hotel ontem, tava o meu sapo,
sério cara...
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J: Debaixo da coberta!
M: É! Rita, a moça que arruma... e na semana passada eu tinha esquecido um par
de meias também de sapo óbvio. Ai cara, nossa essas coisas não tem valor mesmo!
Você que a pessoa, você fala, perdeu 10 segundos do tempo dela, mas perdeu,
ajeitando ele. Porque era muito mais fácil ela ter colocado assim... Não. Cheguei
tava ele debaixo da coberta de lado. Ai tirei a coberta pra deitar... ele tava de meias!
Juro. Pena que eu não trouxe o meu celular, porque eu tirei foto. Com as meias! Ai
eu comecei a rir... Ai hoje, olha como é o inconsciente, eu acho que não foi a Rita
que arrumou... Ai eu cheguei, eu chamo ele de troncho porque é todo molenga, ele
tava lá todo troncho mesmo...

APÊNDICE E

ENTREVISTA 03
Data 15/07/2012
Local Confeitaria Colombo – Centro – Rio e Janeiro - RJ
Nome do entrevistado Paulo (nome fictício)
- NÃO AUTORIZOU GRAVAÇÃO
Engenheiro civil com pós em administração. Tem sua própria empresa e faz
vínculos para prestação de serviços. Está no Rio para um projeto de 5 anos. É a
terceira vez que fica no Rio e a primeira sem a família.
Em sua história de vida, sempre se mudou de cidade atrás de grandes
oportunidades.Já morou em São Paulo durante 18 anos achando complicado voltou
para o seu estado. Também morou em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul
e hoje sua esposa e filha moram em Porto Alegre para a filha fazer faculdade.
A família cobra muito “Você quer ficar longe?”Mata a saudade usando
telefone e Skype.
Não tem escritório estruturado no Rio agora nos 6 primeiros meses.
Gosta do hotel, considera limpo e básico. Observa que é um prédio novo.
Reconhece que não é cabível o frigobar, pois o hotel é um produto caro ao
seu consumidor.
Acha a equipe fantástica.
“Ser reconhecido é vital, não substituí. mas ameniza a saudade e estar longe
da minha família”
É importante marcar que é uma pessoa bem tímida e que pouco conversa
com a equipe. Porém, por ter o hábito de pagar a diária dia a dia, todos sabem quem
é e acabam tendo um contato maior do que com outro hóspede que paga o período
inteiro. Sendo chamado pelo nome por toda a equipe.
Raramente volta para a casa nos fins de semana. Gosta de tomar sopa todos
os dias no restaurante do ibis e ler jornal.
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APÊNDICE F

ENTREVISTA 04
Data 28/08/2011
Local Restaurante do hotel ibis Centro Rio de Janeiro - RJ
Nome do entrevistado Arlindo (nome fictício)
J: Então assim, quero saber quantos anos você tem, qual a sua profissão, se tem...,
se é casado...
A: Vamos lá! Meu nome é Arindo. Eu tenho 32 anos. Sou morador de São Paulo. Já
morei em inúmeras regiões como Bahia, Nordeste, Sul. Atualmente, estou viajando
Rio de Janeiro, viajo muito São Paulo-Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-São Paulo.
Tenho 32 anos. Sou solteiro. Tenho uma filha. Moro teoricamente... minha
residência permanente é com aminha mãe em São Paulo. E.... trabalho
"numa”empresa chamada Tópico, trabalha com locação de galpões e armazenagem.
A minha área de atuação é o Vale do Paraíba inteiro. Começa lá em Caçapava e vai
até Quelux, que é a última cidade do Vale do Paraíba. Atuo fortemente no Rio de
Janeiro, de Rezende até Macaé.
Atualmente, viajo toda segunda-feira para essas regiões e retorno para minha
residência na sexta feira. O projeto é de moradia em alguma dessas regiões como,
por exemplo, Rio de Janeiro. O projeto ainda não aprovado pela minha empresa que
ainda está em estudo.
J: Qual a sua formação?
A: Eu sou... tenho superior completo em administração de empresas e pósgraduação com foco em gestão de pessoas.
J: Você já ta pensando como é que você vai fazer pra formar uma família, talvez
depois desse tempo todo, ta ficando mais velho, sua filha se chama Julia...
A: Minha filha chama ... Vai fazer 3 aninhos agora. Ela foi formatada, vamos dizer
assim, numa época que eu fui supervisor em São Paulo acabou que eu consegui ter
um relacionamento com a Cibele. E por causa dessas minhas viagens ocorreu a
separação, todo mundo infelizmente tem uma descriminação referente a quem viaja
muito, acha que vive uma vida um pouco fácil vamos dizer assim né? E não é bem
assim.
Como eu pretendo ter um relacionamento? Bom, ninguém que vive essa vida que eu
vivo quer essa vida para sempre. Se alguém fala assim, eu quero viver minha vida
inteira viajando cada dia em uma cidade, talvez não tenha a necessidade ou não
queira ter uma família, o que é difícil. Hoje em dia, a pessoa quer ter um canto só
seu ou ter uma vida mais padronizada.
Eu tenho um projeto de vida que é o que eu estou colocando em prática. Que é
juntar dinheiro, muito dinheiro, e ter um negócio próprio meu em qualquer cidade. E
ai! Sim! Eu vou poder colocar esse outro projeto que é ter a minha família em
prática. Atualmente, eu não disponho dos recursos do qual eu gostaria de ter pra
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poder dar continuidade a esse projeto, mas falta pouco tempo. Um ou dois anos no
máximo.
J: E em relação ao convívio social aqui no Rio, nas outras cidades que você vai,
como é que é? Em São Paulo, sua mãe, a Julia?
A: A minha filha é bebê então ela ainda não ta presente nessas minhas dificuldades.
Acredito que quando ela começar a compreender a vida que eu levo, talvez eu não
leve mais essa vida. É o que eu te disse, 1 ou 2 anos eu já esteja colocando esses
outros dois projetos em prática.
A minha mãe ela sente, sente bastante. Pela perda do meu pai, ela acabou ficando
sozinha em São Paulo, a minha irmã é casada e eu viajo a semana inteira. Vamos
dizer que eu só passo o final de semana com ela, então ela sente. mas só que me
apóia muito. Porque ela sabe que esse meus ideais são gratificantes para mim e
provavelmente também para ela.
Minha vida social ela é bem....bem simples. Não tenho muitos amigos. Os meus
amigos estão mais em São Paulo. No Rio de Janeiro e nas cidades que atuo são
amigos profissionais mais de trabalho mesmo, não tenho grandes amizades. E a
minha vida nessas cidades é mais trabalho. É raro eu sair pra um bar ou sair para
pegar um cinema. É bem raro. Pelo fato de eu trabalhar muito eu acabo focando só
mais no trabalho eu acabo, o tempo que tenho extra, só muito descansando mesmo
ou o tempo extra acabo trabalhando mesmo mais ainda. Quando eu fico no hotel
para descansar, acabo vendo e-mails e fazendo relatórios e dormindo com o
computador no colo.
J: Você se sente sozinho como não ta no F1 onde todo mundo te conhece?
A: Me sinto ...e... não sozinho, acho que falar que me sinto sozinho é uma palavra
um pouco exagerada, mas me sinto só mais um. Por exemplo em alguns outros
hotéis que eu fico que sou atendido somente como cliente eu me sinto mais um
hóspede. No Formule 1 não, eu me sinto mais envolvido. No Formule 1, as pessoas
ali fazem questão quando eu passo: “Oi Sr. Ary, e ai tudo bem? E ai voltou, quanto
tempo ?”parece que as pessoas se importam um pouco mais, isso faz a pessoa me
sentir bem, como eu te disse já, me conforta.

J: E ai qual é a faixa salarial, pode ser atual...
A: Atual eu ganho 7500 reais mais uma comissão que gera entorno de 5 mil reais. A
futura... hoje isso como consultor trabalhando na área comercial consultiva.
Futuramente seria gerente comercial o salário fixo seria entorno de 15 mil reais mais
uma comissão que geraria em torno de 7500 a 10 mil reais por mês, isso falando de
salário fixo e comissão. E tem inúmeras variáveis que só as variáveis podem chegar
a mais o valor da comissão 7500 a 10 mil reais.
J: E em relação ao Formule 1? Muita gente fala que não fica no Formule 1, que não
tem o frigobar, não tem o telefone. Por que você fica lá?
A: O Formule 1 realmente tem alguns pontos, não digo de deficiência, né?! Mas eu
oferto as informações da seguinte forma: é um hotel supereconômico, então acredito
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eu que os serviços serão compatíveis.
Tem um quarto menor, quarto pequeno, confortável, simples. Mas, como eu te falei,
para o padrão de viagens que eu faço, que venho só para dormir, para ler um e-mail,
trabalhar e dormir, tranquilo, oferta uma qualidade satisfatória. Algumas pessoas e
às vezes discriminam por não entenderem essa situação de supereconômico. Um
frigobar dentro de um quarto faz diferença? Ai eu pergunto: faz pra mim? Não. Por
quê? Eu chego seis, sete horas da noite, passo no Selet que tem ali embaixo, nas
geladeiras, pego o que quero beber e subo. Bebo o que quero, uma água de coco,
um refrigerante, não tem necessidade de colocar na geladeira para gelar porque já
está gelado. Escovo meus dentes, arrumo minhas coisas, desço janto. Infelizmente,
o Formule 1, não sei como está agora, mas antes não disponibilizava o jantar. O que
é uma coisa ruim porque eu tenho que ir até o Ibis ao lado para poder jantar. Se
tivesse no Formule 1, e ofertasse mais ou menos a mesma qualidade que o Ibis
oferta, jantaria lá mesmo. E garanto que todos os hóspedes também, pelo menos
90% também jantariam lá mesmo. Então esse acredito que seja um ponto de
deficiência: não ofertar a janta para os seus hóspedes.
Espaço acredito que tenha lá no fundo onde faz o café da manhã, poderia fazer o
jantar lá. Acredito que tenha outros requisitos...

APÊNDICE G

ENTREVISTA 05
Data 12/07/2011
Local Bar do hotel Ibis Centro Rio de Janeiro - RJ
Nome do entrevistado Igor (nome fictício )
I: Bom, meu nome é Igor. Tenho 28 anos. Sou arquiteto. Casado, moro em Porto
Velho Rondônia. Ganho 15 mil reais.
I: Também pelas oportunidades profissionais, tava ganhando cinco vezes mais do
que eu ganhava em Maceió. Então... seria um pouco de hipocrisia dizer que foi só
por causa dela.
Em Porto Velho, fiz uma loja e a proprietária gostou e pediu para eu fazer em outras
cidades. Viajava muito. Mas eu não gostava porque a proprietária não deixava eu
coordenar e ficava muito cansado. Eu não conseguia dormir porque viajava muito de
avião por várias cidades. Até que eu consegui um bom cliente e permaneci mais
tempo na cidade e a qualidade de vida melhorou.

Eu fiquei muito tempo afastado da minha esposa e dos amigos que deixei em Porto
Velho. Às vezes, resolvia ir até lá e voltava mais aliviado.
Hospedo-me no Formule 1 porque vim ao Rio a trabalho e não preciso de luxo. Só
para as férias. Quero o mínimo de conforto. Para turismo, o Formule 1 não é do meu
gosto. Acostumei a vir para o Formule 1 depois de ficar muito tempo em camping.
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APÊNDICE H

ENTREVISTA 06
Data 03/07/2011
Local Lobby do hotel Ibis Centro Rio de Janeiro – Centro – Rio de Janeiro - RJ
Nome do entrevistado Leonardo (nome fictício)
J: Não tem problema? Então começa me falando das coisas normais, sua idade,
estado civil.
L: Fiz 39 anos agora, semana..., dia 28, semana passada.
J: Um mês antes do queeu, faço dia 30 de julho.
L: Nasci em 79, então faço 39 anos. Meu estado civil é união estável.
J: União estável ou instável?
L: Não, não, união estável. Eu já vivo com essa pessoa tem 6 anos, mas na verdade
já namoro tem 15.
L: Tenho um filho, completou 3 anos agora um menino. Mas o quê? Eu advoguei.
L: É... eu moro em Barra Mansa no interior do Rio. Me desloco aqui pro Rio
geralmente 3 vezes por semana eu to aqui... Então mais ou menos os dias certos
são terça, quarta e quinta, quando não é terça, quarta e quinta, é quarta, quinta e
sexta, ou segunda, terça e quarta, geralmente eu to aqui então 3 vezes por semana.
É...Eu advoguei, era advogado, quer dizer ainda sou, ainda tenho um escritório de
advocacia. Mas eu não to mais atuando diretamente. Advoguei por 10 anos. Mas já
há 4 anos eu tenho... eu to no ramo de mercado financeiro. E há 2 anos, eu constituí
uma sociedade com outros profissionais, sede aqui no Rio de Janeiro, então daí eu
ter que me deslocar pra cá no mínimo 3 vezes por semana.
J: Como é que fica a família, o pequeno, com essa ida e vinda, ele já se acostumou?
L: É... eles lá já se acostumaram... Mas, na verdade, assim, por exemplo, é vou te
dar um exemplo de eu ta aqui terça, quarta e quinta, então quer dizer, hoje eu ainda
tive o prazer de ver minha mulher, embora eu saí muito cedo de casa, vi ela
dormindo, vi meu filho dormindo, então quer dizer, eu só deixo realmente de ter o
contato, de vê-los, no dia de amanhã, na quarta-feira, mas a gente se fala no
telefone o tempo todo. Então quer dizer, na própria quinta-feira, eu saio daqui por
volta de 15 h, até as 18 h já to em casa. Então quer dizer eu só deixo de estar com
eles,... fisicamente, e... só na quarta-feira.
L: Não...Dá. Eu já saio de lá pensando no molequinho. Mas é assim mesmo, faz
parte do negócio, é um pouco de sacrifício. Agorae tem o outro lado né? Porque, a
minha mulher trabalha, ela tem o plantão dela, ela trabalha 3 por 11, quer dizer,
trabalha 72 horas e folga 11. Então, ela tem o lado dela também.
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J: Porque ai alugar você alugaria lá pra Gávea né?
L: Gávea, Copacabana, alguma coisa ali, Botafogo, alguma ali mais próximo. Aqui
no Centro não tem também, acho que não tem. Na Barra da Tijuca não seria
interessante. Mas por exemplo, eu já cheguei até a olhar. Por exemplo, um custo
hoje só de, por exemplo, um apartamentinho arrumado, uma quitinete, algo... sairia
uns 2500 reais. 2500 reais é o meu custo mensal aqui pra vir incluindo hotel, então
quer dizer... hotel, alimentação e transporte. Então se eu for considerar só essa
questão do..do...de aluguel, isso que era 2500 iria para os 4 mil, então ainda não é
interessante, então por isso que eu tenho ficado no hotel.
J: Mesmo com esse aumento que teve, né?! Há quanto tempo você vem e fica aqui
no hotel?
L: Desde julho de 2009.
J: Junto com a minha entrada aqui!
L: É... desde julho de 2009.É na verdade...
J: Foi de 99...99 reais...
L: 98. 98 para 145. É tem subido mais do que a inflação. A tal da inflação de serviço.
A gente notou que... Mas você pode me perguntar assim, por que você não fica
então em um hotel de repente em Copacabana, Botafogo... Porque o Rio de Janeiro
carece de hotel de categoria executiva, 85%, 90% dos hotéis do Rio são de
categoria turística. E hotel de categoria turística é mais caro.
J: Ai a diária vai lá pros 300 lá na área do seu escritório...
L: Exatamente... a diária começaria ai na faixa dos 240 pra 350 reais entendeu?. Eu
ainda eu...o Formule 1 assim...é o mais barato para me servir. Agora...Se você
procurar aqui no Centro você vai achar mais barato, vai achar até de 60 reais...mas
ai também já não me interessa porque vai ser outro tipo de hotel...e coisa e tal. Às
vezes quando aqui tá muito cheio, eu não encontro, ai eu fico no Ibis. Acabo ficando
no Ibis...Mas o Rio de Janeiro, o problema é esse, carece muito...
J: E como que o hotel entra na sua rotina? Como é a sua relação com o hotel? O
que você acha do sérvio do hotel, o padrão?
L: Olha... Se você me perguntasse assim, se eu pudesse pagar um melhor, se eu
pudesse pagar mais, talvez eu ficasse em um Ibis, mas, na verdade, eu não vi muita
diferença. O quê eu preciso? Ar condicionado, chuveiro quente, toalha limpa e cama.
E televisão, que é pra passar o tempo. Então, negócio de frigobar, essas coisas...
internet eu tenho aqui (mostra o iphone).
J: Telefone também.
L: É telefone também. Então, na verdade, tem o que me atende. Não preciso mais
do que isso não.
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J: Vai pagar 4 vezes, 3 vezes 44 a mais... que é a diferença de lá pra cá.
L: Então pra mim não faz diferença.
J: Então ta totalmente satisfeito?
L: É, to. Eu só acho o seguinte: que a rede (refere-se a bandeira F1) poderia ter
mais opções. Porque no Rio de Janeiro só ter um desse. Não sei como ta o projeto
de expansão, acho que São Paulo são 3.
J: E a questão do atendimento?
L: Não tenho o que reclamar. O atendimento é bom. Ah! Todo mundo já me
conhece, depois de 2 anos. Embora... trocou agora é um grupo diferente. Tenho
visto com certeza por causa do horário também. Às vezes começa a trocar para não
ficar perpetuando muito ai num horário. O pessoal já me reconhece já.
J: Como é que é isso? Acha que faz diferença na hora de escolher outro hotel?
L: Ah! Não! Também faz. As pessoas já te conhecem. Você acaba tendo um
tratamento diferenciado, né?! Enfim, isso é bom. Isso influi sim.
J: Tem algum recepcionista que já te conhece mais?
L: Você! (risos)
J: Ah! Só eu mesmo...
L: Não, não, não, não. Tem. Assim de nome não. Se tiver assim ali eu olhando tem.
No mínimo, umas 4 pessoas, tem. (impessoalidade no atendimento).
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ANEXO 1 – PRÉ-REQUISITOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS DO
SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM
Fonte:www.classificacao.turismo.gov.br

1.1

- UMA ESTRELA

 Serviço de recepção aberto por 12 horas e acessível por telefone durante 24
horas;
 Serviço de guarda dos valores dos hóspedes
 Área útil da UH, exceto banheiro, com 9 m² (em no mínimo65% das UH)
 Banheiros nas UH com 2 m² (em no mínimo 65% das UH)
 Troca de roupas de cama uma vez por semana
 Serviço de café da manhã
 Medidas permanentes para redução do consumo de energia elétrica e de água
 Medidas permanentes para o gerenciamento de resíduos sólidos, com foco na
redução, reuso e reciclagem
 Monitoramento das expectativas e impressões do hóspede em relação aos
serviços ofertados, incluindo meios para pesquisar opiniões, reclamações e
solucioná-las
1.2 – DUAS ESTRELAS
 Serviço de recepção aberto por 12 horas e acessível por telefone durante 24
horas
 Serviço de guarda dos valores dos hóspedes
 Área útil da UH, exceto banheiro, com 11 m² (mínimo 70%)
 Banheiro nas UH com 2 m² (em no mínimo 70% das UH)
 Troca de roupas de cama duas vezes por semana
 Sala de estar com televisão
 Serviço de café da manhã
 Pagamento com cartão de crédito ou de débito
 Medidas permanentes para redução do consumo de energia elétrica e de água.
Medidas permanentes para o gerenciamento de resíduos sólidos, com foco na
redução, reuso e reciclagem. Monitoramento das expectativas e impressões do
hóspede em relação aos serviços ofertados, incluindo meios para pesquisar
opiniões, reclamações e solucioná-las
1.3 – TRÊS ESTRELAS






Troca de roupas de cama em dias alternados
Troca de roupas de banho diariamente
Serviço de lavanderia
Sala de estar com televisão
Televisão em 100% das UH
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Canais de TV por assinatura em 100% das UH
Acesso à internet nas áreas sociais e nas UH
Serviço de facilidades de escritório virtual
Minirrefrigerador em 100% das UH
Climatização (refrigeração/ventilação forçada/calefação) adequada em 100% das
UH
Restaurante
Serviço de café da manhã
Área de estacionamento
Programa de treinamento para empregados
Medidas permanentes para redução do consumo de energia elétrica e de água
Medidas permanentes para o gerenciamento de resíduos sólidos, com foco na
redução, reuso e reciclagem
Monitoramento das expectativas e impressões do hóspede em relação aos
serviços ofertados, incluindo meios para pesquisar opiniões, reclamações e
solucioná-las
Pagamento com cartão de crédito ou de débito

1.4 – QUATRO ESTRELAS
 Serviço de recepção aberto por 24 horas
 Serviços de mensageiro no período de 24 horas
 Serviço de cofre em 100% das UH para guarda dos valores dos hóspedes. Área
útil da UH, exceto banheiro, com 15 m² (mínimo 90%)
 Banheiros nas UH com 3 m² (mínimo 90%)
 Berço para bebês, a pedido
 Facilidades para bebês (cadeiras altas no restaurante,facilidades para
aquecimento de mamadeiras e comidas, etc)
 Café da manhã na UH
 Serviço de refeições leves e bebidas nas UH (room service) no período de 24
horas
 Troca de roupas de cama e banho diariamente
 Secador de cabelo à disposição sob pedido
 Serviço de lavanderia
 Televisão em 100% das UH
 Canais de TV por assinatura em 100% das UH
 Acesso à internet nas áreas sociais e nas UH
 Mesa de trabalho, com cadeira, iluminação própria, e ponto de energia e telefone,
nas UH, possibilitando o uso de aparelhos eletrônicos pessoais. Sala de
ginástica/musculação com equipamentos
 Serviço de facilidades de escritório virtual
 Minirrefrigerador em 100% das UH
 Climatização (refrigeração/calefação) adequada em 100% das UH
 Restaurante
 Serviço de alimentação disponível para café da manhã, almoço e jantar.Serviço à
la carte no restaurante
 Bar
 Área de estacionamento com serviço de manobrista
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 Mínimo de três serviços acessórios oferecidos em instalações no próprio hotel
(por exemplo: salão de beleza, baby-sitter, venda de jornais e revistas, farmácia,
loja de conveniência,locação de automóveis, reserva em espetáculos, agência de
turismo, transporte especial, etc)
 Medidas permanentes para redução do consumo de energia elétrica e de água
 Medidas permanentes para o gerenciamento de resíduos sólidos, com foco na
redução, reuso e reciclagem
 Monitoramento das expectativas e impressões do hóspede em relação aos
serviços ofertados, incluindo meios para pesquisar opiniões, reclamações e
solucioná-las. Programa de treinamento para empregados
 Medidas permanentes de seleção de fornecedores (critérios ambientais,
socioculturais e econômicos) para promover a sustentabilidade. Medidas
permanentes de sensibilização para os hóspedes em relação à sustentabilidade
 Pagamento com cartão de crédito ou de débito
1.5- CINCO ESTRELAS
 Serviço de recepção aberto por 24 horas
 Serviço de mensageiro no período de 24 horas
 Serviço de cofre em 100% das UH para guarda dos valores dos hóspedes. Área
útil da UH, exceto banheiro, com 17 m²
 Colchões das camas com dimensões superiores ao padrão nacional
 Banheiro nas UH com 4 m²
 Disponibilidade de UH com banheira
 Roupão e chinelo em 100% das UH
 Berço para bebês, a pedido
 Facilidades para bebês (cadeiras altas no restaurante, facilidades para
aquecimento de mamadeiras e comidas, etc)Café da manhã nas UH
 Serviço de refeições leves e bebidas nas UH (room service) no período de 24
horas. Troca de roupas de cama e banho diariamente
 Secador de cabelo a disposição sob pedido
 Serviço de lavanderia
 Televisão em 100% das UH
 Canais de TV por assinatura em 100% das UH
 Acesso à internet nas áreas sociais e nas UH
 Mesa de trabalho com cadeira, iluminação própria, e ponto de energia e telefone,
nas UH, possibilitando o uso de aparelhos eletrônicos pessoais. Sala de
ginástica/musculação com equipamentos
 Serviço de facilidades de escritório virtual
 Salão de eventos
 Serviço de guest relation/concierge
 Minirrefrigerador em 100% das UH
 Climatização (refrigeração/calefação) adequada em 100% das UH
 Restaurante
 Serviço de alimentação disponível para café da manhã, almoço e jantar. Serviço
à la carte no restaurante
 Preparação de dietas especiais (vegetariana, hipocalórica, etc)
 Bar
 Área de estacionamento com serviço de manobrista
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 Mínimo de seis serviços acessórios oferecidos em instalações no próprio hotel
(por exemplo: salão de beleza, baby-sitter, venda de jornais e revistas,
farmácia,loja de conveniência, locação de automóveis, reserva em espetáculos,
agência de turismo, transporte especial, etc)
 Medidas permanentes para redução do consumo de energia elétrica e de água.
Medidas permanentes para o gerenciamento de resíduos sólidos, com foco na
redução, reuso e reciclagem
 Monitoramento das expectativas e impressões do hóspede em relação aos
serviços ofertados, incluindo meios para pesquisar opiniões, reclamações e
solucioná-las
 Programa de treinamento para empregados
 Medidas permanentes de seleção de fornecedores (critérios ambientais)
 Medidas permanentes de sensibilização para os hóspedes em relação à
sustentabilidade
 Pagamento com cartão de crédito ou de débito

101

ANEXO 2 – CLASSIFICAÇÃO DE HOTÉIS GUIA QUATRO RODAS
Fonte : viajeaqui.abril.com.br/guia4rodas/classificacoes-hoteis

AS CATEGORIAS E A CLASSIFICAÇÃO

Cada hotel recebe uma classificação, dada pelo Guia Quatro Rodas. Dentro
da mesma categoria, o melhor hotel/camping aparece primeiro.
 Luxo
 Muito confortável
 Confortável
 Médio conforto
 Simples
 Muito simples
 Ambiente agradável
 Escolha do Guia (hospedagens que se destacam em alguma área. Podem ser
contemplados lugares com localização bacana, boa relação custo-benefício ou
área de lazer caprichada, por exemplo)
 Novidade (os endereços inéditos entram com o selo)
 Hotel de charme
 Com vista panorâmica
 Hotel sustentável
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS














Disponíveis em ao menos metade + 1 dos quartos.
Quartos com facilidades para deficiente físico
Ar-condicionado
Calefação
Lareira
Televisão por assinatura (mínimo de 5 canais fechados)
Cozinha equipada
Aceitam animais de pequeno porte
Acessórios de praia
Internet banda larga grátis
Internet WiFi grátis
Internet banda larga paga
Internet WiFi paga

ÁREAS SOCIAL E DE LAZER



Restaurante no hotel
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Restaurante estrelado no hotel
Estacionamento
Estacionamento pago
Estacionamento com Valet
Estacionamento pago com Valet
Sala de convenção (capacidade maior)
Tênis
Ginástica
Golfe
Cavalos
Piscina
Piscina natural
Piscina térmica (coberta e aquecida) ou termal

DIÁRIAS







(Valores para solteiro e casal referentes à alta temporada. Em R$)
Sem café da manhã
Diária simples com café da manhã incluído
Diária completa (café da manhã, almoço e jantar)
Taxa de serviço
Boa relação custo-benefício

COMO TESTAMOS HOTÉIS

Nosso método de pesquisa de hotéis vem sendo aperfeiçoado há quase cinco
décadas. Avaliamos itens em dez quesitos: quartos, área social, lazer, espaço para
convenções, estrutura, conservação, circulação, localização, serviços e ambiente
(beira-mar, beira-rio, fazenda, ilha, lago, parque, praia, represa ou serra). É a soma
de todos os pontos obtidos que determina a categoria e a classificação em que a
hospedagem se enquadra – lembrando que o melhor endereço vem sempre em
primeiro lugar na lista da cidade. O método mais comum usado por nossa equipe é o
repórter identificar-se na chegada ao hotel e visitar todas as dependências. Outro é
hospedar-se anonimamente para testar o serviço, só revelando sua identidade na
hora de ir embora, após pagar a conta. Em alguns casos, os repórteres não se
identificam. Todas as avaliações são posteriormente discutidas com os editores.

