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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender a utilização de ferramentas de 

gerenciamento de insatisfações de clientes em projetos de Qualidade criados a partir 

da metodologia Seis Sigma no setor hoteleiro. Para isso, utiliza-se como 

fundamentação teórica os conceitos de Qualidade elaborados ao longo do tempo, 

bem como as características do setor de serviços e da metodologia Seis Sigma. 

Descreve-se também a atividade hoteleira no mundo e suas incursões em busca da 

qualidade de serviços no Brasil. O método de pesquisa utilizado foi a pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso em uma Cia. de Hotéis, a partir do qual conclui-se a 

forma de utilização das ferramentas estudadas e sugerem-se novos temas de 

pesquisa a partir dos resultados expostos. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

The objective of this work is to comprehend the use of customer dissatisfaction 

management tools in Quality programs created using the Six Sigma methodology at 

the hotel sector. For that, Quality concepts prepared over the time, as well as the 

services sector and the Six Sigma methodology characteristics are used as 

theoretical foundation. The hotel activities in the world and its incursions in search of 

a service with quality are also described. The research method used is based on a 

bibliographic research and a case study in a Hotel Company, from which is 

concluded the way to use the studied tools and new themes of research are 

suggested from the exposed results. 

 
 
 
Key Words: Quality; Six Sigma; Hotel. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Atualmente, percebe-se nos ambientes organizacionais uma busca constante 

por produtos e serviços que expressem qualidade para seus clientes. Os 

consumidores de hoje já não se conformam mais apenas com bons preços; querem 

ter a certeza de que estão fazendo bons negócios desde a entrada em uma loja ou 

acesso ao portal de internet. Exigem excelentes serviços, preços justos e produtos 

que atendam por completo suas necessidades. 

 Os clientes de hoje têm motivos para agir assim: O acesso à informação está 

cada vez mais ágil e acessível, permitindo uma pesquisa mais intensa por produtos 

melhores, demandando das empresas originalidade e criatividade para satisfazê-los. 

 A metodologia Seis Sigma, criada pela Motorola nos anos 80 e usada por 

grandes organizações, é uma das muitas metodologias criadas através desta nova 

ordem imposta pela qualidade. Ela ajuda a elevar os níveis de qualidade das 

organizações que a implementam, por meio da otimização de processos e melhoria 

de desempenho. Para isso, utiliza métodos estatísticos, técnicas quantitativas e 

análise de dados. A mensuração destes dados, no entanto, é peculiar na área de 

serviços, já que envolvem indivíduos e suas percepções, difíceis de avaliar de forma 

precisa. 

 Um exemplo dessa dificuldade ocorre no mercado hoteleiro, pois qualidade de 

serviços em hotelaria pressupõe atingir e superar a expectativa do hóspede, 

garantindo uma estada confortável e, por motivos óbvios, com um mínimo de 

problemas. Entretanto, quando os problemas existem, surgem ao mesmo tempo 

dados importantes para a mensuração da satisfação do hóspede e, 

conseqüentemente, informações relevantes para a elaboração de projetos através 
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da metodologia Seis Sigma, cujo objetivo será a eliminação daquele problema. A 

dificuldade reside em como avaliar e mensurar estas informações. 

 Muitos hotéis utilizam pesquisas de satisfação pós-hospedagem, ou seja, os 

hóspedes respondem perguntas sobre os serviços oferecidos ao final da estada. 

Entretanto, estas pesquisas podem não representar a real visão do cliente sobre 

aqueles dias em que esteve na propriedade, sendo algumas informações 

importantes – principalmente as críticas – omitidas pelo hóspede. Assim, uma opção 

criada pelo setor foi a criação se softwares de relacionamento com o cliente durante 

o uso do serviço (em tempo real). 

 Esta monografia tem como objetivo analisar o uso deste tipo de ferramenta e 

avaliar de que forma o conhecimento de informações sobre problemas e 

insatisfações dos hóspedes, em tempo real, pode contribuir para direcionar projetos 

com a metodologia Seis Sigma no setor hoteleiro. Imagina-se que estas informações 

contribuam para um maior detalhamento dos problemas, permitindo um melhor 

direcionamento deste tipo de projeto a partir de uma cultura de cooperação e 

trabalho em equipe, liderança e efetiva utilização dos resultados. 

 No capítulo 2 deste trabalho foi feita uma revisão de literatura desde o início 

dos estudos sobre qualidade, com ênfase na qualidade no setor de serviços, as 

ferramentas criadas com estas pesquisas, comportamento do consumidor e um 

aprofundamento na metodologia Seis Sigma. 

 No terceiro capítulo é apresentado um Estudo de Caso utilizando uma 

metodologia de pesquisa de abordagem qualitativa, de característica exploratória, 

acerca de um modelo de gerenciamento de insatisfações de clientes em tempo real 

da Companhia Starwood Hotels & Resorts, presente há mais de 15 anos no 

mercado hoteleiro. Para tal, foi empregada pesquisa observacional e análise de 

banco de dados. 

 Os resultados dessa pesquisa são apresentados e discutidos no capítulo 

quatro deste trabalho. 

 Ao final, na conclusão deste trabalho, pode-se observar as características 

necessárias para se trabalhar através da metodologia Seis Sigma utilizando 

softwares de relacionamento com o cliente durante a utilização dos serviços. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO OU CONCEITUAL 

 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, é fundamental entender os conceitos 

de qualidade, principalmente os que estão inseridos no programa Seis Sigma e 

compreender o próprio programa, além de conhecer a sua evolução. Além disso, 

torna-se imprescindível o entendimento das ferramentas e metodologias ligadas à 

gestão da qualidade. 

 O referencial teórico tem por finalidade estabelecer e rever considerações, 

com o objetivo de formar uma base conceitual para orientar esta pesquisa.   

  

2.1 QUALIDADE: CONCEITOS E HISTÓRICO 

 

 

 Para a Organização Européia de Controle de Qualidade – EOQC (1972, ap. 

PALADINI, 1997, p. 31), “Qualidade é a condição necessária de aptidão para o fim a 

que se destina”. A mesma idéia existe segundo Juran (um dos “gurus” 1 da 

qualidade) e Gryna (1991), citados por Paladini (2006): “Qualidade é a adequação 

ao uso”. Nestes dois conceitos, observamos um direcionamento para o cliente, ou 

seja, o produto não é o principal determinante da qualidade, mas sim o usuário.  

 Entretanto, o direcionamento para o cliente é uma característica da Gestão 

Moderna de Qualidade, pois no início dos estudos sobre qualidade em produtos ou 

serviços a idéia principal não era essa. O termo qualidade recebeu diversos 

                                                 
1
 Durante o desenvolvimento desta pesquisa, encontraremos o termo “guru”, que é amplamente utilizado na 

literatura sobre Qualidade. Refere-se aos pensadores mais reconhecidos por suas contribuições ao tema. São eles: 

Edward Deming, Joseph M. Juran, Karou Ishikawa, Philip B. Crosby e A. Feigenbaum. 
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significados, dependendo não apenas do enfoque teórico, mas igualmente do 

período histórico e do processo produtivo a que se refere. Estes conceitos podem 

ser agrupados em quatro principais eras (Figura 1): 

  
 
Eras da qualidade Ênfase Período 

Inspeção 
Uniformidade do produto.  

Inspeção do produto final. 

Início do séc. 

XIX 

Controle Estatístico da 

Qualidade 

Uniformidade do produto, com menos inspeção. 

Surgimento de técnicas estatísticas. 

Década de 

1930 

Garantia da Qualidade 

Do projeto ao mercado e a contribuição de todos para 

impedir falhas (CCQ).  

Foco na prevenção de falhas. 

Década de 

1950 

Gestão da Qualidade 

Total 

As necessidades de mercado e do cliente. 

Cultura organizacional voltada à qualidade. 

Final da década 

de 1970 

Figura 1: As quatro eras da qualidade 
Fonte: Elaboração própria, baseado em Santos (2002). 
 
 

2.1.1 A Era da Inspeção 

 

 

 Ainda no período Pré-Revolução Industrial, quando se produziam pequenas 

quantidades de cada produto e as peças eram ajustadas umas às outras 

manualmente pelos artesãos e artífices, já eram realizadas inspeções do produto 

final, mesmo que informalmente. 

 Com o desenvolvimento do sistema de produção e consumo em massa, a 

partir dos anos 1930, quando a precisão no encaixe das peças produzidas em 

escala (principalmente armamentos e automóveis) torna-se fundamental, a 

conformidade com o projeto e consequente uniformidade do produto passam a ser o 

objetivo principal das empresas, de forma a garantir sua qualidade. (SANTOS, 

2002).  

 Estes processos eram influenciados pelos princípios de Taylor e seus 

Fundamentos da Administração Científica, levando a uma intensificação do controle 

sobre toda a produção e ao aumento da supervisão do produto final. A estratégia 

principal era a criação de departamentos centrais de inspeção, cujas ações 
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principais envolviam: inspeção, classificação, contagem, avaliação e reparo de 

peças e/ou produtos defeituosos. (TURCHI, 1997 e SANTOS, 2002).  

 A gestão científica taylorista permitiu um crescimento da produtividade, porém 

gerou impacto negativo em termos de custos para controlar a qualidade dessa 

produção (TURCHI, 1997).  

 Na Era da Inspeção, portanto, a garantia de qualidade dos produtos resumia-

se em separar os produtos defeituosos daqueles em bom estado (em conformidade 

com o projeto), não existindo a busca pela razão do defeito. 

   

 

2.1.2 A Era do Controle Estatístico da Qualidade 

 

 

 A necessidade de reduzir custos de inspeção levou as empresas a adotarem 

conceitos e técnicas estatísticas para controlar a qualidade da produção. Os 

departamentos responsáveis pela qualidade passaram a ser os departamentos de 

Fabricação ou Engenharia (o controle de qualidade). 

 Nesta época, em 1932, a companhia telefônica norte americana Bell 

Laboratories, por meio de um de seus engenheiros, W. A. Shewhart, publicou um 

trabalho sobre controle estatístico de processos, com pesquisas identificando 

padrões e indicadores para quantificar a qualidade, por análises amostrais e de 

variância. Contatou-se que uma peça produzida por um único operador em uma 

única máquina, por exemplo, apresentava alguma variação com o tempo. A questão, 

agora, não era mais a existência desta variação, mas em que proporção elas 

ocorriam, como distinguir as variações aceitáveis e como reduzi-las pelos métodos 

estatísticos. (TURCHI, 1997) 

 De acordo com Santos (2002), com a Segunda Guerra Mundial, cresceu a 

necessidade de desenvolvimento de novas técnicas estatísticas, uma vez que a 

produção de armamentos e munições aumentou e era impraticável inspecionar 

100% dela. A partir daí, na Europa Ocidental e nos EUA, programas de capacitação 

ligados a controles de processos e técnicas de amostragem começaram a ser 

oferecidos. 

 A intenção era reduzir o tempo e custo com inspeção, permanecendo a idéia 

de uniformidade do produto com o projeto. 
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2.1.3 A Era da Garantia da Qualidade 

  

 

 A partir de 1950, o conceito de qualidade ganha maior peso ao aliar a 

importância da uniformidade com o projeto à idéia de prevenção de falhas e ao fato 

de que um produto deve, igualmente, atender às necessidades dos usuários. Isso 

quer dizer que para um produto ser considerado de qualidade, deveria estar de 

acordo com as especificações do projeto, porém igualmente deveria atender aos 

reais desejos e necessidades dos clientes (TURCHI, 1997). 

 Dois dos principais “gurus” da qualidade, Deming e Juran, foram os 

responsáveis por desenvolver este conceito de adequação ao uso, especificando 

suas dimensões básicas: qualidade do projeto e qualidade em termos de 

conformidade (TURCHI, 1997). Eles também demonstraram, com fatos e dados, que 

ações de qualidade voltadas à prevenção reduziriam os custos totais. A prevenção, 

portanto, passa a fazer parte do controle de qualidade, juntamente com habilidades 

e técnicas gerenciais. (SANTOS, 2002). 

A grande mudança desta Era em relação aos antigos conceitos de qualidade 

está no foco, que se moveu da inspeção do produto final para o momento da 

concepção do projeto, além do monitoramento das demais fases do processo 

produtivo, ou seja, para a prevenção. Esta mudança provocou o surgimento de 

diversas técnicas e práticas de gestão usadas até os dias de hoje (just-in-time, 

Kanban, zero defeito) com o objetivo de aperfeiçoar os processos, aumentar a 

produtividade e melhorar a qualidade. Estas técnicas se tornaram conhecidas em 

virtude da recuperação da economia japonesa (Milagre Japonês), pois exerceram 

importante papel na modernização das indústrias eletroeletrônica e automobilística 

no pós-guerra. (TURCHI, 1997).  

Segundo Santos (2002), no ano de 1956, A. Feigenbaum também colaborou 

na evolução da prevenção de falhas com seu Total Quality Control (TQC), 

formulando princípios de controle preventivos. Esses princípios giravam em torno da 

impossibilidade de garantir qualidade se o trabalho fosse realizado de maneira 

isolada, sendo necessária a participação dos demais departamentos. Este sistema 

deu origem, posteriormente, às normas internacionais ISO 9000. 

Ainda na mesma época, a União Japonesa de Cientistas e Engenheiros 

(JUSE) promoveu uma série de palestras proferidas por Deming e Juran, o que 
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colaborou para um crescente desenvolvimento da qualidade no Japão. Estas 

palestras eram destinadas não somente a gerentes e supervisores, mas também 

aos trabalhadores de chão de fábrica, todos estimulados a participar de grupos de 

estudo para discutir a qualidade. Desta forma, surgiram os Círculos de Controle de 

Qualidade (CCQ), criados para conscientizar os funcionários da necessidade de 

prevenirem falhas e treiná-los no uso de ferramentas de controle de qualidade. 

Segundo Turchi (1997), em 1983 existiam 173.953 círculos de controle de qualidade 

associados ao Centro Nacional de Controle de Qualidade, gerando um total de 

1.490.629 trabalhadores. Além disso, Turchi (1997, p. 14) afirma que “a percepção 

do controle de qualidade como uma responsabilidade de todos os trabalhadores da 

empresa introduz uma dimensão cultural e organizacional ao conceito de 

qualidade.”. 

Sendo assim, o hábito do planejamento, visando à prevenção, permitiu 

reduzir trabalho e custos com inspeção. O controle da qualidade foi então ampliado 

para todo o sistema de produção e deixou de ser responsabilidade apenas de 

engenheiros e gerentes de um determinado departamento. Passa, portanto, a fazer 

parte das atividades do dia a dia de todos os funcionários da empresa. Este é o 

início de uma gestão voltada à Qualidade Total, que será detalhada nas seções que 

seguem. 

 

 

2.1.4  A Era da Qualidade Total  

  

 

 O conceito moderno de Qualidade Total surgiu no Ocidente, na Era da 

Globalização, em meio à invasão de produtos japoneses de alta qualidade no final 

da década de 1970. Ele representou, segundo Ishikawa (1985), citado por Turchi 

(1997), uma revolução na forma de conceber a gestão, pois exigiu mudanças 

fundamentais na organização da empresa e no tratamento de empregados e 

clientes. Isso porque nesta nova abordagem de qualidade, de acordo com Turchi 

(1997), controle de qualidade deixa de ser uma função e responsabilidade específica 

de gerentes de departamentos de qualidade para ser exercida por todos os 

empregados em todas as fases do processo produtivo. Assim, amplia-se o foco, 
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estendendo também para fornecedores, distribuidores e demais parceiros de 

negócios; daí o nome “Qualidade Total”.  

 A exigência de mudança de postura e cultura organizacional, desde a alta 

gerência até o trabalhador de chão de fábrica, passando por todos os setores do 

negócio (mesmo aqueles não diretamente ligados á produção) é o aspecto mais 

interessante desta nova concepção de qualidade, tendo em vista que as técnicas 

estatísticas já vinham sendo formuladas desde o início dos pensamentos sobre 

qualidade até chegar neste estágio. 

 Nesta Era, a alta administração passa a reconhecer os resultados 

provenientes de ações voltadas à qualidade no sucesso da empresa, possibilitando 

e confirmando a sua inclusão na gestão estratégica de seus negócios. (SANTOS, 

2002).  

 Paladini (2006) afirma que Qualidade Total vem sendo usada com freqüência, 

como sinônimo de melhoria contínua, pois ela é tipicamente uma ação evolutiva e 

constante. Devido a esta característica, ainda estamos vivenciando esta Era, uma 

vez que ela é uma evolução natural das outras três e vêm se aperfeiçoando no 

decorrer dos anos. Daí a necessidade de compreender de que forma a Qualidade 

Total é gerida no ambiente das organizações atualmente e de que maneira ela se 

insere no setor de serviços. 

 

 

2.2 A GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL 

 

 

 Existem alguns princípios comuns às diversas abordagens de qualidade e 

também às variadas formas de gerir a qualidade total no meio organizacional. As 

práticas e técnicas são muitas e se adaptam a cada caso, porém, os objetivos 

podem ser resumidos, de forma geral, em satisfazer os clientes por meio da melhoria 

contínua e de um produto de acordo com as suas necessidades. 

 Turchi (1997) divide em três os aspectos estruturantes mais significativos da 

gestão da qualidade total: foco no cliente; a organização como processo e melhoria 

contínua. 
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2.2.1 Foco no Cliente  

 

 

 Para Turchi (1997), atender às necessidades dos clientes é princípio básico 

encontrado nas diversas abordagens e modelos de gestão da qualidade total. Este 

princípio parte da premissa de que o sucesso sustentável das organizações, em 

longo prazo, em tempos de extrema competitividade, depende da capacidade de 

cada uma de encantar e superar as expectativas dos seus clientes. Para isto, é 

necessário que o foco principal da organização seja o cliente e que ela se estruture 

e se organize sob este aspecto. 

 Para que a organização atinja este objetivo é indispensável que sejam 

investigadas e especificadas, com cuidado, as reais expectativas e necessidades 

dos clientes, além dos limites e possibilidades da própria empresa de responder a 

essas demandas. De acordo com Juran (1997), as necessidades dos clientes estão 

sempre mudando em resposta às novas tecnologias, concorrências no mercado, 

conflitos internacionais e perturbações sociais. 

 Sendo assim, não somente a pesquisa para levantar estas informações é 

imprescindível, mas também a comunicação entre empresa, clientes e fornecedores 

externos e internos. 

 A falta de comunicação, tanto entre fornecedores e clientes quanto no interior 

da organização, entre os departamentos (cliente interno), gera dificuldades no dia-a-

dia da produção. Isso porque a conseqüência desta falta de comunicação são 

informações imprecisas, distorcendo as reais demandas dos usuários. 

 Sob esta ótica, a literatura de qualidade sugere a criação de sistemas eficazes 

de informação e comunicação entre empresas e clientes, bem como entre seus 

empregados, de forma a reduzir os efeitos da uma comunicação imprecisa entre os 

clientes internos. Turchi apresenta a definição de cliente interno, baseada em vários 

autores de qualidade: 

 
 

Cliente, na terminologia dos proponentes da qualidade, inclui também a 
organização com seus processos, atividades e empregados. Ou seja, em 
uma organização, cada empregado ou atividade é cliente da atividade e do 
trabalhador que o precede e, ao mesmo tempo, fornecedor do seguinte. 
(TURCHI, 1997, p. 19) 
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 O conceito de cliente interno pode ser melhor compreendido a partir do 

segundo aspecto estruturante da gestão da qualidade total, a organização como 

processo. 

 

 

2.2.2  A Organização como Processo 

 

 

 O segundo aspecto comum às várias abordagens de gestão da Qualidade total 

é entender a organização como um processo. 

 Um processo é “uma série sistemática de ações dirigidas à realização de uma 

meta.” (JURAN, 1997, p. 222). De maneira mais completa, um processo é o conjunto 

de atividades inter-relacionadas, que transforma entradas em saídas ou resultados, 

com algum valor agregado, e através do uso adequado de recursos disponíveis. 

(RICCI, 2005). Estas entradas e saídas, na literatura de administração, são 

comumente chamadas de inputs e outputs, respectivamente. Mais formalmente, um 

processo é um grupo de atividades realizadas numa seqüência lógica com o objetivo 

de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico de 

clientes. (HAMMER e CHAMPY, 1994 ap. GONÇALVES, 2000). 

 A idéia de processo como fluxo contínuo de trabalho – inputs e outputs bem 

definidos, seguindo uma seqüência lógica e fornecendo produtos e serviços como 

futuros inputs para outros grupos – foi gerada a partir da tradição da engenharia que 

por sua vez, deu origem à idéia da reengenharia. (GONÇALVES, 2000). 

 Segundo Ricci (2005), as entradas (inputs) de um processo são os insumos, os 

recursos e as informações necessárias para que o processo consiga atingir os 

resultados esperados (outputs). As saídas, os resultados gerados pelo processo, 

são insumos, informações ou recursos que serão destinados a um outro processo 

correlato. Neste sentido, Castelli (2003) observa que processo consiste numa série 

de atividades ou tarefas entre si concatenadas, visando à consecução de uma meta, 

de resultados que podem ser bens ou serviços. No gerenciamento da Qualidade 

Total, atividade é entendida como sendo uma ação elementar, necessariamente 

física, a qual, sozinha, não produz um resultado importante. Para isso, são 

necessárias várias delas. As atividades, juntas, formam uma tarefa, que pode, por si 
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só, ser um processo ou estar ordenada com outras tarefas e também formar um 

processo. (CASTELLI, 2003). 

 A figura 2 apresenta um exemplo do processo de um check in em um hotel, 

mapeado por um fluxograma.  

  
 

                                                 
 
Figura 2: Fluxograma do Check In 
Fonte: Castelli (2003, p. 81). 
 
 
 Dentro da cadeia de processos em uma empresa, é possível verificar a 

existência de diversos departamentos que funcionam como clientes e fornecedores 

ao mesmo tempo. Após a execução de seus processos internos, são gerados 
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produtos ou serviços que servirão como entradas para outros processos, de outros 

departamentos, como apresentado na figura 3. 

 

    
Figura 3: Cadeia de Processos. 
Fonte: Castelli (2003, p. 85). 
 
 
 Uma série de processos correlatos denomina-se sistema, um todo harmônico, o 

qual, quando em perfeito funcionamento, pode gerar bens e serviços de acordo com 

as expectativas dos clientes. (CASTELLI, 2003). A figura 4 contém um sistema geral 

de um hotel, composto de diversos subsistemas que se relacionam: 

 

                
Figura 4: Sistema Hotel 
Fonte: Castelli (2003, p. 86). 
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 Ao se perceber a organização como processo, verifica-se que as faltas ou 

defeitos provocados por um só elemento responsável por alguma das atividades 

provoca redução da qualidade de toda a produção. Esta realidade corrobora a 

orientação dos gurus da qualidade para que cada trabalhador conheça as várias 

etapas do processo e seja responsável pela qualidade da sua produção, de forma a 

atingir os resultados esperados de cada atividade. (TURCHI, 1997).  

 Conhecer com detalhes todas as etapas do processo também colabora para a 

detecção de falhas e para a apresentação de soluções. Os trabalhadores da linha de 

frente, por exemplo, se estiverem preocupados em fornecer um bom serviço para a 

próxima etapa do processo, serão capazes de identificar se neste existem defeitos, 

pois são responsáveis por sua atividade e estão comprometidos com a qualidade de 

todo o sistema.  

 Esta busca de soluções para falhas no processo, a partir do envolvimento de 

todos os trabalhadores com a qualidade da produção, se origina do próximo aspecto 

presente na gestão da Qualidade Total, a melhoria contínua de seus produtos e 

serviços. 

 

 

2.2.3  Melhoria Contínua 

  

 

 A melhoria contínua dos produtos e serviços de uma empresa constitui o 

terceiro aspecto significativo da gestão da Qualidade Total, segundo Turchi (1997). 

Este aspecto origina-se do princípio de Kaizen, presente na administração japonesa, 

que quer dizer “aprimoramento contínuo”. Esta filosofia surgiu nos anos 1950, 

durante a tentativa dos japoneses de reerguer sua indústria e sua economia após a 

segunda guerra mundial e é até hoje utilizada em algumas empresas, como a 

Toyota. 

 Atualmente, em virtude de uma economia cada vez mais globalizada, em que 

os hábitos de consumo mudam constantemente, superar as expectativas dos 

clientes e atender de forma inovadora a todas as suas necessidades tornou-se um 

desafio para as organizações. Desta forma, a melhoria contínua dos produtos e 

serviços constitui requisito básico para atingir o sucesso. (TURCHI, 1997). 
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 Aprimorar continuamente os produtos requer, no entanto, o envolvimento de 

todos da empresa. Isso porque a organização é um sistema ligado por diversos 

processos, nos quais cada pessoa responsável por uma atividade deve conhecer 

sua importância para o produto final e se comprometer com a qualidade pelo 

aprimoramento contínuo do seu trabalho. 

 Neste sentido, de acordo com Paladini (2006, p. 170), “qualidade depende, 

fundamentalmente, do quanto a organização (representada pela alta administração) 

e seus integrantes (representados por seus funcionários) consideram a qualidade 

como algo relevante.”. Sendo assim, ambos têm igual importância, porém vale 

lembrar que a alta administração é a responsável por definir as diretrizes da 

organização, sua missão e seus valores e criar uma cultura orientada por estes 

princípios, além de prover os recursos materiais e humanos. (TURCHI, 1997). Pode-

se entender cultura no ambiente empresarial por meio do conceito de cultura 

organizacional, elaborado por Oliveira (1988, p. 34): “conjunto de valores e crenças 

vigentes na organização e aos comportamentos individuais e coletivos decorrentes”. 

A partir destas duas reflexões, portanto, pode-se considerar que os comportamentos 

dos componentes da organização são decorrentes de um conjunto de valores 

anteriormente formados e enraizados a partir da alta administração. 

 Para Paladini (2006), inserir qualidade na cultura da organização é um dos 

maiores desafios da Gestão da Qualidade, pois é necessário provar às pessoas que 

a qualidade vale a pena. Las Casas (2004) corrobora esta afirmação e vai além, 

informando que o ser humano tende ao conservadorismo, rejeitando o novo por uma 

questão de comodismo, por tomar um conjunto de referências e procedimentos 

como correto e sem dar abertura para novas idéias, dificultando então o 

aprimoramento contínuo dos produtos e processos.  

 Las Casas (2004, p. 103) destaca três pontos para que uma mudança cultural 

aconteça em uma organização: estabilização da força de trabalho; qualificação e 

desenvolvimento do quadro de empregados; comunicação e criação de sistema de 

gestão mais participativo. 

 A estabilização refere-se ao fato de que, após a transmissão dos valores 

culturais necessários para viabilizar a melhoria contínua, deve haver a preocupação 

em preservá-los. Igualmente, para que a cultura sobreviva na memória da 

organização, é importante qualificar seus empregados e desenvolvê-los através 

destes mesmos princípios. Finalmente, a adoção de um sistema de gestão mais 
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participativo provoca maior interação dos funcionários com os rumos da 

organização, ajudando a motivá-los. Esta nova forma de gestão é apresentada na 

literatura, segundo Turchi (1997), como uma mudança de paradigma do modelo 

taylorista/fordista, baseado no comando e controle, para uma gestão mais aberta ao 

diálogo e à participação dos empregados.  

 A gestão participativa pressupõe ênfase em trabalho em equipe, visando à 

busca de melhorias dos produtos e serviços. Esta estrutura de trabalho dá-se por 

dois motivos, segundo Turchi (1997):  

 
 

a) As organizações funcionam em sistemas interdepartamentais, ou seja, 
departamentos interligados uns aos outros. Dessa forma, os problemas 
muitas vezes se originam no início do processo, gerando conseqüências no 
final do mesmo. A colaboração entre os funcionários e, principalmente, 
entre os líderes dos departamentos, é essencial para solucionar este tipo de 
problema. 

b) Ao trabalhar em equipe, os funcionários tendem a confiar mais uns nos 
outros, criando um espírito de colaboração mútua na busca de um objetivo 
em comum: a melhoria dos serviços prestados. (OAKLAND, 1995 ap. 
TURCHI, 1997, p.27-28).  

 
 

 Sendo assim, analisando a Gestão da Qualidade Total é possível perceber 

alguns aspectos estruturantes comuns às diversas abordagens: o foco no cliente, 

sendo este o sentido principal da existência das organizações; visualização da 

empresa como um sistema de processos, facilitando a detecção de falhas; e a 

criação de uma cultura regida pelos princípios da melhoria contínua. Tudo isso 

permite enxergar uma unidade interessante para fins de pesquisa.  

 A inserção deste modelo de gestão no setor de serviços, foco principal deste 

trabalho, será abordada na seção a seguir. 

 

 

2.3 QUALIDADE TOTAL EM SERVIÇOS 

 

 

2.3.1 Conceito e Características dos Serviços 

 

 

 Antes de se concentrar a atenção nas características da qualidade em 

serviços, é necessário compreender o conceito de serviço. Serviços são atos, ações, 
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desempenho. (RATHMELL, 1966. ap. LAS CASAS, 2004). Esta é uma das melhores 

definições, de acordo com Las Casas (2004), pois agrega todas as categorias de 

serviços, estando ou não atrelados a um bem. Isso significa que nas transações 

ligadas a serviços, a preocupação divide-se entre o produto propriamente dito e a 

comercialização de atos, ações ou desempenho.  

 Segundo Koogan e Houaiss (1992, p. 775), “serviço é o produto da atividade 

do homem destinado à satisfação das necessidades humanas, mas que não 

apresenta o aspecto de um bem material”. Neste caso, os autores destacam a 

satisfação das necessidades humanas, o que corrobora a idéia de focar a gestão no 

cliente, buscando entender seus desejos e vontades. 

 Kotler e Armstrong apresentam, em uma definição mais ampla, outro 

significado para serviços: afirmam que “os produtos incluem objetos físicos, pessoas, 

locais, organizações, idéias ou combinações desses elementos e, também, serviços. 

Estes são produtos que consistem em atividades, benefícios ou satisfações à venda, 

intangíveis, não resultando em propriedade”. (KOTLER e ARMSTRONG, 1995. ap. 

DANTAS, 2002, p. 11-12). 

 Os serviços possuem algumas características únicas, as quais definem as 

grandes diferenças entre os métodos de gestão em ambientes industriais e aqueles 

utilizados em organizações ligadas à serviços. São elas: 

 
  

a) Intangibilidade: O serviço é abstrato e não pode ser tocado, como um 
produto. 

b) Inseparabilidade e simultaneidade: Serviço e consumo não se separam, ou 
seja, o consumo ocorre ao mesmo tempo em que o serviço é realizado (não 
é possível estocar um serviço).  

c) Heterogeneidade: É impossível manter a qualidade de um serviço constante. 
Isso por que os serviços são realizados pelo ser humano, que é instável por 
natureza. (LAS CASAS, 2004, p. 24-25). 

 
 
Todas as características acima são características únicas dos serviços, que 

ajudam também a diferenciá-los de produto. A figura 5 permite compreender com 

mais detalhes essas diferenças. 
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Indústrias Manufatureiras Serviços 

O produto é tangível 

A propriedade se transfere com a compra 

 

O produto pode ser revendido 

O produto pode ser armazenado 

O produto pode ser provado 

O consumo é precedido pela produção 

Produção, venda e consumo ocorrem em 

entornos espaciais diferentes.  

O produto pode ser transportado 

Os setores produção/consumo estão 

delimitados 

O contato cliente/fabricante é indireto 

O serviço é intangível 

O serviço traduz direito de uso, sem 

transferir propriedade. 

A experiência não pode ser transferida 

O produto não vendido se perde 

O serviço não pode ser provado 

Produção e consumo geralmente coincidem 

Produção, venda e consumo ocorrem 

simultaneamente 

O cliente é que vai ao produto 

O cliente participa da produção 

 

O contato, na maioria dos casos, é direto. 

Figura 5: Diferenças entre produtos e serviços 
Fonte: Organização Mundial do Turismo - OMT (2001, p. 347). 
 
 
 Sob essa perspectiva, é importante ressaltar também que a Gestão da 

Qualidade em um ambiente industrial e aquela desenvolvida em empresas de 

serviços é diferente, conforme Paladini (2006) resume no quadro abaixo (figura 6): 

 
 
Gestão da Qualidade em ambientes 

industriais 

Gestão da Qualidade em ambientes 

de serviços 

O esforço pela qualidade aparece no produto 
O esforço pela qualidade aparece na 

interação com o cliente 

Interação com o cliente via produtos Interação direta com clientes 

Elevado suporte Baixo suporte 

Baixa interação Intensa interação 

Suporte ao produto (qualidade do produto) Suporte ao cliente (qualidade de serviço) 

Cliente atua ao final do processo produtivo 
Cliente presente ao longo do processo 

produtivo 

Produção e consumo em momentos bem 

distintos 
Produção e consumo simultâneos 

Feedback (retorno do usuário sobre o produto 

adquirido) pode demorar 
Feedback imediato 

Expectativas menos sujeitas a mudanças 

abruptas 
Expectativas dinâmicas 

Cliente tende a não influenciar o processo Cliente participa do processo produtivo 
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produtivo 

Resulta de um conjunto de elementos (como 

máquinas e pessoas, por exemplo) 

Resulta mais do desempenho dos recursos 

humanos 

Condições favoráveis à padronização Difícil padronizar 

Tende a uniformizar-se a médio prazo Difícil ter um modelo uniforme de execução 

Bens tangíveis podem ser patenteados 
Serviços e métodos não podem ser 

patenteados 

Bens tangíveis podem ser protegidos em 

relação a seus processos de fabricação e à 

forma final como são disponibilizados para 

comercialização 

Serviços e métodos não podem ser 

protegidos 

Figura 6: Gestão da Qualidade em ambientes industriais e em ambientes de serviços 
Fonte: Paladini (2006, p. 196). 
 
 
 O que alguns autores chamam de “co-produção” é explicado por Paladini 

(2006) como o fato do cliente participar e interferir ativamente do processo produtivo, 

possibilitando uma realimentação deste processo com base em suas percepções. 

Isso exige extrema capacidade de adaptação e flexibilidade no processo gerencial. 

 Devido a essas características, a interação com o cliente torna-se um 

momento importante para o sucesso da organização, fazendo-se necessário um 

aprofundamento em seu estudo. 

  

 

2.3.2 A Importância dos Momentos da Verdade e os 4 P’s do Serviço 

 

 

 Devem-se destacar as características da inseparabilidade e simultaneidade 

dos serviços, pois, em suma, significa dizer que produção e consumo ocorrem ao 

mesmo tempo, fazendo do contato com a clientela, segundo Las Casas (2004), o 

fator principal de qualquer esforço mercadológico.  

 Esses momentos de contato com o cliente foram popularizados e levados 

cada vez mais a sério após Jan Carlzon tornar-se presidente da Scandinavian 

Airlines (SAS), empresa de aviação da Escandinávia. (CARLZON, 2005). 

 Ele dizia que os primeiros 15 segundos de contato entre o cliente e o pessoal 

da linha de frente da companhia determinariam a impressão deste cliente sobre toda 

a empresa. Chamou estes 15 segundos de “Momentos da verdade” e a soma de 
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todos os “momentos da verdade” de um cliente com a empresa (desde a venda de 

bilhetes no aeroporto até o desembarque, passando pelo atendimento a bordo) 

recebeu dele a denominação de prestação de serviços. (LAS CASAS, 2004, p. 25; 

CARLZON, 2005, p. 10).  

 
 

[...] cada um dos nossos dez milhões de clientes entrou em contato com 
aproximadamente cinco empregados da empresa, e cada contato durou em 
média 15 segundos. Desta forma, a SAS é “criada” 50 milhões de vezes por 
ano nas mentes de nossos clientes por 15 segundos de cada vez. Estes 50 
milhões de “momentos da verdade” são o que basicamente determina se a 
SAS será bem sucedida ou falhará como empresa. (CARLZON, 2005 p. 16-
17) 

 
 
 A teoria básica de Carlzon (2005) preconizava eliminar as barreiras 

burocráticas mais sérias, delegando poder aos funcionários da linha de frente, 

treinando-os e incentivando-os a resolver problemas, de forma que estes pudessem 

atender de forma mais rápida e ágil as necessidades dos clientes, aumentando o 

seu grau de conforto e satisfação. 

 De acordo com Las Casas (2004), para facilitar o estudo dos “momentos da 

verdade” de uma empresa deve-se tomar por base os 4 P’s do serviço, elaborados 

originalmente por Kotler: o Perfil (ambiente físico), o Processo, as Pessoas e os 

Procedimentos. 

 O Perfil refere-se ao ambiente em que ocorre o serviço. O cliente sente-se 

confortável? O clima é agradável? São alguns itens relevantes para que o serviço 

seja prestado com qualidade. 

 O segundo P trata-se dos processos consumidos pelo cliente, ou seja, desde 

a reserva em um hotel até o pedido de uma refeição no restaurante, o cliente passa 

por processos criados pela empresa, os quais podem ou não funcionar 

adequadamente. 

 As Pessoas são os recursos humanos da empresa, os verdadeiros 

responsáveis pela primeira e última impressões ao cliente. O seu atendimento deve 

contemplar as normas da organização, mas também deve superar as expectativas 

de cada consumidor. 

 Finalmente, o último P faz referência aos procedimentos. Isso significa que 

todos os itens acima, para acontecerem em harmonia, precisam de procedimentos 
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criados pela organização que são, igualmente, averiguados por quem utiliza os 

serviços. 

 A partir dessas reflexões, pode-se dizer que cada momento de interação com 

o cliente é uma oportunidade única de melhorar a imagem da organização, 

confirmando àquele consumidor que ele fez a escolha certa ao comprar o produto ou 

utilizar o serviço.  

 Sendo assim, para compreender melhor o assunto, é importante conhecer o 

comportamento do consumidor e seu processo de decisão de compra. 

 

 

2.3.3 O Comportamento do Consumidor 

  

 

 O comportamento do consumidor é um tema importante no que tange à 

Gestão da Qualidade, tendo em vista que já é entendido que o sucesso das 

organizações depende do quanto as necessidades dos seus clientes serão 

atendidas. 

 O estudo da motivação do consumidor é imperativo para a compreensão do 

processo de compra de produtos ou serviços. De acordo com a Organização 

Mundial do Turismo (2001), não existem dois indivíduos iguais e suas decisões 

dependerão de suas atitudes, suas percepções, suas personalidades e de suas 

experiências. Estes são juízos subjetivos dos clientes, influenciadores do processo 

de decisão de compra. 

 Rocha (1999) explica o processo de motivação ao afirmar que: 

 
 

Cada indivíduo tem um conjunto de necessidades que precisam ser 
atendidas. Quando ele se defronta com uma necessidade não satisfeita, 
estabelece-se um estado de tensão, que gera um desequilíbrio. O indivíduo 
é internamente pressionado para resolver o problema, isto é, buscar uma 
solução que lhe permita atender àquela necessidade. A esse impulso para a 
ação, em busca do equilíbrio, chama-se motivação. (ROCHA, 1999, p. 56)  

 
 
 Com base no exposto acima, pode-se verificar a importância do aspecto das 

necessidades do indivíduo para motivá-lo a efetuar a compra. Neste sentido, 

destacam-se os trabalhos de Maslow e sua hierarquia de necessidades. Para este 
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autor, todos os seres humanos possuem uma série de necessidades a serem 

satisfeitas, em uma ordem específica, conforme abaixo: 

 
 

1º)Necessidades fisiológicas: fome, frio, sede. 
2º)Segurança: segurança, estar livre do medo e da ansiedade, posse de bens, 

adesão a religiões. 
3º)Amor: afeto, dar e receber amor, matrimônio, paternidade. 
4º)Estima: estima por si mesmo e pelos demais, status. 
5º)Auto-realização: sentir-se completo, aquisição de novos conhecimentos. 

(OMT, 2001, p. 65 ; ROCHA, 1999, p. 56-57, grifo nosso). 
  

 
 Segundo a teoria de Maslow, o indivíduo somente passa a sentir 

necessidades do nível seguinte após satisfazer o nível anterior. Exemplificando, 

apenas quando a fome e a sede forem saciadas é que o indivíduo pensa em adquirir 

algum bem.  

 Apesar de ser um marco nos estudos sobre motivação, a hierarquia de 

Maslow recebe críticas, como a difícil articulação operacional para o gerenciamento 

das necessidades básicas e a impossibilidade de padronização do comportamento 

humano. (BUENO, 2002).  

 Cabe destacar, no entanto, que o processo decisório não é composto apenas 

pela motivação da compra. Wahab, Crampon e Rothfiel, citados por OMT (2001), 

definem este processo em fases concretas: 

 
 

1º)Marco inicial: necessidades ou desejos a satisfazer 
2º)Entorno conceitual: alternativas existentes para satisfazer ao consumidor 
3º)Coleta de fatos: custos, preferências, etc. 
4º)Definição de preços: busca de informações e dedução dos fatos 
5º)Delinear o estímulo: intenção de concretizar mais o estímulo inicial, para 

melhor satisfazê-lo. 
6º)Previsão das conseqüências: decisões que se possa tomar. 
7º)Análise do custo benefício. 
8º)Decisão 
9º)Resultado da decisão. (WAHAB; CRAMPON; ROTHFIELD, 1976 ap. OMT, 

2001, p. 64-65). 
 

 

 Aqui, já se percebe o surgimento de outras variáveis, como a coleta de fatos, 

que envolve experiências anteriores e conhecimentos prévios. Além disso, a variável 

econômica deve ser levada em conta (definição de preços e análise de custo 

benefício), pois o indivíduo terá que, necessariamente, dispor de dinheiro para 

efetuar a compra ou adquirir o serviço. 
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 Um exemplo da relevância da variável econômica é o estudo da Secretaria 

Geral de Turismo da Espanha, datado de 1993, que buscou conhecer os motivos 

pelos quais os espanhóis não viajaram naquela data: 27,8% responderam 

indisponibilidade financeira como a razão por não terem saído do país naquele ano. 

(OMT, 2001, p. 54). 

 As fases citadas anteriormente apresentam o processo e a decisão de 

compra de uma forma geral. Existem, no entanto, processos mais detalhados que se 

confundem, pois a base é a mesma, como no estudo de Wahab, citado por Barretto 

(2000). Desta vez, Wahab apresenta os fatores determinantes ao turista para a 

escolha de um destino turístico: 

 
 

- Conhecimento 
- Saúde 
- Dinheiro disponível 
- Tempo disponível 
- Atrativos e infra-estrutura de qualidade 
- Segurança 
- Promoções 
- Hospitalidade do núcleo receptor 
- Política de preços (WAHAB, 1977 ap. BARRETTO, 2000, p. 67-68) 

 
 

 Vale destacar, neste estudo, o aparecimento de questões relevantes ao 

consumidor (turista) que fazem menção à qualidade do serviço, tais como: atrativos 

de qualidade e hospitalidade do núcleo receptor. Percebe-se assim, como a 

atividade turística, por estar inserida no setor de serviços, deve observar a qualidade 

de seus serviços como fator primordial para atrair clientes. 

 Outro conceito importante para compreendermos o comportamento do 

consumidor é o da memória. Segundo Rocha (1999), a memória é influenciada por 

fatores sociais e individuais, sendo também seletiva, ou seja, o indivíduo só recorda 

daquilo que mais lhe interessa. 

 Neste sentido, a autora destaca que a retenção de mensagens se relaciona 

diretamente com a seletividade da memória e que esta pode ser afetada pela 

repressão. Isso quer dizer que “[...] os indivíduos tendem a esquecer facilmente 

aquilo que lhes desagrada, reprimindo tais lembranças para o inconsciente.” 

(ROCHA, 1999, p. 62). 
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 Dessas acepções, ressalta-se que o conhecimento do comportamento do 

consumidor promove um detalhamento relevante sobre o cliente, permitindo 

melhorar a interação das organizações com o mesmo. 

 Cabe, agora, entender de que forma a qualidade desta interação pode 

influenciar de forma positiva os resultados das empresas no setor de serviços.  

 

 

2.3.4 A Necessidade da Qualidade em Serviços 

 

 

 Com a crescente concentração de mão de obra no setor de serviços e o 

aumento gradativo da sua importância para a economia mundial, beneficiado pela 

nova ordem surgida nas sociedades pós-industriais, a qualidade passou a fator 

essencial para o sucesso das organizações. 

 Existem evidências de que a busca pela qualidade no setor de serviços é 

recompensadora, porém sabe-se que não é fácil alcançá-la. 

 
 

Fazer com que uma grande organização realmente se preocupe com o 
cliente é um desafio muito grande (...) Não é barato ou fácil e não se 
consegue sem muito esforço. Não é uma solução fácil e simples. 
(ALBRECHT, 1985 ap. LAS CASAS, 2004, p.28).  

 

 

 Mesmo assim, existem vários exemplos de organizações que enfrentaram o 

desafio e conquistaram seus objetivos, com ganhos ainda maiores do que os 

esperados, conforme abaixo: 

 Carlzon (2005) relata que quando Jan Carlzon assumiu a presidência da SAS, 

a empresa encontrava-se no segundo ano consecutivo de perdas financeiras e havia 

acumulado um prejuízo de 20 milhões de dólares, depois de 17 anos seguidos de 

bons resultados. Além disso, Carlzon tinha uma meta financeira ousada de aumentar 

os ganhos em cerca de 25 milhões de dólares no primeiro ano.  

 Após reduzir custos não voltados aos clientes, dar autonomia ao pessoal da 

“linha de frente” e investir na melhoria dos serviços de maior contato com o 

passageiro, a SAS aumentou seus rendimentos em aproximadamente 80 milhões de 

dólares já no primeiro ano, surpreendendo seus investidores. (CARLZON, 2005).  
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 Outro exemplo de bons resultados a partir de estratégias ligadas à qualidade 

é o da Kodak. A empresa implementou, em 1993, alguns conjuntos de estratégias 

visando reduzir defeitos em processos de fabricação e um programa de qualificação 

para seus fornecedores. Após sete anos, um dos principais resultados apareceu: o 

preço do papel para revelação fotográfica voltado ao consumidor final reduziu em 

50%. (PALADINI, 2006). 

 Sediada em Taguatinga, no Distrito Federal, a empresa Brasal Refrigerantes 

também fornece dados que corroboram a necessidade de oferecer serviços com 

qualidade. A empresa elaborou um trabalho a partir de pesquisas de satisfação de 

mercado com o objetivo de aumentar sua participação no mercado da região, que 

inclui ainda Goiás, Minas Gerais e Tocantins. (QUALIDADE DF, 2008). 

 Uma das principais mudanças foi a melhoria na atuação do Serviço de 

Atendimento ao Cliente (SAC) e do Serviço de Atendimento ao Revendedor (SAR), 

que passaram a gerar estatísticas que contribuem no planejamento de ações a partir 

dos problemas e sugestões citadas. Vários processos foram modificados, como 

alterações no sistema de atendimento para troca de produtos e tempo máximo de 48 

horas para respostas às solicitações. Dois anos depois do início do projeto, a 

empresa aumentou seu market share em 7,1%. (QUALIDADE DF, 2008). 

 O aumento da satisfação do cliente também pressupõe que este voltará a 

utilizar os serviços da empresa, daí a importância de manter os padrões de 

qualidade para este cliente, pois o mesmo já conhece e já estabeleceu uma relação 

de confiança com a organização. (ROCHA, 1999).  

 Segundo estudos da Bain & Company, uma empresa que consiga elevar em 

apenas 5% o índice de fidelização de seus clientes, conseguirá atingir de 25% a 

100% de aumento do lucro, dependendo do setor envolvido. (MARQUES, 2008).  

Kotler detalha as vantagens a respeito do cliente antigo, ou seja, aquele que 

utiliza com freqüência os serviços de uma mesma empresa. 

 
 

a) Aumento do porte de compras a longo prazo: Um pequeno cliente hoje pode 
ser um grande cliente amanhã, que fará a diferença na rentabilidade de sua 
empresa. 

b) Venda cruzada de outro produto: Refere-se à possibilidade de ampliar a 
oferta através de maior quantidade de produtos ou produtos novos, 
oferecendo-os àqueles clientes que compram regularmente. 

c) Espírito de cooperação: A clientela passa a ser multiplicada após as 
indicações feitas pelos clientes satisfeitos e bem atendidos, passando a 
ótimos colaboradores. 
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d) Menor custo de serviços: Após o aumento das vendas para um determinado 
cliente, os custos são reduzidos devido à economia de escala. 

e) Menor sensibilidade a preços: Refere-se à sensibilidade menor a mudanças 
de preços após um tempo de uso do serviço, pois a qualidade já foi testada, 
criando uma relação de confiança entre empresa e cliente. Entretanto, Las 
Casas (2004) afirma que esta realidade não é única para todos os clientes, 
já que muitos aproveitam o tempo e a confiança estabelecida para exigirem 
condições especiais.  

f) Boa fonte de idéias e produtos: As fontes para idéias na administração 
surgem a partir de informações sobre produtos e serviços encontradas no 
próprio mercado. Esta troca de informações colabora na criatividade. 
 (KOTLER, 1992 ap. LAS CASAS, 2004, p. 29-31, grifo nosso). 

  
 
 Para atingir resultados satisfatórios como os expostos acima foram 

desenvolvidos, ao longo dos anos, diversas estratégias e ferramentas de trabalho 

que visam aumentar a qualidade dos produtos e serviços das empresas, seja por 

uma melhor organização do trabalho, ou por meio da busca pela raiz do problema, 

passando pela redução de custos.  

 Não é o objetivo deste trabalho aprofundar-se em cada uma delas, entretanto 

vale destacar as estratégias mais utilizadas uma vez que elas fazem parte e 

contribuem para o desenvolvimento do programa de qualidade Seis Sigma, que será 

abordado mais adiante. 

   

 

2.4 ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS DA GESTÃO DA QUALIDADE 

 

 

 A viabilização e aplicação da Gestão da Qualidade devem-se, além da 

simplicidade e coerência de seus conceitos mais básicos, também à utilização de 

um ferramental vasto, criado ao longo dos anos, que visa melhorar a qualidade das 

mais variadas formas.  

 Muitas destas ferramentas, por serem bastante específicas e terem sido criadas 

de acordo com seu uso prático, são consideradas de fácil utilização. Inseridas na 

Gestão da Qualidade, misturam-se umas às outras, levando em conta o problema a 

ser resolvido e a solução desejada. O quadro abaixo (figura 7) resume este 

instrumental, apresentando as ferramentas mais utilizadas:  
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FERRAMENTAS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

UTILIDADES 

Diagrama causa e 

efeito ou espinha de 

peixe 

 

Semelhante a uma espinha de peixe, 

ilustra os elementos principais das fases 

de um processo (primárias e 

secundárias). 

 

Visualizar, em conjunto, 

as causas principais e 

secundárias de um 

problema. 

Diagrama Matriz 

Mostra como ocorrem as relações entre 

os itens (antecedente/consequente ou 

causa/efeito) que compõem o processo. 

Organizar, de forma 

racional e lógica, dados 

ou informações que 

descrevem uma 

situação. 

Diagrama de Pareto 

Sugere atenção a elementos críticos do 

processo (noção de prioridade); permite 

classificar os elementos do processo em 

ordem de importância. 

Alocar maiores recursos 

a elementos que mais 

os requerem ou que 

gerarão mais retorno. 

Fluxograma 
Representação gráfica da seqüência de 

atividades de um processo. 

Facilita a análise das: 

entradas e de seus 

fornecedores, saídas e 

seus clientes e pontos 

críticos do processo. 

PDCA 

Mecanismo metodológico para 

planejamento e melhoria de processos, 

dividido em 4 fases: Plan (planejar), Do 

(fazer), Check (avaliar) e Action (Ação 

corretiva). 

Planejamento e 

implantação de 

processos, inclusive 

melhorias e/ou 

correções. 

Brainstorming 

Técnica de idéias em grupo, envolvendo 

a contribuição espontânea dos 

participantes. 

Alcançar soluções 

criativas e inovadoras, 

rompendo com 

paradigmas pré 

estabelecidos. 

5S 

Programa de mudança de hábitos e 

costumes, a partir dos “sensos”: Senso 

de utilização, de ordenação, de limpeza, 

de saúde e de autodisciplina. 

Visa à organização do 

ambiente de trabalho e 

melhoria da 

produtividade. 

Just in Time 

Visão racional de processo, ênfase no 

melhor aproveitamento de recursos, 

produção mais ágil e flexível. 

Eliminação de 

desperdícios, aumento 

da eficiência e redução 

de estoque. 
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Kanban 
Sistema que prioriza a produtividade e 

requer a reorganização de processos. 

Implantar ordem e 

disciplina, visando 

eliminar perdas, 

flexibilizar a produção, 

racionalizando as 

atividades. 

Figura 7: Ferramentas da Gestão da Qualidade  
Fonte: Elaboração própria, baseado em Paladini (2006) e Sebrae (2005). 
  
 
 Todas estas ferramentas, reunidas, geram informações relevantes para aplicar 

uma gestão voltada à Qualidade.  

 Na seção a seguir será estudada a metodologia Seis Sigma, programa de 

qualidade principal abordado no presente trabalho, o qual é bastante complexo e 

necessita de diversos tipos de informação para viabilizar sua implantação e por isso 

pode usufruir de todo o instrumental acima, dependendo apenas do objetivo. 

  

 

2.5 SEIS SIGMA 

 

 

 Após o desenvolvimento do conceito de Qualidade e o consequente 

surgimento de diversas teorias, programas e ferramentas ligadas à sua gestão, 

imaginava-se que a 4ª Era (Era da Qualidade Total) seria o ponto máximo de 

comprometimento e evolução do tema. No entanto, a experiência empresarial da 

Motorola, nos anos 1980, fez surgir uma nova filosofia de trabalho ligada a todas 

estas teorias anteriores, mais complexa e abrangente, denominada Seis Sigma. 

 Durante esta seção, será possível conhecer as características desta 

metodologia, incluindo seu histórico e sua utilização prática. Não faz parte do escopo 

deste trabalho dissecar a implementação de projetos Seis Sigma nas organizações, 

porém serão analisados os passos básicos realizados neste sentido, com ênfase na 

seleção de projetos e Voz do Cliente (VOC), em virtude de sua importância para 

atingir os objetivos desta pesquisa.  
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2.5.1 Surgimento do Seis Sigma 

 

 

 A história do Seis Sigma, inicia-se com a própria história da Qualidade, 

estudada nas seções anteriores. Isso se deve ao fato de que esta metodologia é 

uma evolução natural dos métodos de gestão vistos até aqui; um somatório de 

ferramentas e estratégias baseadas nos pensamentos dos gurus da Qualidade 

(Shewhart, Deming, Juran, entre outros) e, portanto, conhecidos dos profissionais da 

qualidade. A sua estrutura, única e extremamente eficaz, é que se tornou o grande 

diferencial. (ROTONDARO, 2002). Neste sentido, segundo Pande, Neuman e 

Cavanagh (2001), o Seis Sigma não é mais um modismo do mundo dos negócios, 

mas um sistema flexível, baseado em importantes idéias de gestão do século 

passado, criando uma nova fórmula de sucesso para as organizações.  

 No final dos anos 1980 e inícios dos anos 1990, muitas corporações 

americanas estavam sofrendo com a leva de produtos japoneses de alta qualidade 

que roubavam boa parte do seu mercado. Uma destas empresas era a Motorola, de 

onde, em 1987, a partir do setor de Comunicações, o Seis Sigma surgiu de uma 

idéia de melhoria inovadora, baseada em princípios de qualidade como melhoria 

contínua e foco no cliente.  

 Na época, a idéia era simples: oferecer à Motorola uma maneira consistente 

de acompanhar o desempenho e fazer uma comparação às exigências dos clientes 

(medida sigma) e uma ambiciosa meta de qualidade próxima à perfeição, objetivo 

Seis Sigma. (PANDE; NEUMAN e CAVANAGH, 2001).  

 O resultado foi mais do que satisfatório: dois anos depois do lançamento do 

Seis Sigma, a empresa ganhou o Malcolm Baldrige National Quality Award2. Além 

disso, em 10 anos alguns outros objetivos foram alcançados:  

 
 

- Crescimento de cinco vezes nas vendas, com lucros subindo quase 20 por 
cento ao ano. 

- Economia acumulada decorrente do esforço seis sigma fixada em US$ 14 
bilhões. 

- Os ganhos nos preços das ações da Motorola aumentaram para uma taxa 
anual de 21,3%.( PANDE; NEUMAN e CAVANAGH, 2001 p. 7-8)  

                                                 
2 Criado pelos EUA em 1987, o prêmio reconhece as organizações que apresentam um desempenho de 

excelência na qualidade dos seus serviços e produtos e na satisfação aos clientes. (JUNAID  e KENDALL, 

2008). 
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 De acordo com Rotondaro (2002), os resultados da Motorola foram tão 

impressionantes (em pouco mais de 10 anos economizou mais de US$ 11 bilhões) 

que a metodologia se difundiu e revolucionou algumas das maiores empresas em 

todo o mundo: A General Electric (GE) com a liderança de Jack Welsh3, obteve 

ganhos de mais de US$ 1,5 bilhão em apenas 1 ano; a gigante Allied Signal, quase 

à beira da falência, teve um crescimento de 14,1% no primeiro trimestre em 1999 e a 

Polaroid adiciona anualmente 6% a sua lucratividade devido ao programa. 

(ROTONDARO, 2002). 

 Diante disso, atualmente, várias organizações adotam o Seis Sigma como 

estratégia de negócios. Dentre elas citam-se: Black & Decker, DuPont, Federal 

Express, Johnson & Johnson, Starwood, Sony e Toshiba. (PANDE; NEUMAN e 

CAVANAGH, 2001). 

 

 

2.5.2 O Conceito de Seis Sigma 

 

 

 Por ser uma metodologia que agrega diversos conhecimentos, vários 

conceitos podem ser elaborados para Seis Sigma. Para efeito de simplificação e 

clareza do tema, esta abordagem compreenderá princípios, objetivos e método de 

trabalho, conforme abaixo: 

  

a) Seis Sigma a partir de seus princípios e objetivos: 

  

 Para Rotondaro (2002), Seis Sigma é: “Uma filosofia de trabalho para 

alcançar, maximizar e manter o sucesso comercial, por meio da compreensão das 

necessidades do cliente (internas e externas). É um conceito que se concentra no 

cliente e no produto”. 

 De acordo com Pande, Neuman e Cavanagh (2001), Seis Sigma é “um 

sistema empresarial para alcançar e manter o sucesso com foco no cliente, no 

                                                 
3
 Principal executivo da GE de 1981 a 2004. Em sua gestão, aplicou diversas mudanças gerenciais, como o Seis 

Sigma. Hoje, é consultor e palestrante, além de manter diversas colunas em publicações de renome pelo mundo. 

(HSM, 2008). 
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Gerenciamento e na Melhoria de Processo e o bom uso de fatos e dados”. (PANDE; 

NEUMAN e CAVANAGH, 2001, p. 48). 

 Pode-se compreender, com base nos autores acima, que o Seis Sigma é 

mais do que uma ferramenta de trabalho, pois envolve múltiplas vertentes ligadas à 

Gestão da Qualidade; é, na verdade, uma nova forma de trabalho ligada a conceitos 

já enraizados por este tipo de gerenciamento, conforme pode-se perceber nos 

estudos de Turchi (1997) abordado em seção anterior, em que a autora destaca 

como aspectos estruturantes da Gestão da Qualidade Total, o foco no cliente, a 

organização como processo e a melhoria contínua.  

 

b) Seis Sigma a partir de seu método de trabalho: 

 

 Pande, Neuman e Cavanagh (2001) afirmam que Seis Sigma é o “termo 

utilizado para descrever iniciativas que utilizam medições de processo baseadas em 

sigma e/ou que buscam desempenho de nível Seis Sigma”. (PANDE; NEUMAN e 

CAVANAGH, 2001, p. 425).  

 Rotondaro (2002) observa que Seis Sigma é ”uma estratégia gerencial de 

mudanças para acelerar o aprimoramento em processos, produtos e serviços. O 

termo sigma mede a capacidade do processo em trabalhar livre de falhas”. 

(ROTONDARO, 2002, p. 18) 

 A partir destas reflexões, verifica-se que nas definições de Seis Sigma, a 

partir do seu método de trabalho, é enfatizada a questão da medição dos processos 

e a utilização da letra sigma. Esta medição constitui importante etapa da 

metodologia, conforme afirma Pande, Neuman e Cavanagh (2001): “[...] a medição é 

provavelmente o maior ‘investimento’ que qualquer organização pode fazer em sua 

iniciativa Seis Sigma.”.  

 

 

2.5.3 A Letra Sigma e seu Significado para a Metodologia 

 

 

 A letra sigma é uma letra do alfabeto grego e foi escolhida por que 

representa, para a estatística, o desvio padrão de uma amostra, ou seja, a variação 

dos dados daquela amostra. Por variação pode-se entender qualquer inconsistência 
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em um grupo de itens ou processos. Como exemplo, a compra de três camisas do 

mesmo tamanho, porém uma é menor do que as outras: isto é uma variação. 

(PANDE; NEUMAN e CAVANAGH, 2001). 

 Segundo Rotondaro (2002), quando se fala em Seis Sigma, fala-se em reduzir 

a variação dos resultados entregues aos clientes (um produto ou serviço) em uma 

taxa de 3,4 defeitos por milhão de oportunidades (DPMO) ou 99,9997% de 

perfeição. Neste caso, defeito significa: “Qualquer instância ou evento no qual o 

produto ou processo falha em satisfazer um requisito do cliente.” (PANDE; NEUMAN 

e CAVANAGH, 2001, p. 30). 

 De acordo com Pande, Neuman e Cavanagh (2001), o objetivo de buscar um 

desempenho Seis Sigma é o de reduzir ou estreitar esta variação de tal forma que 

seis sigmas – ou desvios padrão – sejam comprimidos de acordo com os limites 

definidos pelo cliente.  Esta afirmação pode ser melhor compreendida visualizando-

se a figura 8. 

 
 

                          
 

Figura 8: Gráfico de desvio padrão (ou desempenho Seis Sigma). 
Fonte: Gomes (2008). 

 
 
 Para que se possa perceber a dimensão dos resultados gerados para uma 

empresa que alcance um nível Seis Sigma em seus processos, ou seja, que consiga 

reduzir a variabilidade dos mesmos, é importante observar o quadro abaixo (figura 

9): 
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Metas de Desempenho - O que você Conseguiria... 

            
Para cada 300.000 cartas entregues    

com 99% com Seis Sigma 

3.000 entregas erradas 1 entrega errada 
        

De cada 500.000 cliques em "Reiniciar" em computadores 

com 99% com Seis Sigma 

4.100 falhas menos de 2 falhas 
        
Para 500 anos de fechamento do mês:    

com 99% com Seis Sigma 

60 meses não estariam em 
balanço 

0,18 mês não estaria em 
balanço 

         
De cada semana de transmissão de TV (por canal)   

com 99% com Seis Sigma 

1,68 hora de problemas de 
transmissão 

1,8 segundo de problemas de 
transmissão 

 

Figura 9: 99% de qualidade versus desempenho Seis Sigma 
Fonte: Pande, Neuman e Cavanagh (2001, p. 12). 

 
 
 Cabe agora entender de que forma o Seis Sigma atua; qual é sua 

metodologia de trabalho e seus passos principais, para permitir que as organizações 

alcancem resultados como os expostos acima. 

 

 

2.5.4 A Metodologia Seis Sigma 

 

 

a) DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve – Control) 

 

 Em todos os projetos Seis Sigma é utilizado o modelo de melhoria de 

processos DMAIC. De acordo com Pande, Neuman e Cavanagh (2001), este modelo 

é baseado na ferramenta PDCA, criada por W. Edward Deming. O DMAIC é, na 

verdade, uma evolução dos passos criados por este estudioso. A figura 10 

apresenta um resumo deste modelo: 
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DMAIC 

Define - Definir 
Definição do cliente, de suas necessidades, do 
que é crítico para qualidade do processo e do 

negócio envolvido. (VOC). 

Measure - Medir Mensuração do desempenho do processo do 
negócio envolvido 

Analyze - Analisar 
Análise dos dados e o mapeamento para a 

identificação das causas-raiz dos defeitos e das 
oportunidades de melhoria 

Improve - Melhorar 
Melhoramento do processo alvo através da 

criação de soluções preventivas para os 
problemas 

Control - Controlar 
Implementação de ações corretivas e preventivas, 

controles de desempenho e de 
melhorias do processo. 

 

      Figura 10: Modelo DMAIC. 
      Fonte: Adaptado de Lameira, 2008. 

 
 
 O grande diferencial desta metodologia face às outras abordagens são as três 

primeiras fases de seu processo (Define, Measure e Analyze), pois representam, de 

acordo com Cossi (2003), uma busca pela definição/compreensão do problema com 

base nas reais necessidades do cliente, chamadas em Seis Sigma de requisitos. 

 Vale destacar, neste sentido, a importância da Voz do Cliente (VOC4 – Voice 

of Customer) para a obtenção destes requisitos.  

 

b) Voz do Cliente (VOC)  

 

 A Voz do Cliente (VOC) refere-se, de acordo com Pande, Neuman e 

Cavanagh (2001), tanto a esforços que objetivam compreender as reais 

necessidades dos clientes atuais e futuros quanto a atividades visando recolher 

dados sobre concorrentes ou novas tecnologias. 

 De acordo com Carvalho (2001), escutar a Voz do Cliente, ou seja, coletar 

dados a respeito de seus requisitos é uma atividade de monitoramento constante, 

tendo em vista o aspecto dinâmico intrínseco à percepção do consumidor e também 

às contínuas inovações tecnológicas.  

                                                 
4
 Será utilizada a sigla VOC para Voz do Cliente. Esta sigla refere-se ao termo em inglês, porém, é normalmente 

encontrado na literatura em português sobre o tema. 



 43 

 Rotondaro (2002) alerta, no entanto, que esta etapa deve ser feita com muito 

cuidado, uma vez que as necessidades explícitas e implícitas dos clientes devem ser 

levadas em conta. Observa também que para que isto ocorra, devem ser mantidos 

canais de comunicação abertos com os clientes, permitindo identificar fontes de 

insatisfação ocultas.   

 Pande, Neuman e Cavanagh (2001) apresenta alguns fatores-chave para o 

desenvolvimento de um sistema VOC: 

 

- Torná-lo um esforço contínuo: Um sistema VOC eficaz deve ser prioridade 
para a organização. 

- Definir claramente seus clientes: Encontrar as características em comum de 
cada grupo de clientes e definir seus requisitos. 

- Evitar a síndrome do reclamão: O foco do sistema VOC Seis Sigma deve ser 
todos os clientes, não apenas os insatisfeitos. 

- Usar um amplo arranjo de métodos: Inovar as técnicas empregadas para 
adquirir informações de seus clientes; não se restringir a apenas uma 
tradicional. 

- Buscar dados específicos, observar tendências: Identificar requisitos com 
precisão, ao mesmo tempo em que tenta captar tendências de mercado. 

- Usar as informações: Não apenas recolher dados específicos, mas usá-lo de 
forma inteligente. (PANDE; NEUMAN e CAVANAGH, 2001).  

 
 Uma síntese dos métodos VOC mais utilizados e seus pontos fortes e fracos 

é apresentada por Rotondaro (2002) na figura 11. 
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Método Pontos fortes Pontos fracos 

Baixo custo   

Interface direta com o cliente 
Depende da colaboração do 
cliente 

Entrevistas 
Identificação de necessidades 
específicas, tendências e 
satisfação 

Depende da habilidade do 
entrevistador 

Identificação de tendências e 
necessidades específica 

Depende da habilidade do 
condutor e flexibilidade durante a 
dinâmica de grupo Grupos Focais 

Tempo de realização curto Alto custo 

Visão abrangente do mercado 

Identificação de necessidades 
do mercado e tendências 

Aspectos específicos são 
desprezados em prol de 
informações de cunho agregado Survey 

Validade estatística   

Identificação de possíveis 
problemas 

Demorada e relativamente mais 
cara para ser realizada 

Identificação das fontes de 
insatisfação e da intensidade 

Produto ou protótipo precisa estar 
disponível 
  

Observação direta e 
simulação 

Avaliação da aceitação do 
produto   

      

 

Figura 11 - Métodos de pesquisa VOC 
Fonte: Rotondaro, 2002. 
  

 

 Pande, Neuman e Cavanagh (2001) complementa a análise dos métodos de 

pesquisa VOC com o que chama de declaração de requisitos. Esta é uma 

importante ferramenta que possibilita uma correta interpretação das necessidades 

do cliente, especificando um padrão de desempenho a partir de seus comentários. 

Sob esta ótica, o autor estabelece algumas diretrizes para uma efetiva declaração 

de requisitos, conforme é visto a seguir: 

 A primeira diretriz é estabelecer uma ligação com uma saída ou “Momento da 

Verdade”: O requisito deve descrever questões ligadas a um produto, serviço ou 

evento específico. 

 A segunda é tentar descrever um único padrão de desempenho: Existe uma 

tentação de agrupar fatores, porém deve-se deixar claro o que está sendo avaliado 

pelo cliente. 
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 Além disso, a declaração deve ser expressa com fatores observáveis e/ou 

mensuráveis: Exige-se do pesquisador um esforço para tentar mensurar inclusive 

fatores menos tangíveis. 

 Devem-se possibilitar níveis “aceitáveis” ou “inaceitáveis” de desempenho: O 

requisito deve colaborar para que se encontre um padrão para um “defeito”. 

 A declaração também deve ser detalhada, porém concisa: Não podem ser 

muito breves, mas devem conter os detalhes necessários do requisito do cliente. 

 Finalmente, deve equivaler à Voz do Cliente: A soma destes cuidados deve 

gerar um requisito que se encaixe na necessidade/expectativa do cliente. 

 Um exemplo de declaração de requisitos pode ser visto na figura 12. 

 
 

Mal escritas Bem escritas 

    

Entrega rápida 

Pedido entregues dentro de três dias úteis 
do recebimento da Solicitação de Compra. 
(Solicitações de compra devem ser 
recebidas até as 15:00h). 

    

Saudar pacientes dentro de 20 segundos de 
sua chegada a uma áera de espera. 
  

Dirigir-se a todos os pacientes como "Sr." e 
"Sra.", seguidos do sobrenome. 
  

Tratar todos os pacientes como 
familliares. (Isto é ótimo como 

princípio diretor, mas não como 
declaração de requisitos). 

Dirigir-se a pacientes pelo primeiro nome 
apenas se autorizados por eles. 

    

Formulário de solicitação simples Formulário de solicitação com no máximo 2 
páginas. 

    

    
Figura 12 – Exemplos de declaração de requisitos 
Fonte: Pande, Neuman e Cavanagh, 2001, p. 192. 
 
 
 Com base nas observações desses autores, pode-se considerar que um 

sistema VOC se apresenta como uma forma de aperfeiçoar o processo de melhoria 

contínua, focando-se no cliente. 

 

c) Seleção de projetos 
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 Como afirma Rotondaro (2002), a definição de quais projetos Seis Sigma 

receberão recursos oriundos da organização é uma questão central na aplicação do 

programa. Os projetos devem contemplar não somente a melhoria da eficiência da 

empresa, mas também garantir vantagem competitiva. Além disso, devem estar 

alinhados à sua estratégia, de forma a assegurar que os recursos sejam alocados 

em projetos prioritários. 

 Abaixo, PMBOK (2000), citado por Rotondaro (2002) coloca as principais 

situações geradoras de estímulos para iniciar projetos Seis Sigma: 

 
 

- Uma demanda de mercado 
- Uma necessidade de negócio 
- Um pedido (uma exigência) de cliente 
- Um avanço tecnológico 
- Uma exigência legal (PMBOK, 2000 ap.ROTONDARO, 2002, p. 50) 

 
 
 Um exigência para definição de projetos Seis Sigma é encontrar os elementos 

do processo críticos para a qualidade, comumente chamados pela equipe Seis 

Sigma de CTQ – Critical to Quality. Estes elementos são encontrados nas primeiras 

fases do modelo DMAIC, pela Voz do Cliente. Uma vez que a organização conhece 

o que é realmente crítico para a qualidade, deve promover projetos Seis Sigma 

visando reduzir a variabilidade do processo. 

 Em resumo, de acordo com Pande, Neuman e Cavanagh (2001), projetos 

voltados à melhoria, bem selecionados e bem definidos, geram resultados melhores 

e mais rápidos.  

  

d) A equipe Seis Sigma 

 

 Para que projetos Seis Sigma sejam iniciados e que a organização absorva a 

mudança cultural focada em melhoria contínua proporcionada pela metodologia, são 

necessários treinamento e formação de uma equipe Seis Sigma. De acordo com 

Pyzdek (2003), o número de funcionários dedicados em tempo integral ao Seis 

Sigma não é grande (em geral, 1% da força de trabalho para grandes empresas). No 

entanto, a formação de um grupo de profissionais que tenham pelo menos parte do 

seu tempo dedicado ao programa é elemento crucial para o sucesso dos projetos. 

(ROTONDARO, 2002).  
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 Aqui, é importante destacar, conforme exposto por Pyzdek (2003), a 

necessidade de uma liderança efetiva por parte dos profissionais Seis Sigma. São 

eles os responsáveis por preparar a organização para o sucesso, cultivando um 

ambiente propício à inovação e à criatividade. 

 No quadro abaixo (figura 13) encontram-se os integrantes da equipe Seis 

Sigma, junto com suas responsabilidades dentro do programa: 

 
 

Campeões e 

Patrocinadores 
Organiza e guia o começo, o desdobramento e a implementação. 

Master Black Belts 
Liderança técnica do projeto; 100% dedicado ao Seis Sigma; responsável 

pela criação da mudança na organização. 

Black Belts 
Influência no setor em que atuam; excelentes conhecimentos técnicos; 

habilidades com análise de dados; treinam os Green Belts; 

Green Belts 
Auxiliam os Black Belts na coleta de dados; lideram pequenos projetos de 

melhoria em suas áreas de atuação. 

Figura 13: Equipe Seis Sigma 
Fonte: Elaboração própria, baseado em Rotondaro (2002, p. 28-30). 
  

 

 Baseado nos conceitos estudados nestas seções, é possível analisar como a 

metodologia Seis Sigma se comporta utilizando informações a respeito das 

percepções dos clientes sobre o serviço prestado, através do estudo de caso 

apresentado neste trabalho. Antes, entretanto, é indispensável conhecer a indústria 

da hotelaria e as características deste mercado, temas chave para a compreensão 

desta pesquisa. 

 

 

2.6 HOTELARIA 

 

 

 Para a OMT (2001, p. 79), hotelaria é definida como “o sistema comercial de 

bens materiais e intangíveis dispostos para satisfazer às necessidades básicas de 

descanso e alimentação dos usuários fora de seu domicílio”. Neste mesmo sentido 

afirma Bezerra (2007, p. 339) que hotelaria é “uma complexa atividade que envolve 

receber, hospedar, alimentar e entreter pessoas que estão fora de sua residência 
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habitual”. Baseados nestes dois autores, pode-se dizer que a atividade hoteleira 

pressupõe indivíduos fora de seu entorno habitual ou residência, com necessidades 

a serem satisfeitas envolvendo descanso e alimentação.  

 A palavra hospedagem surgiu do latim e quer dizer hospitalidade e aposento 

destinado a um hóspede. (BEZERRA, 2007) O termo hospitalidade surgiu do termo 

em latim hospitium, que significa o local em que se conseguem, durante as viagens, 

instalações em caráter temporário para alimentação e repouso. (CNC, 2005). 

 As organizações responsáveis por atuar em hotelaria são as empresas 

hoteleiras, que, segundo Castelli (2001), são organizações que oferecem alojamento 

à clientela indiscriminada mediante pagamento de diárias.  De acordo com o 

Ministério do Turismo “empresa hoteleira é a pessoa jurídica (...) que explora ou 

administra meios de hospedagem e que tem em seus objetivos sociais o exercício 

de atividade hoteleira”. Para a mesma instituição, meios de hospedagem são 

estabelecimentos que oferecem serviços de hospedagem, caracterizados por: 1) 

alojamento temporário em Unidades Habitacionais (UH) 5 e 2) serviços necessários 

ao hóspede (portaria e recepção para controle de entrada e saída; guarda de 

bagagens e objetos de uso pessoal do hóspede; conservação, manutenção e 

limpeza das áreas, instalações e equipamentos).  

 É notório que já existem informações bem definidas por órgãos reguladores 

do setor de turismo a respeito de meios de hospedagem. Isto ocorre por que este 

tipo de empreendimento surgiu há muito tempo e vêm se modernizando ao longo 

dos anos, fazendo parte atualmente do produto turístico, conceito amplo que envolve 

outros setores como transporte e alimentação, conforme é visto na seção a seguir. 

 

 

2.6.1 O Conceito de Produto Turístico e suas Características 

 

 

 A fim de melhor compreender a importância dos meios de hospedagem para 

o desenvolvimento da atividade turística, é importante conhecer o conceito e as 

características do produto turístico.  

                                                 
5
 Espaço destinado à utilização pelo hóspede para seu bem-estar, higiene e repouso, divididos em quarto, 

apartamento ou suíte. (EMBRATUR, 2002). 
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 De acordo com Lage e Milone (2001, p. 51), produto turístico é “o conjunto de 

bens e serviços relacionados a toda e qualquer atividade do turismo”. Informa ainda 

que o mesmo é composto pelos componentes: transporte, alimentação, acomodação 

e entretenimento. 

 Beni (2006) aprofunda o conhecimento a respeito do tema, afirmando que em 

sentido macroeconômico, o produto turístico total é um conjunto de subprodutos, 

como transporte, restaurantes, hotelaria, filmes, livros, diversões, souvenirs, seguro, 

roupas para férias, etc. Destaca, no entanto, que em sentido microeconômico, esses 

subprodutos podem também receber, cada um, a denominação de produto turístico. 

 Analisando as definições anteriores, é possível identificar a exigência de 

união entre diversos bens e serviços para formar um produto turístico. Sob este 

aspecto, Beni (2006) ressalta a complementaridade desse tipo de produto: 

 
 

“A complementaridade dos componentes do produto turístico, que os fazem 
interagir tornando-os interdependentes, é uma característica de grande 
relevância para a oferta, pois demonstra a ligação que existe entre todos os 
produtores da cadeia produtiva.” (BENI, 2006, p. 185). 

 
 
 Ao se verificar a afirmação de Beni sobre a complementaridade do produto 

turístico surge o termo oferta, referindo-se à oferta turística, a qual, segundo Lage e 

Milone (2001, p. 72), pode ser definida como “todos os produtos turísticos à 

disposição dos consumidores para a satisfação de suas necessidades”. Na mesma 

linha de pensamento está o significado da OMT (2001, p. 43), que diz ser a oferta 

turística “o conjunto de produtos turísticos e serviços postos à disposição do usuário 

turístico num determinado destino, para seu desfrute e consumo”. 

 A oferta turística pode ser classificada, de acordo com Lage e Milone (2001), 

em três categorias: a) Atrativos turísticos, b) Equipamentos e serviços turísticos e c) 

Infra-estrutura de apoio turístico.  

 Os atrativos turísticos são os lugares, objetos ou acontecimentos de interesse 

turístico que motivem o deslocamento de grupos humanos para conhecê-los, como 

litoral, quedas-d’água, monumentos ou congressos. 

 Os equipamentos e serviços turísticos são os conjuntos de edificações, 

instalações e serviços indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística. É 

nesta categoria que estão inseridos os meios de hospedagem, juntamente com 
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serviços de alimentação, como restaurantes e bares, além de operadoras, agências 

e serviços de entretenimento, como cinemas e teatros. 

 Finalmente, a infra-estrutura refere-se às construções e instalações básicas, 

que proporcionam o desenvolvimento da atividade turística, tais como serviços de 

comunicação, transportes, sistemas de segurança e hospitais (LAGE e MILONE, 

2001). 

 A partir da conceituação de Lage e Milone (2001) para equipamento turístico, 

é possível compreender que os meios de hospedagem são equipamentos 

imprescindíveis para que a atividade turística se desenvolva. Neste sentido, Beni 

(2006) afirma que a empresa hoteleira (um dos vários meios de hospedagem 

existentes na atualidade) constitui suporte básico para o desenvolvimento do turismo 

em um país e afirma ser necessária a criação de redes de hotéis ou similares para 

satisfazer as exigências das demandas receptiva e interna. 

 Assim, é possível, após a compreensão do meio de hospedagem como um 

equipamento turístico, conhecermos a sua origem e evolução, na seção que segue. 

  

  

2.6.2 Origem dos Meios de Hospedagem 

 

 

 É difícil precisar o surgimento da atividade hoteleira no mundo, porém, 

acredita-se que ela tenha iniciado a partir das necessidades dos viajantes em 

procurar abrigo, apoio e alimentação durantes suas viagens. (Associação Brasileira 

da Indústria de Hotéis – ABIH, 2008). 

 É possível estabelecer um paralelo entre o surgimento dos meios de 

hospedagem no mundo e o desenvolvimento do comércio. As rotas comerciais 

estabelecidas na Europa, Ásia e África na Antiguidade deram origem às cidades, a 

partir de seus pontos de parada, necessários na época em função das grandes 

distâncias, ou dos seus pontos de interseção entre diferentes rotas. Nestas cidades, 

hospedarias surgiram para oferecer um momento de descanso aos viajantes que por 

ali passavam. (POPP, 2007 e ISMAIL, 2004).  

 Sob o mesmo aspecto, cabe lembrar a importância dos Jogos Olímpicos, por 

volta do século VII a.C., realizados a cada quatro anos na cidade-estado de Olímpia. 

Tanto na localidade sede dos jogos quanto nos pontos de parada do trajeto foram 
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criadas estruturas de alojamento e alimentação para os viajantes. (CEZAR, 2005 ap. 

Confederação Nacional do Comércio - CNC, 2005). 

 O Império Romano e suas conquistas territoriais também contribuíram para 

aumentar o intercâmbio cultural e comercial entre os povos, principalmente por abrir 

estradas por quase toda a Europa, dando origem a viagens de lazer para assistir a 

espetáculos circenses e lutas de gladiadores. (CNC, 2005) 

 De acordo com Senac (1998), naquela época, os meios de transporte não 

percorriam mais de 60 quilômetros por dia e isso limitava o trecho de viagem, 

levando alguns dias para que os viajantes chegassem ao destino pretendido. 

Segundo Ismail (2004), ao final de cada trecho havia a necessidade de instalações 

para hospedagens, chamadas de “casas de revezamento” (remetendo à troca dos 

animais que serviam de montaria) ou “tavernas” em Roma, as quais deram início à 

tradição da hospitalidade. Hospedar, conforme afirma Popp (2007), passou a ser 

considerado uma virtude espiritual e moral. 

 É importante destacar também as estâncias hidrominerais da Antiguidade, 

cujas águas famosas por suas propriedades terapêuticas estimularam a criação de 

espaços para alojamento de pessoas em temporadas de tratamento. (POPP, 2007).  

 A partir da queda do Império Romano (400 d.C.), as estradas passaram a ser 

menos utilizadas em razão da falta de segurança, reduzindo o número de viajantes 

e, por conseqüência, o número de hóspedes. A partir daí, e somando-se à expansão 

do Cristianismo no mundo, os monastérios e outras instituições religiosas iniciaram o 

oferecimento de hospedagem, pois eram consideradas mais seguras e confiáveis. 

(SENAC, 1998 e CNC, 2005). 

 Somente no século XII as viagens pela Europa voltaram a ser consideradas 

mais seguras e as hospedarias retomaram suas atividades. Pouco a pouco, diversos 

países implantaram leis e diretrizes que as regulavam, principalmente França e 

Inglaterra. (SENAC, 1998). 

 Percebe-se, dessa forma, que as hospedarias dependiam necessariamente 

do fluxo de viajantes nas estradas. É por isso que, com o surgimento das diligências 

(carruagens puxadas por cavalos) e o consequente aumento dos viajantes, foi 

possível manter a atividade de hospedagem com clientela assegurada. (SENAC, 

1998).    

 Com o advento da Revolução Industrial, no entanto, esse panorama mudou. A 

criação da ferrovia, um meio de transporte mais rápido, fez com que algumas 
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hospedarias que se localizavam em beiras de estradas deixassem de receber 

hóspedes em função da ausência de viajantes e acabaram fechando. Ao mesmo 

tempo, é claro, novos espaços foram criados próximos á estações de trem, como o 

Euston e o Victoria, de 1838, em Londres. (SENAC, 1998). 

 Ao final do século XIX e início do século XX, os hóspedes já se tornaram mais 

exigentes, fazendo com que surgissem hotéis de grande luxo, como Savoy, Ritz, 

Carlton, acompanhando a tendência dos trens de luxo da época. (SENAC, 1998). 

Em 1908, é inaugurado o “Buffalo Statler”, hotel com inovações que o faz ser 

considerado por alguns autores como o precursor do hotel moderno. Algumas 

destas inovações são: portas corta-fogo; banheiro privativo; água corrente quente e 

fria em cada aposento; espelhos de corpo inteiro e jornais matutinos. (ISMAIL, 

2004). 

 A partir dos anos 50, principalmente devido ao turismo de massa, surgem as 

grandes cadeias hoteleiras, como Marriott, Hilton e Hyatt, que se desenvolveram a 

partir de pequenos empreendimentos ao longo do século XX até tornarem-se 

amplamente reconhecidas no mudo todo. (ISMAIL, 2004). 

 

 

2.6.3 A Hotelaria no Brasil 

 

 

 No Brasil, a atividade hoteleira começou ainda no período Colonial. (POPP, 

2007). Durante a colonização do território brasileiro surgiram as expedições 

bandeirantes. Os caminhos abertos por estes grupos, de acordo com CNC (2005), 

provocaram o aparecimento de focos de hospedagem para abrigar os viajantes na 

beira das estradas. Eram ranchos rústicos, lembrando as antigas estalagens 

européias estudadas anteriormente. 

 Outro marco para a hotelaria brasileira foi a chegada da família Real ao país, 

em 1808, e a abertura dos portos às nações amigas, o que fez com que o fluxo de 

pessoas na cidade aumentasse consideravelmente. Além dos muitos imigrantes que 

chegavam junto com a família Real, também as relações comerciais com outros 

países foram intensificadas, em função da ex-colônia agora ser uma nação 

soberana, fazendo com que casas de pensão, hospedarias e tavernas abrissem 

suas portas para os viajantes. (CNC, 2005). 
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 No início do século XX o governador do Rio de Janeiro cria o Decreto-Lei nº. 

1.100, de 23 de dezembro de 1907, isentando de impostos por sete anos os cinco 

primeiros hotéis que se instalassem na cidade. Isso ocorreu devido à escassez de 

meios de hospedagem na cidade frente à demanda da época. Somente a partir dos 

anos 30, no entanto, é que começaram a ser instalados os hotéis de grande porte, 

incentivados pelos cassinos, que foram proibidos de funcionar no ano de 1946, 

fazendo que muitos desses hotéis fechassem suas portas. (POPP, 2007). 

 Nos anos 60 e 70, a criação de superintendências6 de desenvolvimento em 

várias regiões do país, visando a criação de empregos e o desenvolvimento local e 

também a criação da Embratur7 e do Fungetur8 contribuíram para estimular o parque 

hoteleiro nacional, a partir de incentivos fiscais. Essa foi a “época de ouro” da 

hotelaria nacional. Como exemplo, temos: a expansão da rede Othon e da rede 

Luxor e a construção do hotel Nacional, rivalizando com o Copacabana Palace. 

Além disso, é também nesta ocasião que as redes hoteleiras internacionais iniciam o 

ingresso de seus projetos no país. (SENAC, 1998). 

 Atualmente, o parque hoteleiro brasileiro possui aproximadamente 25 mil 

meios de hospedagem, sendo 18 mil hotéis e pousadas, gerando um faturamento 

anual de 2 bilhões de dólares. (ABIH, 2008). 

  

 

2.6.4 Qualidade em Hotelaria: Classificação de Meios de Hospedagem 

 

 

 Em função do crescimento da atividade turística e o consequente aumento do 

número de meios de hospedagem, os governos passaram a controlar melhor a 

atividade hoteleira, visando garantir a qualidade dos serviços prestados ao cliente. 

Para isso, foi criada a classificação hoteleira. (CASTELLI, 2003). 

 Atualmente, percebe-se uma busca pela padronização dessa classificação, 

uma vez que os países não seguem os mesmo critérios em sua avaliação. Isso 

dificulta o poder de decisão do consumidor, que não sabe ao certo se um hotel cinco 

                                                 
6
 SUDECO – Região Centro-Oeste; SUDAM – Região Amazônica; SUDESUL – Região Sul e SUDENE – 

Região Nordeste. (SENAC, 1998). 
7
 Na época de sua criação, Empresa Brasileira de Turismo. Atualmente, chama-se Instituto Brasileiro de Turismo 

e cuida exclusivamente da promoção do país através do turismo. 
8
 Fundo Geral de Turismo. 
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estrelas localizado no Brasil oferece os mesmos serviços e infra-estrutura que um 

hotel da mesma categoria localizado na Europa. (CASTELLI, 2003). Sobre o mesmo 

aspecto a OMT (2001) também destaca à importância de uma homogeneização das 

categorias hoteleiras em função da necessidade de parâmetros estatísticos para os 

estudos do turismo, como políticas públicas.  

 De acordo com Beni (2006), os meios de hospedagem podem ser 

classificados em:  

 
 

- Hotel (padrão): Estabelecimento comercial de hospedagem que oferece 
aposentos mobiliados, com banheiro privativo, para ocupação 
eminentemente temporária, incluindo serviço completo de alimentação e 
outros. 

- Hotel de lazer: Estabelecimento de hospedagem enquadrado na categoria 
hotel que, de acordo com a legislação, possua os serviços e os 
equipamentos de lazer e de repouso em localização geográfica com 
destacados méritos cênico-paisagísticos. 

- Hotel Residência: Estabelecimento de hospedagem da categoria hotel, 
dispondo de unidades habitacionais de acordo com a classificação oficial e 
serviços de alimentação parcial, sendo o aluguel básico cobrado por uma 
semana completa. 

- Hotel clube: estabelecimento comercial hoteleiro, com equipamento de 
recreação e lazer, próprio ou credenciado por entidades associativas ou 
clubes de serviço, que atende clientela dirigida com grande redução nos 
preços das diárias. 

- Hotel de saúde/Spa: O hotel de saúde combina as características do hotel 
padrão, com instalações, serviços e equipamentos hospitalares, com 
atendimento médico e de enfermagem em período integral. 

- Hotel-fazenda: Estabelecimento comercial de hospedagem situado em 
propriedades rurais e antigas fazendas, voltado á prática de atividades 
recreacionais campestres e contato com a natureza. 

- Eco hotel: Estabelecimento comercial de hospedagem situado em florestas 
tropicais ou em áreas naturais protegidas, com arquitetura e estrutura 
construtiva adaptadas às condições do meio ambiente no sentido de 
preservar a integridade da paisagem e integrar o hóspede no primitivismo 
do entorno original. 

- Hotel em terminal de transporte: Estabelecimento comercial de 
hospedagem situado próximo a terminais de transporte. 

- Lodge: Equipamento comercial hoteleiro, sob a forma de chalés, cabanas e 
similares, destinado ao turismo termal, de caça, de pesca e de aventura. 

- Motel: Meio de hospedagem que aluda apartamentos mobiliados, situado às 
margens de rodovias, fora das zonas urbana e suburbana do Distrito 
federal, dos municípios das Regiões Metropolitanas, das capitais estaduais 
e dos demais municípios com mais de um milhão de habitantes. 

- Timeshare: Qualquer estabelecimento comercial hoteleiro, isolado ou 
integrante de rede hoteleira, que utiliza o processo de tempo compartilhado, 
com venda de títulos de propriedade individuais. 

- Pensão: Estabelecimento comercial de hospedagem, geralmente de caráter 
familiar, com serviços característicos de alojamento, representados pela 
locação de quartos, instalações sanitárias e pelo fornecimento de refeições 
incluídas. 

- Pensionato: Tem as mesmas características de alojamento e serviços da 
pensão, diferenciando-se desta pelo tipo de clientela segmentada: 
estudantes universitários, profissionais, idosos e outros grupos. 
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- Colônia de férias: Estabelecimento comercial corporativo, dotado de 
equipamentos, instalações e serviços de alojamento, destinado aos 
associados de entidades privadas ou públicas, para fruição de suas férias. 

- Hospedarias: Estabelecimentos de hospedagem, com serviços parciais de 
alimentação, nos quais se alugam quartos ou vagas com banheiros 
privativos ou coletivos. 

- Hostels: Estabelecimento comercial de hospedagem destinado ao 
atendimento do Turismo Social. Tem instalações e serviços básicos e 
elementares para atender demanda específica de alojamento de segmentos 
sociais com recursos financeiros modestos, como estudantes. 

- Pousada: Estabelecimento comercial de hospedagem situado em 
edificações de valor histórico, ou em construções novas, com 
predominância do estilo do proprietário na decoração interna, paisagismo do 
entorno, serviços com atendimento personalizado e cozinha regional ou 
internacional refinada. 

- Parador: Estabelecimento comercial de hospedagem, semelhante à 
pousada, diferenciando-se desta por situar-se em locais ou em edificações 
de estrito valor histórico-arquitetônico como castelos, mansões, antigas 
estalagens e fortalezas, estradas reais e outros. 

- Apart-hotel: Estabelecimento comercial de hospedagem com serviço de 
recepção e telefonia, cujas unidades têm instalações mínimas como 
dormitório, sala de estar, banheiro privativo e pequena cozinha. 

- Flat: Condomínio residencial, cujas unidades habitacionais podem, 
eventualmente, ser locadas a terceiros por tempo determinado. 

- Acampamento de férias: estabelecimento comercial de hospedagem 
dirigido especificamente a crianças e jovens para a prática de atividades 
recreativas, desportivas e culturais. Situa-se predominantemente no campo 
ou ao longo do litoral. 

- Acampamento turístico – camping: Estabelecimento comercial de locação 
de espaço, instalações e serviços, destinado à cessão individual de lotes 
para instalação de barracas e/ou estacionamento de trailers ou 
motorhomes. 

- Imóvel locado: Locação temporária de casa ou apartamento em qualquer 
época do ano com finalidade de fruição de férias, feriados e repouso. 

- Segunda residência: Imóvel próprio para utilização em férias, fins de 
semana e feriados prolongados, em condomínio vertical, horizontal, 
conjunto habitacional, casa isolada e outros. 

- Quartos leitos (avulsos) em casas de família: Locação de quartos ou 
leitos, com ou sem o fornecimento de refeições, comumente observada em 
destinações turísticas com saturação de oferta de alojamentos 
convencionais. 

- Alojamento de turismo rural: Ofertas de alojamento e recreação não-
concentradas e de pequena escala, porém coordenadas em nível local e 
comercial, em meio rural (BENI, 2006, p. 359-362). 

 
  
 A busca pela qualidade dos serviços em hotelaria no Brasil fez com que fosse 

criada, pela Embratur, a Matriz de Classificação para os Meios de Hospedagem, 

cujos itens são ligados tanto aos aspectos quantitativos (nº. de UHs, quantidade de 

funcionários) quanto aos aspectos qualitativos (conhecimento e cordialidade dos 

funcionários) do empreendimento. Ao final, o meio de hospedagem recebe uma 

classificação, representada por uma simbologia, que deve ser fixada na porta de 

entrada. Na figura 14 pode-se analisar estas categorias: 
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Figura 14 – Categorias de Meios de Hospedagem 
Fonte: Regulamento do sistema oficial de classificação de Meios de Hospedagem (EMBRATUR, 
2002).  
  
 
 Analisando as informações anteriores, entende-se que classificar e padronizar 

os meios de hospedagem, visando ter um maior controle dos mesmos, tem sido a 

principal ação do governo para garantir serviços de qualidade. É importante citar, no 

entanto, que a adoção deste sistema de classificação é uma ação voluntária dos 

empreendimentos que desejem participar de um sistema regulatório oficial, ou seja, 

não é uma obrigatoriedade para todos os meios de hospedagem brasileiros. 

(GORINI, 2005). 

 Vale lembrar que com o crescimento das cadeias hoteleiras internacionais, a 

padronização tradicional perdeu sua força, já que estas cadeias já possuem seus 

próprios standards de instalações, produtos e serviços. O cliente passa, então, a 

buscar não mais um padrão 5 ou 4 estrelas, mas um padrão de determinada cadeia 

que ele considere satisfatório. (GORINI, 2005). 

 Um outro aspecto importante para a qualidade dos serviços em hotelaria é a 

necessidade de mão-de-obra qualificada. Isso ocorre em função de ser essa uma 

atividade do setor de serviços e ter como característica principal o atendimento 

direto ao hóspede. Diante disso, já existem no país diversas escolas de turismo e 

hotelaria para atender esta demanda crescente. (GORINI, 2005). 

 Com relação à infra-estrutura dos meios de hospedagem, é necessário que os 

hotéis invistam na manutenção e modernização de suas instalações, a fim de evitar 

desvantagens na competição e a consequente redução dos valores de tarifas. De 

uma forma geral, após 10 ou 12 anos de operações, um hotel já deve passar por 

grandes reformas estruturais, com investimento de 20 a 30% do seu investimento 

inicial, a fim de continuar oferecendo um produto de qualidade a seus clientes. 

(GORINI, 2005). 

Categoria Símbolo 

Super Luxo �����SL 
Luxo �����  

Superior ����  

Turístico ���  

Econômico ��  

Simples �  
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 Sendo assim, os diversos conceitos estudados até esta seção servirão de 

base de orientação para o estudo de caso apresentado no capítulo a seguir, 

permitindo um melhor entendimento tanto da metodologia quanto dos resultados 

apresentados.  
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3 ESTUDO DE CASO 

 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

  

 Para a realização deste trabalho foi efetuada uma pesquisa de abordagem 

predominantemente qualitativa, de caráter exploratório, sobre um modelo de 

gerenciamento de insatisfação de clientes em tempo real e sua possível utilização 

em projetos Seis Sigma, aplicada na Companhia de hotéis Starwood Hotels & 

Resorts Worldwide Inc. Para tal, utilizou-se como procedimento um estudo de caso 

realizado a partir de levantamento documental e pesquisa no banco de dados da 

empresa. 

  

 

3.1.1 Apresentação da Empresa 

 

 

 A Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. é uma companhia de hotéis de 

origem americana, presente no mercado há mais de 15 anos. Sua força no negócio 

da hotelaria deve-se às nove marcas que estão sob sua administração, conforme 

segue: Sheraton, Four Points by Sheraton, W Hotels, Aloft, Westin, The Luxury 

Collection, Le Meridién, Element e St. Regis.  

 Estas nove cadeias somam atualmente cerca de 850 propriedades, 

espalhadas por 90 países e permitem hoje que a Companhia esteja avaliada em 

mais de 16 bilhões de dólares. 



 59 

 Para manter-se sempre na liderança, a operação da Starwood, através das 

suas bandeiras, acredita na padronização de seus serviços e processos como um 

meio para atingir a satisfação plena de seus hóspedes. Além disso, busca a 

inovação através do contato emocional com os clientes. (STARWOODONE, 2008). 

 A escolha desta empresa deveu-se a três motivos: primeiramente na 

facilidade de acesso às informações, pois o pesquisador é funcionário da 

organização e segundo porque a empresa foi a primeira companhia de hotéis a 

utilizar a metodologia Seis Sigma em seus negócios e finalmente pela possibilidade 

de aplicação prática, em futuras pesquisas do autor sobre o tema proposto. 

  

 

3.1.2 Procedimentos 

 

 

 A pesquisa iniciou com uma busca pelos projetos Seis Sigma realizados pelos 

profissionais da empresa no ano de 2007, com o objetivo de averiguar o tipo de 

sistema VOC (Voz do Cliente) utilizado. Neste momento, é importante lembrar que o 

sistema VOC se trata de sistemas de coletas de dados de clientes visando identificar 

as reais necessidades do mesmo. Para essa busca, o autor valeu-se do portal da 

internet destinado aos funcionários da organização, onde estão arquivados todos os 

projetos Seis Sigma. Os resultados foram tabulados e apresentados na forma de 

gráfico estatístico, para facilitar o entendimento por parte do leitor.  

 Posteriormente a esta pesquisa, efetuou-se o estudo das ferramentas ligadas 

ao gerenciamento das percepções dos hóspedes sobre o serviço prestado pela 

empresa. Estas ferramentas são: pesquisa de satisfação efetuada pós-hospedagem 

e uma matriz de reclamações de hóspedes efetuada durante a estada. Através da 

pesquisa de campo no Hotel A9 (de propriedade da companhia), se tenta 

compreender de que forma a mesma administra esse banco de dados com 

informações sobre seus clientes. 

 Depois de verificados o tipo e as características daquelas ferramentas, 

identificou-se os pontos positivos e negativos de cada uma delas com o intuito de 

julgar o seu real valor para o cliente e para a organização. Ao mesmo tempo, ambas 

                                                 
9
 O nome do hotel pesquisado não é revelado a fim de manter a privacidade das suas informações. 
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foram analisadas sob o aspecto da metodologia Seis Sigma, através de análise 

comparativa. 

 Somente depois de considerados e discutidos todos os aspectos em torno 

das informações obtidas com esta pesquisa, foi possível elaborar uma conclusão 

sobre o tema. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

  

 Primeiramente, com a intenção de desvendar o tipo de documentação 

utilizada como sistema VOC, efetuou-se uma busca por projetos Seis Sigma da 

companhia considerando o período ente 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 

2007, cujos resultados podem ser vistos na figura 15. A intenção foi verificar se 

ferramentas ligadas ao gerenciamento de reclamações de hóspedes em tempo real 

(durante a estada) fazem parte desta documentação. Para tal, utilizou-se o conceito 

de Pande, Neuman e Cavanagh (2001), que diz que um sistema VOC refere-se 

tanto a esforços que objetivam compreender as reais necessidades dos clientes 

atuais e futuros quanto a atividades visando recolher dados sobre concorrentes ou 

novas tecnologias.  

 Para a divisão dos tipos de pesquisa, utilizou-se o exposto por Rotondaro 

(2002), para quem existem diversas formas de se obter a “voz do consumidor”, 

sendo as mais comuns: entrevistas (questionários e/ou perguntas direto ao cliente), 

grupos focais (pesquisa em grupos específicos de trabalho – dinâmicas de grupo), 

Survey (pesquisa de mercado) e simulação da situação de consumo (observação 

direta através de simulação).  
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Tipos de Pesquisa VOC
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10%
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Entrevistas

Surveys

Grupos Focais

 

Figura 15 – Pesquisa VOC de 01 de Janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007 

 
 
 Com base nos dados acima, percebemos que o método VOC mais utilizado 

pelos profissionais Seis Sigma da companhia Starwood Hotels & Resorts é o de 

entrevistas, com 70% dos projetos contemplados dessa forma. Face a este 

resultado, fez-se necessário, para um aprofundamento deste item, o seu 

desmembramento, encontrado na figura 16. 

  
 

 

Tipos de entrevistas

33%
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estruturado

Baseado na pesquisa
pós-hospedagem

Em conjunto

 
Figura 16 – Tipos de entrevistas 
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 Através do gráfico, percebe-se que 43% das entrevistas são, na verdade, os 

resultados da pesquisa pós-hospedagem, os quais também são usados em conjunto 

com questionários estruturados. 

 Os resultados mostram, portanto, que a única ferramenta usada em projetos 

Seis Sigma na companhia em questão, além de entrevistas e pesquisas de mercado 

específicas à cada projeto, é a pesquisa pós-hospedagem. Sendo assim, 

formalmente, não faz parte do escopo dos projetos nenhuma ferramenta de 

gerenciamento de percepções do hóspede durante o uso do serviço (enquanto estão 

hospedados). 

 Diante disso, coube examinar as características das ferramentas desta 

organização referentes ao gerenciamento de percepções do hóspede (pós e durante 

a hospedagem), visando compreender as vantagens e desvantagens de sua 

utilização em projetos Seis Sigma. 

 Durante a análise, foi verificado que a empresa possui duas formas de 

gerenciar as percepções de seus clientes: Uma pesquisa pós-hospedagem, enviada 

ao cliente após o check out do hotel e uma matriz de reclamações, usada durante a 

estada do hóspede.  

 

a) Análise da pesquisa pós-hospedagem 

 

 Através de pesquisa de campo no Hotel A, identificou-se que a pesquisa pós-

hospedagem trata-se de um questionário enviado ao hóspede, por e-mail (recolhido 

a partir da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes – FNRH10), com 10 perguntas 

acerca da estada do cliente, conforme a figura 17: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10
 A Ficha Nacional de Registro de Hóspedes – FNRH é um documento obrigatório nas empresas hoteleiras. 

Nele são inseridos os dados de registro de todos os hóspedes que utilizam os equipamentos hoteleiros do país, os 

quais servem, posteriormente, para gerar estatísticas e estudos de demanda. (EMBRATUR, 2002). 
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Figura 17 – Itens da pesquisa pós-hospedagem. 
Fonte: Elaboração própria, baseado em Starwoodone, 2008. 
 
 
 Estes itens são verificados pelo cliente, que fornece uma nota para cada um, 

de 0 a 10, o que gera uma média referente àquele hóspede. Logo, o mesmo reenvia 

o questionário para a companhia, que contabiliza a pesquisa. Este processo pode 

ser melhor visualizado na figura 18. 

 

Itens da Pesquisa Pós Hospedagem 

 
Benefícios do programa de fidelidade 
 
Limpeza do Hotel 
 
Manutenção do Hotel 
 
Limpeza do apartamento / banheiro 
 
Manutenção do apartamento / banheiro 
 
Pronto-atendimento da equipe às necessidades 
 
Conhecimento da equipe 
 
Educação e acolhimento da equipe no Check-in 
 
A equipe ajudou a me sentir bem-vindo 
 

A equipe se preocupou genuinamente 
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Figura 18 – Processo de envio e recebimento da pesquisa pós-hospedagem  
Fonte: Elaboração própria. 
 
 
 O hotel toma ciência da nota que recebeu sobre seus serviços através de um 

Web Site, que fornece também o número de pesquisas respondidas, a média por 

item e a média geral, chamada pela companhia de Índice de Satisfação de 

Hóspedes. Destaca-se, aqui, a forma como os resultados são apresentados, 

organizados, facilitando o seu gerenciamento. 

 Cabe lembrar, no entanto, com base em Rocha (1999), que o resultado 

destas pesquisas pode não ser totalmente confiável em caso de hóspedes que não 

tenham vivido uma boa experiência no hotel, uma vez que o ser humano tende a 

esquecer o que lhe desagrada, reprimindo más lembranças para o inconsciente.  

 Além disso, conforme visto anteriormente, o questionário é enviado ao 

hóspede via e-mail. No entanto, depois de efetuada pesquisa referente a captação 

de e-mails válidos dos hóspedes entre Janeiro e Abril de 2008, constatou-se que 

Check out do hóspede 

Pesquisa é enviada por e-
mail ao hóspede 

Hóspede responde a 
pesquisa 

Pesquisa é reenviada à 
companhia 

 
Companhia divulga os 
resultados via internet 
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existe uma reduzida captação de e-mails por parte da equipe responsável pelo 

registro do cliente (recepção) do Hotel A. Para estes dados, utilizou-se o relatório 

gerado pelo Web Site da companhia e o relatório gerado pelo programa de 

gerenciamento hoteleiro do Hotel A. Como resultado, temos que foram respondidos 

e reenviados 566 questionários até o dia 31 de Abril de 2008, contra 30.903 check 

outs efetuados no hotel até a mesma data, conforme figura 19 abaixo: 
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Figura 19 – Nº. de check outs entre Janeiro e Abril de 2008 versus o nº. de pesquisas respondidas. 
Fonte: Elaboração própria, baseado em dados do Sistema de Gerenciamento Hoteleiro e no número 
de pesquisas respondidas. 
 
 
 Percebe-se, então, uma deficiência no uso da ferramenta, pois a mesma não 

possui a capilaridade necessária para representar, sozinha, a qualidade de serviços 

do empreendimento. 

 No que tange ao teor das perguntas do questionário, percebe-se a intenção 

de estabelecer um contato emocional com os hóspedes, com 40% das perguntas 

sendo ligadas à preocupação e atendimento da equipe de uma forma geral.  O 

restante (60%) refere-se a processos internos do hotel, com impactos diretos na 

percepção do hóspede. Neste caso, vale lembrar o conceito de Hammer e Champy 

(1994), citado por Gonçalves (2000), para processo, sendo este “[...] um grupo de 

atividades realizadas numa seqüência lógica com o objetivo de produzir um bem ou 

um serviço que tem valor para um grupo específico de clientes.”. Sendo assim, dada 

a complexidade de um sistema hoteleiro conforme atestado por Castelli (2003) na 

figura 4 deste trabalho, constatou-se que as perguntas ligadas a procedimentos 

internos pouco ajudam na descoberta das causas de problemas visando a melhoria 
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contínua, já que não oferecem ao cliente opções específicas nem amplas 

possibilidades de investigação ao gestor, sendo caracterizadas como vagas e 

imprecisas. 

 

b) Análise da matriz de reclamações de hóspedes 

 

 A matriz de reclamações de hóspedes trata-se de um software on-line 

utilizado para concentrar as reclamações e/ou sugestões dos hóspedes durante sua 

estada. Para visualizar seu funcionamento, foi utilizada a pesquisa observacional 

não participante durante três dias no departamento da recepção do Hotel A. A 

escolha do departamento ocorreu devido ao intenso contato com o cliente por parte 

dos funcionários que lá trabalham. 

 Foram utilizados os seguintes itens de verificação:  

 

- Processo de uso 

- Facilidade de uso 

- Itens que compõem a ferramenta 

- Relatórios gerados 

 

 Não houve necessidade de identificar os passos durante o processo de 

resolução do problema, já que o foco da pesquisa está na verificação dos dados de 

registro dos problemas e sugestões, como input para futuros projetos de melhoria 

Seis Sigma.  

 Na figura 20 é possível compreender o processo de funcionamento desta 

ferramenta, verificado a partir desta pesquisa: 
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Figura 20 – Processo de utilização da matriz de reclamação de hóspedes. 
Fonte: Elaboração própria 
 
 
 Durante o processo, verificou-se que há uma ampla possibilidade de opções 

para que o funcionário tente ser o mais especifico possível enquanto insere o 

comentário, conforme apresenta a figura 21. Além disso, há um espaço para que o 

problema seja pormenorizado, a fim de oferecer mais detalhes ao gestor ou 

supervisor. 
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verificam ferramenta 
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LIMPEZA QUALIDADE DAS FACILIDADES 

Limpeza dos banheiros dos quartos Nível de qualidade dos amenities 

Limpeza dos quartos Iluminação dos banheiros dos quartos 

Limpeza de áreas públicas Iluminação da área da cama 

Limpeza dos banheiros públicos Conforto da cama 

QUALIDADE DO SERVIÇO Conforto da cadeira da escrivaninha 

Serviço de bellboy Tamanho da escrivaninha 

Problemas na conta Acesso às tomadas de energia 

Cobrança de café Disponibilidade de travesseiros extras 

Serviço de Concierge Funcionamento do secador de cabelos 

Serviço de entrega solicitado pelo hóspede Problemas com ar condicionado 

Serviço do Capitão Porteiro Conexão e acesso a internet 

Eficiencia no check in Qualidade da roupa de cama 

Eficiencia no check out Condição do colchão 

Eficiencia no serviço de lavanderia Lugar para pendurar a roupa 

Tempo no serviço de lavanderia Conforto do quarto 

Serviço de mensagens Barulho no quarto 

Pedido de reserva solicitado pelo hóspede Alarme e rádio relógio 

Qualidade da comida do room service 
Problemas com entupimento do vaso, pia e 
banheira 

Eficiencia no atendimento do order taker Qualidade das toalhas e quantidade 

Tempo de envio do pedido de room service Fidelidade dos canais de TV 

Tarifa de telefone e tarifas de 0800 Opção de filmes da TV 

Eficiencia no serviço de telefonia Controle remoto da TV 

Valor pelo preço pago Duas linhas de telefone disponíveis 

Serviço de despertar Pressão e Temperatura da água do chuveiro 

Custo de água Estoque completo do minibar 

  Iluminação da área de trabalho do quarto 

  TIPO DO HOTEL 

  Qualidade da comida de banquetes 

  Serviço de Banquetes 

  Serviço e preço do Business Center 

  Quartos para Deficiente físico 

  Sistema da chave do quarto 

  Mal funcionamento dos elevadores 

  Preço do fitness center 

  Serviço do Fitness Center 

  Qualidade da Comida do Restaurante 

  Serviço do Restaurante 

  Quarto de fumante e não fumante 

  Serviço de taxi 

  Estacionamento 

 

Figura 21 – Itens da matriz de reclamação de hóspedes. 
Fonte: Oneview, 2008. 
 
 
 A inserção da reclamação do cliente trata-se do primeiro momento crucial de 

contato com a ferramenta, pois resulta de um “momento da verdade” de algum 

funcionário da empresa com o hóspede. Esta ocasião, segundo Carlzon (2005), 

determinam a impressão da empresa para aquele consumidor, sendo de extrema 
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importância o cuidado nesta interação. Além disso, a escolha exata do item (input) a 

ser inserido no sistema resultará em saídas (outputs) claras para o gestor solucionar 

o problema e analisar relatórios mensais ou anuais. Segundo Ricci (2005), estas 

informações são insumos necessários para que o processo atinja o resultado 

esperado. 

 O outro momento crucial do uso da matriz é o “fechamento” da reclamação, 

que consiste no gestor ou supervisor entrar em contato com o hóspede que fez o 

comentário para desculpar-se e obter mais detalhes da questão apresentada. Neste 

sentido, foi verificado, a partir da base de dados do software do mês de Abril de 

2008, que mais de 80% dos fechamentos resumem-se a um pedido de desculpas, 

sem maiores observações sobre o tema, o que dificulta a identificação de requisitos 

do cliente. 

 Vale ressaltar também que a matriz fornece relatórios dos itens mais 

solicitados no dia, mês e ano e também toda a base de registros com os 

comentários dos hóspedes e a solução apresentada ao problema pelo gestor. Foi 

identificado, porém, que não existe na empresa ninguém responsável por tabular 

estes dados. 

 Por fim, de acordo com levantamento documental no departamento de 

Recursos Humanos, todos os funcionários possuem senha de acesso ao sistema. 

No entanto, nem todos têm o computador como sua forma principal de trabalho, 

dificultando a inserção de reclamações ou sugestões. Diante disso, cabe a alta 

administração incentivar o trabalho em equipe para reduzir este conflito, de forma 

que todos estejam treinados para passar adiante as informações a quem possa dar 

continuidade através da ferramenta. Segundo Oakland (1995 ap. TURCHI, 1997), 

este incentivo vai gerar um espírito de colaboração em conjunto, facilitando a busca 

pela melhoria contínua dos serviços. 

 

c) Considerações sobre os dois tipos de pesquisa à luz da metodologia Seis 

Sigma 

 

 Para estas considerações, é importante rever a metodologia DMAIC (Define-

Measure-Analyze-Improve-Control), que é um passo a passo do método Seis Sigma 

para desenvolvimento de projetos. Ela consiste em (D) definir os problemas e 

situações a melhorar, (M) medir para obter a informações e os dados, (A) analisar a 
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informação coletada, (I) melhorar os processos e, finalmente, (C) controlar os 

processos ou produtos existentes, gerando um ciclo de melhoria contínua. 

(ROTONDARO, 2002). 

 As três primeiras fases do processo representam a busca por requisitos 

(compreensão/definição do problema), ou seja, as reais necessidades dos clientes, 

de acordo com Cossi (2003). Para isso, utilizam sistemas VOC, tendo em vista o 

aspecto dinâmico do consumidor, que modifica suas necessidades a todo o 

momento, segundo Carvalho (2001). 

 Os primeiros dados desta pesquisa mostram que o questionário pós-

hospedagem é utilizado como VOC em 70% dos projetos Seis Sigma da empresa, 

mas que não existe uma taxa de retorno eficiente destas pesquisas em virtude da 

baixa captação de e-mail. Sendo assim, é importante considerar que, no caso de 

projetos Seis Sigma, faz-se necessário um monitoramento contínuo dos requisitos 

do cliente, em virtude das mudanças constantes das necessidades do consumidor. 

 Além disso, para compreender profundamente os requisitos do consumidor 

através da metodologia Seis Sigma, é imprescindível o detalhamento das suas 

necessidades e o que é realmente crítico para a qualidade. Sob este aspecto, a 

pesquisa pós-hospedagem da companhia estudada mostrou-se pouco eficaz, pois 

se trata de um questionário com perguntas vagas e imprecisas. Desta forma, a 

matriz de reclamações de hóspedes, por trabalhar em tempo real e, por isso, permitir 

um contato maior com o cliente, além de possuir questões que oferecem detalhes 

que contribuem para a melhoria dos processos, apresentou-se como boa alternativa 

ao sistema VOC já utilizado. 

 Entretanto, foi percebida uma deficiência no uso da matriz tomando por base 

o processo de coleta de dados, já que não há ninguém responsável por tabular e 

organizar as informações recolhidas dos diversos “momentos da verdade” entre 

cliente e funcionário. Neste caso, é importante ressaltar a necessidade de dados 

confiáveis e mensuráveis, para uma boa definição dos requisitos do cliente, visando 

proporcionar um bom escopo para projetos Seis Sigma.  

 Verificou-se, dessa forma, que a ferramenta oferece bons recursos para 

gerenciar problemas de hóspedes durante a estada, porém carece de funcionários 

que saibam utilizá-la visando futuros dados para auxiliar em pesquisas ou projetos 

Seis Sigma. Sob este aspecto, vale lembrar a necessidade de uma liderança efetiva 

por parte dos profissionais Seis Sigma e por parte da gerência da organização, pois, 
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segundo Pysdek (2003), eles são os responsáveis por criar um ambiente propício à 

inovação e criatividade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 A utilização de sistemas de informação inteligentes, que geram relatórios de 

mensuração quantitativos e qualitativos a respeito das percepções do cliente sobre o 

produto ou serviço, é uma importante estratégia de gestão. A metodologia Seis 

Sigma, que tem sido apresentada como a responsável pelo sucesso de diversas 

organizações, é um dos muitos métodos de trabalho que usam este tipo de 

ferramenta em seus projetos. 

 Destaca-se, no entanto, no setor de serviços, as percepções do cliente 

durante a utilização do serviço: um momento da verdade único e de extremo valor 

para as organizações inseridas neste campo. 

  Com o presente trabalho foi possível concluir que, especificamente no caso 

da hotelaria, ferramentas de relacionamento com o cliente que permitam conhecer a 

insatisfação dos hóspedes em tempo real, ou seja, durante a utilização dos serviços, 

contribuem para um maior detalhamento dos problemas, oferecendo um melhor 

direcionamento de projetos Seis Sigma. 

  Entretanto, isso somente pode ocorrer caso este tipo de ferramenta seja 

utilizada após treinamento intenso dos funcionários, organização cuidadosa dos 

resultados e liderança por servir, criando assim uma cultura de trabalho em equipe 

de acordo com os princípios mais básicos da qualidade. 

  Cabe lembrar que, conforme a metodologia Seis Sigma, um sistema VOC não 

deve ser único. Este deve ser um conjunto de métodos visando obter os requisitos 

de maior valor para os clientes. Sendo assim, de acordo com este trabalho, conclui-

se que as pesquisas pós-hospedagem, já tradicionais na hotelaria, devem continuar 

sendo realizadas, pois formam importante banco de dados sobre os hóspedes, 
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porém não devem ser consideradas a única maneira de se obter as necessidades 

reais dos clientes. 

  Neste trabalho não houve o propósito de efetuar testes em projetos Seis 

Sigma utilizando como sistema VOC matrizes de reclamações de hóspedes. O 

objetivo era compreender de que maneira isto pode ocorrer, visando testes futuros. 

Ao mesmo tempo, não se verificaram as conseqüências paralelas ao uso deste tipo 

de ferramenta para os índices gerais de satisfação de hóspedes. 

  Fica, portanto, a sugestão para outros pesquisadores e profissionais da 

qualidade e a oportunidade de novas descobertas acerca do tema, que está em 

constante mudança e, por isso, é fascinante. 
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