
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA  

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

CURSO DE TURISMO 

 

 

 

 

 

RENATA GONÇALVES  

 

 

 

 

PADRONIZAÇÃO E QUALIDADE EM EVENTOS CORPORATIVOS: 

A EXPERIÊNCIA DO NOVOTEL SANTOS DUMONT/ RJ 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2016 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RENATA GONÇALVES  

 

 

 

 

 

 

PADRONIZAÇÃO E QUALIDADE EM EVENTOS CORPORATIVOS: A 

EXPERIÊNCIA DO NOVOTEL SANTOS DUMONT/RJ 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 

ao curso de Turismo da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial de avaliação 

para obtenção do grau de Bacharel em 

Turismo.  

 

Orientadora: Profa. Erly Maria de Carvalho 

Silva 

 

 

 

 

 

 

 

NITEROI 

2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

PADRONIZAÇÃO E QUALIDADE EM EVENTOS CORPORATIVOS: A 

EXPERIÊNCIA DO NOVOTEL SANTOS DUMONT/RJ 

 

Por 

 

RENATA GONÇALVES 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 

ao curso de Turismo da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial de avaliação  

para obtenção do grau de Bacharel em 

Turismo. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________ 

Profa. Erly M. de Carvalho e Silva - Orientadora 

 

________________________________________ 

 

 

 

Niterói, 23 de março de 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha mãe, com amor. 

 



 

AGRADECIMENTOS  

 

A Deus, por seu meu guia e minha fortaleza em momentos bons e ruins.  

A minha mãe Iza, pelo apoio incondicional, pelo exemplo de mulher guerreira, 

corajosa, por ser minha fortaleza, meu refúgio e por ser minha maior e melhor 

inspiração e amiga.  

Ao meu namorado Laelson, pela paciência, cuidado, carinho e amor. Por não 

me deixar me desesperar e me trazer serenidade com suas palavras. 

A minha Tia Ana Fróes, pelo apoio, amor que me dedica desde o meu 

nascimento, por me inspirar como mulher batalhadora, inteligente, corajosa e 

principalmente por acreditar no meu potencial e ser minha amiga e maior 

incentivadora. 

A minha Tia Maiza, por falar o que eu precisava ouvir, pelas broncas, pelo 

carinho e pelo grande amor desde o meu nascimento.  

Aos amigos que a vida me presenteou: Felipe Costa, Renata Bonfim, Ana 

Carolina Pereira, Julliany Monteiro e Danielle Brito por todos os conselhos, 

pelas palavras de apoio, pelo carinho e por não me deixarem desistir.  

A minha orientadora, Profa. Erly, pela paciência, apoio e toda ajuda durante 

esse processo.  

A todos os professores da Uff que colaboraram com a minha formação e me 

preparam para ser uma pessoa questionadora e apaixonada pelo turismo, 

especialmente a professora Telma Lasmar pela paixão com que compartilha 

seus ensinamentos. 

A todos os amigos que fiz na Universidade e que contribuíram para a formação 

da pessoa que sou hoje. 

A toda equipe do hotel Novotel Rio de Janeiro, Santos Dumont, pelo carinho da 

acolhida, pelos ensinamentos diários, por contribuírem para o meu 

desenvolvimento profissional e pela confiança no meu trabalho.  

Ao Breno Siqueira por acreditar sempre em mim, pela parceria, por realizar 

meu sonho de trabalhar com eventos na hotelaria e por permitir que esse 

trabalho fosse possível.  

A todos que me ajudaram direta ou indiretamente, meu muito obrigado.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Qualidade significa fazer certo quando ninguém está olhando. ” 

Henry Ford 



 

RESUMO 

 

A qualidade em serviços em eventos corporativos na hotelaria do Rio de 

Janeiro é o tema que norteia este trabalho que tem como objetivo analisar a 

padronização como importante alicerce para a garantia e manutenção da 

qualidade nos eventos. Procuramos discutir como essa padronização é 

percebida pelos clientes e se a qualidade percebida se constitui diferencial que 

poderia auxiliar os hotéis no aumento da competitividade, no atual cenário 

econômico, com a iminência das Olimpíadas e com o consequente aumento da 

concorrência na hotelaria da cidade do Rio de Janeiro. Os capítulos foram 

construídos por meio de pesquisa bibliográfica e eletrônica a respeito da 

importância da qualidade e do desenvolvimento da hotelaria na cidade. A 

pesquisa de campo realizada com organizadores de eventos apresentou como 

resultado a percepção positiva dos clientes a respeito dos eventos sediados no 

hotel Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont, que reconhecem a qualidade dos 

serviços prestados nesse setor.  

 

Palavras-chave: Eventos corporativos. Qualidade. Padronização. Hotelaria no 

Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

The events service quality on corporate events at Rio de Janeiro is the main 

theme of this research. The study aims to identify if standardization is a 

foundation to guarantee and maintain quality on events. The research discuss 

whether the standardization is perceived by costumers as something positive 

and if it can help the hotels to increase competitiveness on the actual economic 

scenario, with the imminence of the Olympic Games and as consequence the 

increased competition of the hotel business on the city of Rio de Janeiro. The 

chapters were constructed with bibliography and electronic research of the 

importance of the quality to the development of hotel business in Rio de 

Janeiro. The research has as result the perception of the costumers of 

corporate events at the Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont. Through this 

research, it was possible to notice if they can recognize the quality of services 

on events of the hotel.   

  

Key words: Corporate Events. Quality. Standarization. Hotel Business at Rio 

de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

A globalização e o mercado competitivo marcam a atualidade do turismo 

no Brasil e no mundo. Na hotelaria não poderia ser diferente, o aumento da 

competitividade é crescente e só “sobrevive” quem se destaca através do 

serviço prestado ao cliente.  

A hospitalidade sempre esteve presente na nossa sociedade, seja em 

receber um amigo em nossa casa até na atividade formal, baseada na troca de 

um bem de consumo por um valor monetário. Ela é discutida atualmente e tem 

se reinventado constantemente para acompanhar as mudanças da estrutura 

social contemporânea.  

O mundo está mais dinâmico e com menos “distâncias” graças ao poder 

da internet e da comunicação. Podemos viajar nem que seja através dos 

nossos computadores em nossos lares. Podemos conhecer um hotel através 

de sua página ou das avaliações que são feitas dele em mídias sociais. Esse 

dinamismo da comunicação impõe uma constante preocupação com a 

qualidade e a reputação das empresas.  

A aprendizagem e manutenção da qualidade em serviços é cada vez 

mais explorada pelo turismo no Brasil que busca se adequar e se tornar mais 

competitivo mundialmente.  

A cidade do Rio de Janeiro está passando por mudanças na 

infraestrutura e recebendo muitos investimentos para cada vez mais se tornar 

uma metrópole global e uma cidade turística em vista da oportunidade de 

receber primeiro a Copa do mundo e agora as Olimpíadas. Nunca foi dada 

tanta importância para adequação da cidade aos padrões internacionais de 

outras cidades turísticas no mundo. Mesmo que ainda a passos lentos e com 

tantos problemas relacionados à violência, a demora na finalização das obras e 

ao mau uso por parte dos governantes dos recursos, esses investimentos 

permitem que a cidade se desenvolva e atraia investimentos de grandes redes 

de hotéis mundiais.  

Cada vez mais o Rio de Janeiro vem se destacando no turismo de 

negócios, antes trazendo empresas ligadas à exploração do petróleo e agora 

recebendo outras empresas, em busca de ampliação dos seus negócios. Com 
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isso, temos uma ampliação da estrutura para receber esses eventos 

corporativos, seja com a construção de espaços para eventos ou com a criação 

de estrutura de salas de reunião em hotéis.  

O nicho de eventos corporativos é cada vez mais explorado pela 

hotelaria que procura se adequar para atender mais e melhor seus clientes, 

oferecendo cada vez mais serviços com o intuito de driblar a crise econômica e 

diversificar sua “fatia de mercado”. Esse nicho se torna cada vez mais uma 

solução para a sazonalidade existente no turismo, pois as empresas não 

possuem um calendário tão definido como o cliente a lazer.  

Os organizadores de eventos coorporativos realizados no Novotel Rio de 

Janeiro Santos Dumont percebem a qualidade que resulta da padronização 

utilizada na operacionalização desses eventos? A padronização gera uma 

confiabilidade que resulta na fidelização dos clientes?  

 O trabalho tem como objetivo geral discutir sobre esse crescente 

mercado e a importância que é dada atualmente à capacitação na hotelaria, 

voltada à qualidade e padronização para atender esse mercado exigente e que 

busca a confiabilidade para que nada de errado. Seus objetivos específicos 

consistem em: identificar as perspectivas da hotelaria e seu crescimento e 

desenvolvimento no Brasil, analisar os conceitos de qualidade no âmbito geral, 

dissertar sobre os eventos corporativos, dissertar também sobre a história da 

Accor no Brasil e como a rede Novotel aplica processo para a manutenção da 

qualidade e fidelização dos clientes e por fim analisar e avaliar a percepção dos 

clientes de eventos corporativos do Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont.  

O caminho metodológico seguido foi da pesquisa bibliográfica e 

documental para construção de sua base teórica e da pesquisa de campo com 

aplicação de questionário aos organizadores de eventos coorporativos no Hotel 

objeto deste estudo. 

 

 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos. O primeiro trata da 

perspectiva da hotelaria na atualidade. O segundo aborda a qualidade e 
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padronização. O terceiro apresenta um panorama da rede Accor e do Novotel e 

o quarto capítulo apresenta os resultados do questionário aplicado aos clientes 

participantes dos eventos realizados no Novotel Santos Dumont. 

 

1 PERSPECTIVA DA HOTELARIA NA ATUALIDADE 
 

O costume de receber pessoas é algo bem antigo presente na maior 

parte das sociedades. A atividade de receber pessoas acontecia desde os 

tempos dos gregos e romanos quando comumente um cidadão abria sua casa 

para um andarilho passar a noite, oferecendo abrigo e comida sem 

necessariamente solicitar algo em troca.  Por longos anos a hospedagem se 

enquadrou como caridade de âmbito familiar ao invés de um negócio rentável.  

Com o aumento dos deslocamentos que envolviam conquistas de territórios, 

batalhas, trocas comerciais, aquisição de conhecimento, o ato de receber 

pessoas mesmo que em ambientes familiares passa a ser cobrado, seja com 

mercadorias ou moeda, dependendo da classe social a que pertenciam os 

viajantes. (ALDRIGUI, 2007) 

A Organização Mundial do Turismo – OMT tem uma visão abrangente 

sobre os empreendimentos hoteleiros: 

São empreendimentos turísticos destinados a proporcionar 
alojamento, mediante remuneração, com  ou  sem fornecimento  de  
refeições  e  outros  serviços complementares (acessórios ou de 
apoio),  desde que se destinem à frequência do público em geral. 
(OMT, 1991, [s.p.]) 

 

A OMT (1991) classifica como empreendimentos hoteleiros como: 

hotéis, pensões, estalagens, motéis, hotéis-apartamentos, aldeamentos 

turísticos, apartamentos turísticos e casas de hóspedes.   

Chon e Sparrowe (2003), por sua vez, definem hotel quanto à estrutura e 

serviços que oferecem: 

Apesar de variarem enormemente quanto ao estilo e ao serviço, a 
maior parte dos hotéis  possui estrutura  semelhante.  Normalmente 
têm mais de dois andares, com  apartamentos  localizados  ao longo  
de  corredores  sociais.  As unidades habitacionais geralmente 
oferecem cama, banheiro, telefone e televisão. Além da arrumação, 
os serviços incluem  carregamento  de  bagagem,  acesso  a  um 
business Center para uso de copiadora ou máquina de fax e 
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disponibilidade de instalações destinadas a recreação, além de 
restaurantes ou bares. Os hotéis estão, em sua maioria, localizados 
em ou próximos a localidades de negócios, destinos turísticos  e 
aeroportos( p. 92). 

 
 

A partir dos conceitos apresentados, podemos entender o hotel como 

um espaço destinado a receber pessoas que pernoitam fora de suas 

residências habituais, tanto a lazer quanto a negócios, oferecendo, além da 

hospedagem, outros serviços como alimentação e lazer, mediante a cobrança 

de diária. Possui algumas características próprias, que diferenciam de outros 

meios de hospedagem, como por exemplo, unidades habitacionais individuais 

com banheiro, ao contrário de um albergue. 

Os conceitos de hotel estão diretamente relacionados ao de 

hospitalidade, pois tem como principal característica prestar serviços e 

promover a sensação de acolhimento. 

Como apontam Frederico e Oliveira (2005): 

A principal função da hospitalidade é estabelecer relações humanas 
e,  consequentemente,  propiciar  a convivência entre as pessoas por 
meio de um conjunto de atos baseados em trocas de bens materiais e 
simbólicos que  auxiliam  na  manutenção  da  subsistência  e  do 
fortalecimento dos núcleos sociais.( p. 1 - 2) 

 

 No contexto histórico sabemos que o desenvolvimento dos meios de 

transportes, principalmente após o surgimento das estradas de ferro, 

proporcionou o crescimento e a criação de hospedarias e estalagens pela 

necessidade de pernoite e alimentação. Essas, em sua maioria, se localizavam 

próximo às estações terminais onde o grande fluxo de pessoas aumentava.  

 Percebemos que a relação entre deslocamento e a necessidade de 

abrigo, independentemente do motivo da viagem, se torna mais evidente com o 

fomento dos transportes e a conquista de novos mercados e destinos. É 

importante considerar que o deslocamento sempre esteve ligado ao 

desenvolvimento econômico das regiões, pois através dele se fazia necessária 

a criação de estrutura para acolher as pessoas.  

Segundo Beni (2003), a globalização proporcionou uma ampla 

disponibilização e acessibilidade em amplitude mundial aos produtos das 
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instalações e dos serviços turísticos. A comercialização no âmbito mundial 

criou um ambiente favorável para o desenvolvimento dos transportes e com 

isso impulsionou o desenvolvimento dos locais para hospedagens dos 

viajantes. Sendo assim a globalização se torna a aliada mais poderosa ao 

desenvolvimento do turismo.  

O turismo mundial nos últimos anos assistiu a um crescimento de 

investimentos em destinos novos e tradicionais, principalmente no que se 

refere a criação de novas unidades habitacionais e leitos em hotéis.  O setor 

também sofreu uma mudança de caráter estrutural e funcional devido ao 

aumento da concorrência e a uma nova tendência do mercado consumidor que 

procura conforto, mas ao mesmo tempo, tarifas mais atrativas e acessíveis, 

com serviços mais diferenciados e individualizados. 

Com a realização da Copa do Mundo em 2014 e na iminência das 

Olimpíadas no ano de 2016, ambos no Brasil, verificamos um crescimento 

significativo da importância do turismo e da hotelaria, que se deu através do 

interesse de grandes redes mundiais de hotéis pelo nosso mercado e potencial 

de nossos destinos. 

Segundo dados da OMT, no ano de 2012, as chegadas internacionais de 

turistas cresceram cerca de 4% em relação ao ano anterior, 2011. Superando 

assim pela primeira vez o número de um bilhão de turistas. Esses dados 

mostram que mesmo em tempo de recessão econômica, o setor se manteve 

aquecido, indicando porque o turismo é visto como motor da economia e 

alternativa para o desenvolvimento sócio- econômico dos países 

principalmente os emergentes e em desenvolvimento. 

A figura 1 do Ministério do Turismo indica as chegadas dos turistas em 

âmbito mundial no ano de 2012. 
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Figura1: Chegadas de turistas em 2012 
 

 

Fonte: Organização Mundial de Turismo, 2012 apud Ministério do Turismo, 2014 

 

 

Tabela 1: Demanda Turística por região no Mundo 

 

Fonte: OMT apud Observatório de Turismo da Cidade de São Paulo – Anuário Estatístico 
Turismo 2015 

 

 

Na tabela 1 podemos verificar a demanda turística por região do mundo 

e o posicionamento da América do Sul nesse quadro ainda é muito pequena se 

correlacionarmos o potencial e número de destinos existentes.  

Segundo o Ministério do Turismo, esse número bateu o recorde histórico 

em 2014 com um crescimento de 10,6% em relação a 2013, com a entrada de 

6.429.852 turistas internacionais. A Copa do Mundo foi a grande responsável 

pelo número histórico de mais de seis milhões de turistas. Como expõe a 
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planilha de chegadas do Anuário estatístico do Ministério do Turismo 

apresentada abaixo.  

 
 

Tabela 2: Comparativo de chegadas de turistas internacionais no Brasil 2013-2014 

 
Fonte: Ministério do Turismo- Anuário Estatístico de Turismo 2015, ano base 2014 

 

Segundo um relatório da OMT, publicado no portal do governo do Brasil, 

em 2014, o turismo de negócios já e o 2° maior fator de atração de turistas 

estrangeiros para o Brasil, colocando o país na 7ª posição entre os principais 

receptores de eventos internacionais. O mercado de turismo de negócios é 

importante, pois pode ser uma solução para os períodos de sazonalidade 

comuns à atividade.  

O turismo é um setor de demanda relacionado ao consumo, que por não 

se tratar de uma necessidade básica, na maioria das vezes, está relacionado a 

uma atividade de lazer e por isso tem seu crescimento afetado pela economia. 

Os recursos que são direcionados ao turismo estão diretamente relacionados 

ao crescimento da renda da população, que a partir do momento que supre 

suas necessidades básicas, pode destinar uma parte de seus rendimentos ao 

lazer.  

 Na hotelaria não seria diferente, pois o setor apesar do recente 

destaque no Brasil depende do crescimento de renda da população e da 

economia mundial. Podemos observar que cada vez mais investimentos são 

destinados ao aumento do parque hoteleiro nas metrópoles e em algumas 

cidades do interior visando aos grandes eventos, tornando-se um momento 

propício de desenvolvimento do setor no Brasil. Esse aumento se dá não 

somente pela crescente importância dada ao turismo no país, como também ao 

aumento e desenvolvimento do turismo de negócios, que vem se consolidando 
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como um nicho de mercado que diminui os efeitos da sazonalidade do turismo 

de lazer e se torna mais dinâmico e promissor.  

Rio de Janeiro e São Paulo, polos econômicos do Brasil, veem o turismo 

de negócios crescer a cada dia, pelo aumento de congressos, feiras, eventos e 

pelo fato do país vir se destacando no cenário mundial. Cabe ressaltar a vinda 

de grandes multinacionais, atraídas pelo crescimento e pelo potencial do 

mercado consumidor brasileiro.  

Com a chegada de grandes eventos como a Copa do Mundo e as 

Olimpíadas já era estimado um investimento em postos de trabalho e na 

indústria hoteleira. Os investimentos no turismo para a realização da Copa do 

Mundo foram calculados em R$ 212, 47 milhões de reais. A previsão de gastos 

com as Olimpíadas é de R$ 38.26 bilhões. O Plano de Políticas Públicas – 

Legado dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 apresenta um 

investimento de R$ 24,1 bilhões com legados como projeto de mobilidade 

urbana e revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro (JOGOS 

OLÍMPICOS, 20161). 

 Com os grandes eventos, os recentes investimentos em infraestrutura 

principalmente na cidade do Rio de Janeiro e a visibilidade do Brasil 

mundialmente, o turismo finalmente ganha o foco e a atenção dos governantes 

como um catalizador de mudanças positivas para a nossa sociedade.  

 Apesar do grande potencial turístico do Brasil e a realização de grandes 

eventos, ainda apresentamos um pequeno número de turistas se o 

relacionarmos à captação de outros países (Tabelas 2 e 3), como alguns 

países do Caribe. Isso se dá por muitos motivos tais como: a localização 

geográfica, pelo medo que muitos turistas sentem da violência, que muitas 

vezes é manchete internacionalmente, a falta de estrutura de nossos 

aeroportos e portos, apesar dos recentes investimentos, a falta de recursos 

humanos com capacitação para receber turistas, entre outros.  

 

 

                                                           
1 Disponível em http://www.jogoslimpos.org.br/ 
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Tabela 3: Demanda Turística – Participação do Brasil no Mundo 

 

Fonte: Observatório de Turismo da Cidade de São Paulo apud OMT– Anuário Estatístico 
Turismo 2015. *Dados não disponíveis 

 

Para desenvolvermos o turismo no Brasil precisamos ir além de criar a 

estrutura necessária, como melhoria dos portos e aeroportos, bem como a 

implementação de melhores meios de transportes que têm por finalidade 

atender tanto os moradores quanto os turistas. É preciso ter uma visão 

estratégica de medidas que tenham o objetivo de satisfazer e atender às 

necessidades do turista, incluindo investimentos na educação, saneamento 

básico, investimentos em inclusão social entre outros. Esses investimentos se 

fazem necessários para que possamos desenvolver o turismo sustentável e 

integrador.  

Por sua vez, o crescimento dos meios de hospedagem se enquadra na 

necessidade básica de receber o turista, oferecendo abrigo, conforto, 

alimentação entre outros serviços, enquanto ele não está em sua casa, cidade 

ou país. Esse incremento se dá, não só na construção de mais unidades 

habitacionais, mas também na criação de uma estrutura completa que envolve 

capacitação de pessoas, e novas experiências que vão além de oferecer abrigo 

e criem algo memorável, permitindo a volta e divulgação não só do meio de 

hospedagem, mas do destino em que ele se encontra.   

Dentro do setor hoteleiro temos um aumento crescente da 

competitividade, em razão do crescimento do parque hoteleiro e como 

consequência, a necessidade cada vez maior de atender e superar as 

expectativas dos turistas e visitantes. Existe uma preocupação crescente com a 



23 

manutenção e melhoria da qualidade, que vão desde o momento da reserva, 

até a hospedagem, realização de um evento, alimentação no restaurante do 

hotel ou no quarto, utilização do espaço de lazer e por fim a saída ou check out 

do hotel. Qualquer detalhe nesse processo que não seja de acordo com o 

esperado pelo cliente pode impactar na sua experiência. 

Nesse momento de desenvolvimento e crescimento do turismo e como 

consequência da hotelaria precisamos mais do que nunca pensar na qualidade 

dos serviços prestados. A hotelaria atualmente não é somente composta de 

apartamentos ou unidades habitacionais para estada e sim de uma gama de 

serviços que servem como suporte na experiência de turistas e visitantes.  

 

 
1.1 TIPOS DE HOSPEDAGEM  

 

Os tipos de hospedagem podem ser classificados como:  hotel 

convencional, hotel histórico, hotel de lazer e pousada (PETROCCHI, 2003). O 

hotel convencional está normalmente localizado nos grandes centros urbanos, 

atendendo turistas de modo geral. Um hotel histórico é instalado em 

edificações de valor histórico nacionalmente ou mundialmente, preservando as 

características históricas da edificação e atualmente se torna um grande 

receptor do turista de luxo, principalmente em países como a França. O hotel 

de lazer por sua vez, fica situado fora dos centros urbanos, com áreas não 

edificadas amplas e com instalações e serviços dedicados ao descanso e 

entretenimento. As pousadas, por fim, são meios de hospedagem que 

procuram ter edificações mais modestas, normalmente limitadas ao simples ato 

de hospedar. Esclarecemos que este trabalho está concentrado no hotel 

convencional a respeito do qual entraremos em detalhes nos próximos 

capítulos.  

Os hotéis podem ser divididos em pequeno, médio e grande porte e 

mega hotéis. Os hotéis de pequeno porte possuem uma estrutura 

organizacional para unidades com até 75 apartamentos, os hotéis de médio 

porte, por sua vez, possuem estrutura entre 75 e 300 apartamentos. Os hotéis 
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de grande porte possuem cerca de 350 apartamentos. Enquanto os mega 

hotéis contam com mais três mil apartamentos e muitos serviços tais como, 

amplas áreas de lazer, centro de convençõeS, spas, restaurantes, entre outros. 

(HAYES; NINEMEIER, 2005). 

Os hotéis no Brasil se dividem em hotéis de rede internacional, rede 

nacional e hotéis particulares.  Segundo dados da Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis (ABIH, 2014), o parque hoteleiro nacional abrange 

atualmente aproximadamente 25 mil hotéis, e dentre esses 18 mil são hotéis de 

pequeno a médio porte ou pousadas. O faturamento é estimado em cerca de 

dois bilhões de dólares ao ano.  

As principais redes hoteleiras nacionais, ainda segundo a ABIH (2014), 

são: Blue Tree, Othon, National Inn, Transamerica Flats, Tropical, Bristol Hotéis 

& Resorts, Bourbon, Windsor, Estanplanza e Bristol Hotels. As principais redes 

internacionais são: Accor Hotels, Sol Meliá, Atlântica Hotels, Intercontinental 

Hotels Group, Golden Tulip Chambertin, Posadas, Hilton, Marriott, Pestana e 

Starwood. 

As redes internacionais são líderes no oferecimento de unidades 

habitacionais no Brasil e dentre todas as redes a Accor Hotels se destaca por 

possuir maior número de uhs, seguida pela rede Sol Meliá e terceiro lugar e em 

quarto lugar respectivamente, pelas redes Atlântica Hotels e Blue Tree, esta 

última uma rede nacional.  

 

1.2 CRESCIMENTO  DA HOTELARIA NO BRASIL – APARECIMENTO DAS 
GRANDES REDES HOTELEIRAS 
 

Antes da década de 1970, o mercado de viagens e o setor de 

hospedagem eram pouco desenvolvidos no país, ocasionado pelo alto preço 

das passagens aéreas, pela concentração de renda e as limitações da 

infraestrutura de transportes rodoviário, marítimo e fluvial. Apesar das 

dimensões do país e imenso potencial turístico, as primeiras estradas 

asfaltadas surgiram em meados da década de 1940, quando a estrutura 

ferroviária era mínima e a navegação fluvial e marítima inexpressiva, 

concentrando-se no norte do país a fluvial e no litoral sudeste a marítima. 
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No princípio do século XX, o Rio de Janeiro, capital federal na época, 

sediava os principais empreendimentos turísticos que estavam voltados para 

atender viajantes estrangeiros, sobretudo europeus. Em 1859, existiam no Rio, 

segundo Dias (1990), 195 estabelecimentos que se caracterizavam como 

hospedarias e hotéis, sendo que 78 deles de propriedade de brasileiros.   

Em 1908, ocorreu a inauguração do Hotel Avenida, que foi construído 

especialmente para abrigar um empreendimento hoteleiro, representando 

nessa época o maior empreendimento do gênero em operação com 220 

unidades habitacionais.  Em 1922, surge na orla de Copacabana, o 

Copacabana Palace que trouxe pela primeira vez a hotelaria de luxo para o 

Brasil, passando a receber a sociedade carioca e os viajantes estrangeiros, aos 

quais era oferecida a mesma pompa da Europa, representada pelos hotéis 

Carlton, em Cannes.  

 Outro empreendimento que marcou o início da expansão da hotelaria 

carioca foi o Hotel Glória, construído em 1922, com 650 apartamentos, número 

bastante expressivo, pois teve como objetivo abrigar as missões estrangeiras 

vindas para a comemoração do centenário da Proclamação da Independência. 

Nos anos que se seguiram, pudemos observar a proliferação de hotéis 

de médio e pequeno porte, voltados para atender a demanda doméstica, 

sobretudo os viajantes a negócios, sediados nas cidades mais dinâmicas 

como: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Paraná e Rio Grande do 

Sul.  

No ano de 1940, com o crescimento dos cassinos pelo mundo e o 

interesse em introduzir essa atividade no Brasil, foram construídos vários hotéis 

como o Quitandinha em Petrópolis, Parque Balneário em Santos, Atlântico em 

Santos, entre outros, que acabaram sendo desativados após a proibição do 

jogo no país, em 1946.  

 O crescimento e a projeção dos hotéis - cassino proporcionou uma 

dinamização expressiva do turismo e da economia através da geração de 

empregos e do fluxo turístico, atraindo viajantes de diversos locais.  O 

fechamento gerou uma série de impactos negativos de ordem social, pelo 

desemprego e principalmente com a queda do turismo nas cidades que não 
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tinham outros atrativos turísticos naturais que pusessem compensar a evasão 

do turismo motivado pelo jogo nos cassinos. (DIAS, 2002, p. 58)  

No período entre 1946-1960 verificamos uma estagnação do turismo e 

da hotelaria, com poucas exceções como o hotel Ca’D’Oro, que representou 

um ponto de hospedagem e encontro de monarcas, chefes de estado, ministros 

empresários e políticos da capital de negócios do país. 

  O desenvolvimento da infraestrutura de estradas interestaduais e 

aeroportos, a implantação da indústria automobilística e a introdução de aviões 

de grande porte são citados como os principais impulsionadores das viagens 

de negócio e lazer a partir dos anos 1960. A mudança da capital para Brasília, 

que visava ao crescimento do centro-oeste do país, representou um estímulo 

às viagens, proporcionou a diversificação espacial em busca de novos 

negócios e serviços de hospedagem, até então concentrados na região 

sudeste e na velha capital, Rio de Janeiro.  

Nessa mesma época, 1960, o parque hoteleiro no Brasil apresentava 

outro cenário e dimensões razoáveis, podendo se destacar a cidade do Rio de 

Janeiro, responsável por 40 mil leitos existentes no país. (PROSERPIO, 2007 

p. 66) 

Com a expansão econômica no período entre 1968 e 1974 e o modelo 

econômico de substituições de importações houve um aumento expressivo nas 

viagens a negócio, principalmente em busca de linhas de crédito.   O fomento 

da indústria automobilística desencadeou uma expansão do transporte 

rodoviário e como consequência aumentou os deslocamentos. Segundos 

dados da EMBRATUR, entre 1969 e 19673 o número de viajantes- hóspedes 

aumentou em 36%. (PROSEPIO, 2007 p.67) 

Esse período foi produtivo para a indústria hoteleira, pois medidas de 

incentivo como a criação do Conselho Nacional de Turismo (Cntur) e do Fundo 

Geral de Turismo (FUNGETUR) permitiu que fossem atraídos hotéis, sobretudo 

os de luxo e os de categoria superior, principalmente os de redes 

internacionais, impulsionados pela busca de novos mercados e pela 

possibilidade de obter linhas de financiamento subsidiadas pelo governo, 

impactando também com a perspectiva de estabilidade econômica no país. 
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Além da atração de redes internacionais, esse sistema desencadeou a 

ampliação e diversificação dos empreendimentos hoteleiros inclusive em 

âmbito regional. As redes domésticas também se expandiram no período, 

destacando-se o grupo Othon, que entre 1972 e 1978, se estendeu 

regionalmente no país.  

No período de 1980, vemos uma retração do setor hoteleiro brasileiro 

pelas tentativas de combater a hiperinflação e o aumento do déficit público, 

restringindo os investimentos em novos projetos. A crise fiscal e financeira do 

setor público marcou o fim da política de substituição de importações. A 

diminuição de investimentos, e como consequência dos deslocamentos, 

ocasionou decréscimos na demanda por hospedagem. A alta inflação afastou o 

capital estrangeiro e desmotivou o financiamento de novos projetos hoteleiros 

que representavam alta mobilização de capital e retornos de médio e em longo 

prazo. 

Na década de 90, essa instabilidade econômica cresceu com a chegada 

do Plano Collor que manteve um ambiente de incerteza para novos 

investimentos, além da divulgação e aumento da violência em algumas 

metrópoles, o que foi determinante para o decréscimo no número de visitantes 

internacionais e a fixação de uma imagem negativa presente no imaginário de 

turistas até a atualidade.  

Após esse período de decréscimo econômico, temos uma estabilização 

da economia a partir do ano de 1994, ano que marcou o início de um novo ciclo 

de investimentos no setor com vistas à modernização e ampliação do parque 

hoteleiro nacional. Esse novo ciclo foi marcado pela abertura comercial e 

mudanças institucionais que procuraram igualar as empresas internacionais e 

as propriedades locais e com isso aumentando, assim a competitividade.  

Fatores como a flexibilização do mercado de aviação, mudanças na lei 

da cabotagem, mudanças nas leis do visto, criação de voos sub-regionais entre 

o Brasil e os países vizinhos, além da elevação do orçamento da EMBRATUR, 

foram fatores que passaram a promover mais a imagem do país no exterior, 

também influenciaram favoravelmente o investimento de divulgação de ações 
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ligadas aos países do MERCOSUL, a implementação da Política Nacional do 

Turismo (1996-99) e a entrada no Brasil na internet. (PROSERPIO, 2007) 

Atualmente vemos o crescimento da hotelaria no Brasil desencadeada 

pelos grandes eventos e principalmente pelo desenvolvimento da economia e 

destaque do mercado consumidor brasileiro no mundo, sobretudo do setor de 

negócios. Podemos destacar também o crescimento nos últimos anos do 

turismo devido aos seguintes fatores: 

 melhoria do desempenho do setor aéreo; 

 popularização desse meio de transporte, devido à queda do preço 

das passagens;  

 crescimento no número de assentos fornecidos na aviação; 

 crescimento do licenciamento de veículos individuais, que 

contribui para o crescimento do turismo interno; 

 crescimento de 96,61% de veículos alugados por turistas no país. 

(PROSEPIO,2007) 

Além desses dados, tivemos um crescimento de 54% dos investimentos 

realizados pelo Ministério do Turismo, em promoção interna, entre os anos de 

2004 e 2009, atingindo R$ 58 milhões em 2009 (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2012). 

 O mercado hoteleiro, principalmente no Rio de Janeiro, ganha novo 

destaque em virtude dos grandes eventos, Copa e Olimpíadas. Principalmente 

o mercado hoteleiro no Rio de Janeiro. Em estudo2 da consultora Ernest & 

Young em parceria com a Fundação Getúlio Vargas – FGV os impactos 

socioeconômicos da Copa do Mundo de 2014, apontam uma injeção de 

investimentos de cerca de R$ 142,39 bilhões na economia brasileira. O 

Ministério do Turismo, por sua vez, prevê que os desembarques domésticos 

ultrapassem os 56 milhões, registrados em 2009, para 73 milhões. 

                                                           
2
 Disponível em: http://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/estudo_9.pdf.Acesso em 20 jan. 

2016 

http://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/estudo_9.pdf.Acesso
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Os resultados do Ministério do Turismo projetam a geração de dois 

milhões de empregos formais e informais e crescimento de divisas 

internacionais em 55 %, no período de 2010 a 2014.  

Mesmo após a ocorrência da Copa do Mundo e do aumento da malha 

hoteleira no Rio de Janeiro e nas cidades sede, ainda temos muito a 

desenvolver, como por exemplo, o crescimento do número de hotéis na Barra 

da Tijuca e a preocupação da criação de uma infraestrutura de transportes 

(transcarioca, metrô entre outras) para melhorar o acesso à região. Embora 

faltem resultados conclusivos a respeito da hotelaria em geral, acreditamos que 

se inicia uma grande e ao mesmo tempo desafiadora era nessa atividade. 

A preocupação do setor hoteleiro no momento, com o acréscimo do 

número de hotéis e consequentemente da concorrência gera uma oportunidade 

para o desenvolvimento da qualidade com o objetivo de fidelizar e encantar o 

cliente. Com o aumento de opções e tipos de serviços, mais do que nunca será 

preciso “encontrar” espaço no mercado, desde o luxo ao econômico, captando 

e mantendo clientes.  

 

1.3 EVENTOS E TURISMO 
 

A segmentação do turismo tem como base a técnica estatística de 

decompor a população em grupos homogêneos e a política de marketing que 

divide o mercado consumidor de acordo com seus canais de distribuição, 

motivações e outros fatores. Essa segmentação permite o conhecimento dos 

principais destinos geográficos, tipos de transportes, composição demográfica 

dos turistas, nível econômico ou de renda e da situação social.  O motivo da 

viagem, contudo, é o principal meio para dividirmos o mercado. 

Os maiores segmentos desse mercado, por afluência de turistas, são: 

turismo de lazer, de negócios, de compras, de eventos (congressos, 

convenções, feiras, encontro e similares), terceira idade, ecológico, rural, de 

aventura, religioso, cultural, científico, gastronômico, médico-terapêuticos entre 

outros.  Com base na segmentação do mercado os destinos podem se adequar 
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ou planejar para atenderem às necessidades específicas de cada nicho ou 

grupo de turista.  

De acordo com pesquisas feitas por autores como Adriana C Gonçalves 

e Érica G. Cattinne (2002, p.1) a pesquisa sobre o setor e sua história é muito 

desafiadora, pois existem algumas contradições sobre sua origem e pouco 

material e autores que falam sobre o assunto. Alguns estudiosos acreditam que 

o primeiro grande evento histórico da humanidade documentado tenha sido a 

Santa Ceia, porém se analisarmos a história ou ainda a pré-história, os eventos 

ou a organização de pessoas para um fim, como celebrações religiosas, rituais, 

conselhos, entre outros, já aconteciam e poderiam ser considerados como 

eventos pela sua estrutura. 

Segundo Cesca (2008), evento é um fato que desperta atenção, 

podendo ser notícia e com isso divulgar o organizador. No entanto, os eventos 

na hotelaria podem ter um significado bem mais amplo. Os eventos podem ter 

como objetivo a assinatura de contrato, um ponto de encontro de convidados, 

um culto religioso entre muitos outros. As atividades e classificações de 

eventos são bem diversas e abrangentes. Os eventos podem ser religiosos, 

institucionais, profissionais, folclóricos, cívicos, religiosos, sociais, artísticos, 

científicos, culturais, desportivos entre muitos outros. 

Os eventos também podem ser instrumentos institucionais 
promocionais, com objetivo de criar um conceito, estabelecer uma 
imagem de pessoas físicas ou jurídicas, ideias, produtos ou serviços 
por meio de um acontecimento previamente planejado para ocorrer 
em um único espaço de tempo com aproximação física ou por meio 
de tecnologia dos participantes. (MEIRELLES,1999, p. 25)  

 

Além dessas definições, podemos considerar os eventos “como 

elemento da comunicação e poderoso instrumento na estratégia das 

organizações” (GIÁCOMO, 2004, p. 38). Dessa forma, contextualizando ao 

turismo, o setor de eventos pode se apoiar na estratégia dos destinos turísticos 

como alternativa para cidades com baixa captação de turistas ou para a 

sazonalidade característica do setor.  

Quanto à tipologia, os eventos podem ser de treinamentos, reuniões, 

feiras, congressos, festivais, videoconferência, assembleia, conferência, 

congresso, convenção, palestras, colóquio, debate, entrevista, fórum, mesa 
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redonda, simpósio, seminário, workshop, oficina entre muitos outros. Além 

desses temos os eventos sociais que podem ser batizado, casamento, 

comunhão, festas religiosas, conclave, missa, peregrinação e tantos outros 

mais.  

Podemos relacionar a complexidade e falta de estudos no setor pela 

complexidade e pluralidade desse setor de serviços. Temos uma variedade de 

tipos e maneiras de realizar um evento, por isso iremos nos concentrar na 

realização de eventos no setor de turismo, mais especificadamente na hotelaria 

de negócios.  

Nos últimos anos, a atividade de evento vem sendo analisada e 

considerada uma atividade turística, pois, dependendo de sua magnitude, 

utiliza a estrutura turística da cidade como um todo (transportes, meios de 

hospedagem, restaurantes & bares, comércio local, pontos turísticos, dentre 

outros). 

 A vinda de multinacionais para o país, após o crescimento econômico e 

a exploração do petróleo, criou uma necessidade cada vez maior de uma 

estrutura para grandes, médios e pequenos eventos e mercados como São 

Paulo e Rio de Janeiro se tornam capitais de entradas e interesse no turismo 

de negócios.  Além dessas cidades, percebemos o crescimento de outras 

capitais e destinos em busca desse mercado, além das cidades que servem 

como suporte para as capitais e que podem oferecer um menor custo de 

implantação das empresas e acabam se desenvolvendo e atraindo esses 

turistas.  

De acordo com a organização International Congress and Convention  

Association (ICCA),  em 2011, o Brasil estava em sétimo lugar no ranking 

mundial de realização  anual de eventos. No ranking das Américas do Norte e 

Latina, o Brasil aparece no segundo lugar.  Mesmo se referindo ao ano de 

2011, a pesquisa mostra o potencial do país de atrair eventos. Em relação às 

cidades, o Rio de Janeiro aparece em 27º lugar e São Paulo no 33º lugar, em 

2011(ICCA, 2012). 

No ranking de 2014 o Brasil está na décima posição com o número de 

291 reuniões. No ranking das cidades o Rio de Janeiro aparece na 26° posição 
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e São Paulo na 35° posição. Esse número mostra a extrema importância da 

indústria de reuniões para as regiões mundialmente. (ICCA,2014) 

Visando esse potencial mercado, novos centros de convenções e hotéis 

investem na criação de estrutura para cada vez mais captar eventos. No 

entanto, mesmo com a grande demanda e potencial, possuímos pouco material 

acadêmico e pesquisas a respeito desse mercado consumidor, bem como da 

nossa estrutura para atendê-lo.  

De acordo com o Rio Convetion & Visitors Bureau (2015), temos cerca 

de 23.350 hotéis e albergues na cidade e cerca de 12000 leitos. Se 

considerarmos a estrutura de eventos, temos apenas 24 hotéis. Temos oito 

hotéis com capacidade de 500 a 2.200 pessoas e 16 hotéis com capacidade de 

50 a 450 pessoas. O que impressiona é a pesquisa não incluir alguns hotéis da 

rede Accor, como o hotel objeto da pesquisa, o Novotel Santos Dumont, além 

de outros hotéis que possuem estrutura de eventos e que também não 

constam na listagem.  

A ausência de informações precisas, principalmente de organizações tão 

importantes, como o Rio Convention Bureau, mostra a nossa fragilidade e 

amadorismo em relação ao turismo e à realização de eventos que possuem 

importância para a economia do país.  

O turista de negócios possui um gasto médio maior do que o de lazer 

pela média de permanência ser maior, consumindo assim todos os demais 

componentes da cadeia turística. Visto o aumento do consumo, temos como 

consequência o aumento da demanda por profissionais especializados, 

gerando empregos diretos e indiretos. O mercado precisa cada vez mais de 

uma estrutura de qualidade, capaz de atender às necessidades percebidas e 

expectativas do cliente. 
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2 QUALIDADE E PADRONIZAÇÃO 
 

Neste capítulo, podemos começar com uma pergunta: Onde o 

consumidor se encaixa em uma organização de serviços como um hotel?  A 

resposta para essa pergunta deve ser “em tudo”. O consumidor é o “por que” e 

o objetivo final de uma organização de serviços, ele participa e ao mesmo 

tempo recebe o produto final. Um hotel existe para receber e acolher pessoas e 

deve fazê-lo de modo que as necessidades percebidas e não percebidas pelo 

cliente sejam atendidas.   

A gestão da qualidade, que ganha maior importância e destaque 

atualmente, é essencial e parte da atividade hoteleira, pois se baseia em 

melhorar, identificar e manter a qualidade em serviços, criando processos e 

controles para monitorar e garantir a satisfação do cliente final.  

A palavra qualidade vem do latim qualitate e no dicionário 

(MICHAELIS,2009) é definida como sendo o grau de utilidade esperado ou 

adquirido de qualquer coisa, verificável através da forma e dos elementos 

constitutivos das coisas e pelo resultado de uso. No âmbito de produtos e 

serviços, a qualidade pode ter significado como o valor agregado ao produto, 

uma relação de custo e benefício, adequação ao uso, entre outros, sendo 

aplicada para dar o sentido de excelência de algo.  

Em relação à qualidade em serviços, podemos inferir que está 

diretamente associada à expectativa do cliente final. Expectativa que é 

subjetiva e pode estar relacionada às características socioeconômicas e 

culturais extremamente complexas. Contudo, essa expectativa está muitas 

vezes ligada a três fatores de qualidade em serviços, que são o desempenho, 

atendimento e custo.  

O fator de desemprenho seria a razão do serviço, desempenhá-lo bem 

significaria fazer exatamente aquilo que ele se propõe. O fator atendimento é o 

momento da troca interpessoal, ou seja, o ato da prestação do serviço e não 

apenas a razão do serviço e por último o fator custo representa a relação do 

quanto o cliente espera pagar pelo serviço e quanto ele efetivamente custa.  
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Desse modo a qualidade em serviços pode ser considerada uma 

importante ferramenta competitiva dos últimos tempos, caminhando lado a lado 

com o planejamento estratégico e com a gestão de pessoas numa empresa, 

principalmente as de serviços, como o hotel. Estabelecer a diferença entre a 

qualidade de bem de consumo e de serviço na hotelaria é extremamente 

complexo, já que no setor, o bem seria a estrutura física mais especificamente, 

o quarto que acomodará o cliente e a qualidade serão definidas pelo produto 

que será o somatório do bem com o serviço.   

Ainda definindo a qualidade, de acordo com Campos (1992, p. 02) é “um 

produto ou serviço que atende perfeitamente, de forma confiável. De forma 

acessível, de forma segura e no tempo certo as necessidades dos clientes.” A 

qualidade proporciona uma sensação de segurança e confiabilidade dos 

produtos ou serviços. Essa sensação é importante no processo decisório dos 

consumidores, pois as experiências negativas ficam marcadas de forma mais 

intensa que as positivas, suprimindo a credibilidade do fabricante daquele 

produto ou do prestador do serviço.   

A complexidade do entendimento da qualidade em serviços é tamanha, 

pela variabilidade de perspectivas e impressões dos clientes, já que, a 

expectativa em relação ao serviço depende do imaginário dos clientes. Nesse 

ponto vale ressaltar a definição de Las Casas (1994, p. 16): ”O produto final em 

serviços é sempre um sentimento. Os clientes ficam satisfeitos ou não 

conforme suas expectativas. Portanto, a qualidade do serviço é variável de 

acordo com o tipo de pessoa”  

 A excelência em serviços pode ser alcançada através de persistência, 

expectativas elevadas, conhecimento, empatia, poder de persuasão e 

integridade qualidades geralmente atribuídas à líderes. Entretanto, aspectos 

relacionados às práticas de liderança em todos os níveis organizacionais são 

considerados cruciais para manutenção da qualidade em serviços, sendo 

possível através dessas práticas, fornecer serviços de alta qualidade. 

Existem muitas definições a respeito de serviços. Pode-se definir como 

serviços o processo de interação entre o fornecedor e o cliente ou também as 

atividades internas da organização para satisfazer as necessidades do cliente. 
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Faz-se necessário agregar valor de um serviço para o cliente. Apoiando-nos às 

definições relacionadas ao marketing, agregar “valor” ao produto não 

necessariamente significa no âmbito monetário ou de custo e sim numa 

abordagem mais aprofundada. A abordagem desse “valor” se refere à 

percepção quanto ao benefício na relação de trocas. O valor é intrínseco e 

particular. Esse aspecto para o cliente no âmbito de serviço pode ser a maneira 

que o prestador de serviço sorri para o cliente, um bom dia, uma cortesia, a 

forma que o fornecedor se lembra de seu nome ou de suas preferências, entre 

muitas outras características. 

Como descrito, os benefícios para o cliente não são necessariamente 

tangíveis. O benefício pode ser também o status que consumir aquele produto 

ou serviço o posiciona. Pode proporcionar uma sensação de exclusividade tão 

habitualmente explorada pelo setor de serviços e principalmente pela hotelaria.  

 Qualidade em serviços, segundo Karl Albrecht (1992), é capacidade que 

uma experiência ou qualquer outro fator tenha para satisfazer uma 

necessidade, resolver um problema ou fornecer benefícios para alguém.  

Sendo assim é importante observar que os serviços possuem dois 

componentes de qualidade que devem ser explorados: o serviço propriamente 

dito ou o “momento da verdade” e a forma como ele é percebido pelo cliente. 

Os clientes percebem os serviços de forma diferenciada. Existem estímulos 

físicos para essa percepção além de outros fatores como: necessidade, estado 

de ânimo, empatia, similaridade, proximidade e continuidade.  

O princípio de similaridade pode ser definido como uma tendência dos 

indivíduos de perceberem uma parte como um conjunto. Na prestação de 

serviços podemos relacionar um mau atendimento (uma parte) impactar na 

experiência do cliente, de forma que ele acreditará que todos os outros 

atendimentos também são ruins (o todo ou conjunto). O princípio de 

proximidade, por sua vez, pode ser explicado como a formação de uma 

imagem de uma empresa. Se um cliente, por exemplo, passar mal com um 

alimento consumido em um restaurante de uma rede de hotéis, pode acreditar 

que todos os restaurantes dos hotéis da rede oferecem o mesmo produto e 
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assim nunca mais consumir nos restaurantes ou até mesmo se hospedar na 

rede (LAS CASAS, 1994) 

O princípio de continuidade pode ser entendido como deixar uma 

“marca” na memória do cliente. Muitos anunciantes acreditam que as vendas 

podem ser aumentadas se os consumidores internamente elaboram a marca 

da empresa, isto sugere a formação da imagem de uma prestadora de 

serviços. Ao citar o nome da empresa ou ao visualizar sua logomarca, os 

clientes imediatamente associam-na aos conceitos formados ou a sua 

experiência no local (LAS CASAS, 1994). 

  Conhecer características gerais e externas, além das necessidades 

individuais dos consumidores, facilita a superação das expectativas. Contudo 

percebemos que a formação de imagem depende de atividades frequentes e 

que transmitem o nível de qualidade desejado pelo cliente. O desafio é grande 

visto que o significado de qualidade, na mente dos consumidores, é 

individualizado.  Para fazermos o marketing de serviços com qualidade, 

devemos compreender que cada atividade será um processo para formação da 

imagem futura e quanto mais as atividades se aproximarem do nível de 

qualidade desejada, mais forte será associação à marca, devido aos princípios 

de continuidade e proximidade. Além disso, deve existir um esforço constante 

na medição da satisfação do cliente, aplicando o conceito de qualidade total.  

Proporcionar a qualidade total em serviços se dá quando uma 

organização fornece qualidade e serviços superiores aos seus clientes, 

proprietários e funcionários. (ALBRECHT, 1998 apud LAS CASAS, 1994) 

Partindo da definição de Karl Albrecht (1998) sobre qualidade total, 

podemos entender que a organização só terá alcançado a qualidade total 

quando for satisfatória para os seus clientes externos e internos. O funcionário 

é mais apto a prestar um serviço satisfatório quando está feliz no seu local de 

trabalho. Sendo assim, uma empresa deve satisfazer necessidades, resolver 

problemas e fornecer benefícios a todos que com ela interagem, isto é, 

considerar clientes, proprietários e funcionários como também todas as demais 

entidades de um mercado.  
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Como os serviços possuem características como a intangibilidade, não 

estocagem, heterogeneidade, inseparabilidade e simultaneidade, a 

manutenção da qualidade total se torna um desafio constante. O aspecto da 

intangibilidade se refere ao fato de que os serviços são abstratos. O aspecto da 

inseparabilidade e não estocagem significa que não podemos produzir e 

“guardar” os serviços, a heterogeneidade se refere à impossibilidade de se 

manter a qualidade dos serviços constantes, porque eles são produzidos por 

seres humanos de natureza estável e como resultado, a qualidade da produção 

também será estável. Sendo assim é muito difícil manter a empresa num 

mesmo padrão de qualidade.  

Para que a empresa consiga manter a prestação de serviços com 

qualidade, se fazem necessários um processo estruturado de resolução de 

problemas, uma diretriz, procedimentos e processos.  A manutenção da 

qualidade será sempre uma relação entre padronização e desempenho. 

Padronizar processos e soluções, mas ao mesmo tempo desempenhar um 

serviço considerando a heterogeneidade de “respostas” dos clientes.  Nesse 

âmbito a padronização oferece um suporte para a manutenção e controle da 

qualidade total.  

O serviço se resume ao “momento da verdade”, esse momento significa 

o momento de interação do cliente, o instante em que o cliente vai “consumir”, 

ou que entra em contato com algum aspecto da organização e obtém a 

impressão da qualidade de seus serviços. O fato de o cliente contatar a 

organização e utilizar algum serviço é o resultado do esforço do marketing 

mercadológico que antecipou esse contato. O cliente, por meio de anúncios, 

propagandas cria impressões e expectativas sobre o serviço que podem ser 

destruídas ou superadas no momento da ocorrência do serviço.  

Por isso, as empresas devem estar continuamente preocupadas em 

preparar, treinar e selecionar as pessoas mais aptas a perceberem as 

expectativas dos clientes e proporcionarem assim o “melhor” ou mais 

compatível com as expectativas momento da verdade.  
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Para facilitar esse processo de análise e maximizar os resultados 

positivos dos “momentos da verdade”, devemos tomar como base os 4p’s do 

serviço, desenvolvidos por Philip Kotler (1998): 

 Perfil (ambiente físico) 

 Processo 

 Pessoas 

 Procedimentos 

O perfil está em criar um ambiente físico agradável para receber o 

cliente. Os processos se referem ao que a pessoa faz, por exemplo, a reserva 

de uma sala de eventos, como ela efetua o pagamento, como contrata os 

equipamentos. As pessoas, por sua vez, são partes integrantes dos serviços, já 

que elas representam a imagem e a empresa no momento da verdade e por 

fim os procedimentos mostram como tudo isso é feito. O resultado da 

percepção de todos esses aspectos nos leva ao momento de decidirmos se a 

experiência em geral foi satisfatória ou não. Quando um serviço tem a 

capacidade de satisfazer, é considerado de boa qualidade.  

Além da preocupação com o desenvolvimento dos serviços, as outras 

decisões do composto de marketing são também importantes, tais como: 

preço, promoção e distribuição. O marketing de serviços é o resultado de uma 

combinação que envolve a organização, seus funcionários e comportamentos, 

o que sugere sempre uma preocupação dos administradores, principalmente 

quando se objetiva a qualidade total.  

A qualidade é relevante para uma organização, principalmente para a 

hotelaria que é baseada em oferecer diversificados serviços, em épocas de 

grande concorrência quando se busca a diferenciação e encantamento do 

cliente. Ela se torna um dos maiores patrimônios da empresa e preservá-la se 

faz necessidade para os negócios bem sucedidos em longo prazo. 

  Com o fordismo no século XX, deu-se início ao novo processo de 

pensamento versus a qualidade de vida dos funcionários. Isso aconteceu 

porque Henry Ford, idealizador do fordismo e criador da Ford Motors Company, 

criou um modelo em que remunerava mais seus funcionários e maximizava 
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seus lucros com a produção em massa. Foi uma verdadeira revolução, pois 

anteriormente os automóveis eram artigos de luxo, voltados ao consumidor 

com alta renda. Além disso, inseriu conceitos na administração de empresas 

que são utilizados atualmente como a administração vertical, ou o poder 

centralizado no dono do negócio e a linha de produção, onde cada funcionário 

era responsável por uma parte, no todo que era o produto final. Embora a ideia 

de linha de produção já existisse na indústria antes de Ford, ele foi o 

responsável pelo aprimoramento e a execução mais centralizada já que as 

peças iam através de esteiras rolantes para cada funcionário e cada indivíduo 

era responsável por um processo específico da linha de montagem.  

O fordismo era marcado pela padronização, que era seu ponto forte, 

mas posteriormente tornou-se sua decadência, pois o mercado, com a entrada 

de novas empresas, como a General Motors e a Volkswagen aderiram aos 

conceitos do fordismo, mas oferecendo a variação do produto (cores e 

modelos), além da aplicação de novos conceitos como o da descentralização, 

que diminuiu a burocracia e os custos. A produção industrial massificada foi 

substituída então por uma produção mais enxuta e pela administração de 

empresas baseada na eficiência.  

É importante entender o histórico da padronização na história mundial 

para compreender a padronização em serviços. Podemos entendê-la como 

processo sistemático aplicado pelas empresas que visa reduzir a variabilidade 

dos resultados sejam eles produtos ou serviços ou ainda o processo de 

desenvolvimento e implementação de normas. A padronização visa definir 

técnicas que sirvam de apoio para a maximização da compatibilidade, 

segurança ou qualidade de determinado processo, produto ou serviço.  A 

padronização ou normalização se torna necessária para criação de parâmetros 

comparativos, necessária para proteção dos diretos dos consumidores e em 

serviços para oferecer ao cliente final a segurança de que o fornecedor cumpre 

regras de limpeza, segurança alimentar, proteção ambiental entre muitos 

outros.  

A fim de criar normalizações internacionais surgem organizações que 

são responsáveis pela padronização dos processos e criação de selos que 
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garantam que aquele produto ou serviço segue regras internacionais de 

qualidade. Segundo Moraes (2010), a padronização internacional teve início na 

área da eletrotécnica em 1906, com a constituição da International 

Electrotechnical Commission (IEC), que foi seguida pela International 

Federation of the National Standardizing Associations (ISA), que colocava 

ênfase na engenharia mecânica. A ISA encerrou as atividades no período da 

segunda guerra mundial.  

Na segunda guerra mundial houve necessidade de melhoria da 

qualidade dos produtos, principalmente de empresas de alta tecnologia, 

fabricantes de alimentos que causavam problemas, que iam da perda de 

patrimônio a de vidas. O governo britânico passou assim a solicitar de seus 

fornecedores documentos com informações dos procedimentos de fabricação, 

conforme as normas técnicas existentes, visando garantir a consistência e 

possibilitar a conferência. Essa norma tinha a designação de BS 5750 e foi 

conhecida como a primeira norma de gestão, pois permitia a padronização dos 

métodos além de possibilitar o gerenciamento do processo de produção. 

(MORAES, 2010) 

No ano de 1946, como relata Moraes, (2010), representantes de 25 

países reuniram-se em Londres e decidiram criar a International Organization 

for Standardization- ISO com o objetivo de facilitar a coordenação internacional 

e a unificação dos padrões industriais. A ISO iniciou suas operações na 

Genebra, Suíça em 23/02/1947. Com o aumento da globalização e a criação da 

União Europeia, surgiu a necessidade da criação de outras normas e o governo 

britânico que já possuía a BS 5750 pressionou a ISO a adotá-la como norma 

padrão da gestão da qualidade, o que deu início a séria normativa ISO 9000.  

Moraes (2010, p.34) observa que:  

Um dos objetivos da ISO é promover a elaboração de normas para 
produtos e serviços. A normatização é fundamental para que os 
países e empresas implementem e mantenham um programa de 
qualidade de forma a garantir não apenas a padronização na 
fabricação de produtos mas também sua competividade. 
 
 

A ISO 9000 designa um grupo de normas técnicas que dão diretriz para 

organizar os sistemas mínimos necessários para a gestão da qualidade para 
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qualquer tipo de organização, independentemente do porte e complexidade. 

Ela estabelece os requisitos que ajudam a melhoria dos processos internos, 

melhora a capacitação dos seus colaboradores, monitoramento do ambiente de 

trabalho, conferência da satisfação do cliente e estabelece um processo 

contínuo de análise e melhoria da qualidade. Essa norma se aplica tanto a 

produtos, quanto a materiais, processos e serviços.  

As normas da séria 9000 informam o que é preciso ser feito para manter 

um sistema de qualidade eficiente nas empresas, mas não especifica como 

esses processos devem ser feitos. A empresa deve elaborar seus próprios 

processos para garantir a qualidade e documentar os procedimentos adotados.  

Sendo assim, essas normas representam um consenso ou uma experiência 

internacional das boas práticas de gestão para que as empresas consigam 

atender às exigências de qualidade.  

Atualmente a ISO vai além das diretrizes de qualidade e se estende às 

práticas ambientais e à maximização dos lucros, com a preocupação contínua 

de diminuição de perdas e preservação do ambiente, principalmente nas 

indústrias que utilizam, de forma abundante, recursos naturais renováveis e 

não renováveis.  

Dessa forma, a padronização e a utilização de normas como a ISO 

visam fortalecer as políticas que prezam a qualidade e oferecer um apoio às 

práticas gerenciais e manutenção dos clientes, se a relacionarmos à área de 

serviços. Existe, cada vez mais, a preocupação com os processos que visam 

destaque no mercado, além de utilizá-la como marketing positivo, uma vez que 

essas práticas têm reconhecimento mundial.   

A ISO 9001 utiliza oito princípios de gestão da qualidade: foco no cliente, 

liderança, o envolvimento das pessoas – todos precisam estar evolvidos e 

terem conhecimento dos processos, abordagem por processos, abordagem por 

sistema de gestão, melhoria contínua – nada está bom o suficiente que não 

possa estar melhor, abordagem factual para a tomada de decisões – cada caso 

deve ser entendido e resolvido de maneira diferente e por fim relações de 

parceria com os fornecedores.  
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Analisando esses dados, as empresas devem sempre estar focadas no 

seu cliente final, em quais são as suas expectativas, quais são suas 

reclamações sobre o produto ou serviço e em como isso pode ser resolvido. 

Devem praticar a liderança, principalmente na tomada de decisões. É preciso 

ter um líder, mas todos precisam estar aptos a resolver problemas, 

principalmente os que envolvam o produto final ou o serviço ao cliente. O 

envolvimento das pessoas visa à unidade da empresa, todos precisam ter o 

entendimento e conhecimento do que aquele processo ou função exerce num 

todo. 

“Não existe controle sem padronização” (JURAN, 1984 apud CAMPOS, 

1992, p.41). As pessoas precisam saber da sua importância para a 

manutenção da qualidade.  A melhoria contínua prevê que se deve analisar, o 

que está dando errado para correção e o que pode ser melhorado através do 

feedback dos clientes. Para isso, a empresa deve estar atenta ao mercado e ao 

comportamento do cliente buscando uma diferenciação, em especial quando 

existem muitos concorrentes. Por fim, os fornecedores são essenciais para o 

funcionamento de qualquer empresa. Para estabelecer uma diferenciação no 

mercado, as empresas interessadas em diferenciação devem buscar um 

relacionamento de parceria com seus fornecedores. 

A hotelaria não está alheia às normas de qualidade, padronização e 

processos que visam garantir a fidelização dos clientes, manutenção dos 

procedimentos, preocupação com o meio ambiente e com a utilização dos 

recursos naturais com consciência, já que é o setor que utiliza de forma 

intensiva recursos de água, energia, esgoto, entre outros, e deve estar 

continuamente preocupado, visto que seu objetivo principal é atender visitantes 

e turistas que muitas vezes estão no local para utilizar e desfrutar as praias, 

parques, entre outros espaços que precisam ser preservados.  

Com o aumento da concorrência que se deu pela expansão do mercado 

hoteleiro, entrada de empresas multinacionais da hotelaria, expansão 

econômica, vinda de grandes eventos como Copa e Olimpíadas, cada vez mais 

os hotéis buscam a diferenciação para fidelização dos clientes e isso se dá 
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através de políticas que visam à qualidade total, muitas vezes utilizando como 

apoio a padronização.  

O controle da qualidade pode ser feito através do estabelecimento de 

fluxogramas, para que se tenha uma padronização e com isso um 

entendimento do processo. Eles devem ser estabelecidos em todas as áreas 

da empresa (administrativa, produção e manutenção) além de ser 

responsabilidade das pessoas que trabalham nela, que deve agir de forma 

contributiva. Com o estabelecimento de padrões pode-se implantar uma 

manutenção de resultados de forma a garantir o melhoramento contínuo e 

cumprimento dos padrões por todas da linha produtiva. (CAMPOS, 1992) 

O visitante está preocupado em sua viagem em encontrar o melhor hotel 

ou o melhor custo benefício em um hotel. O acesso à informação tornou a 

reputação dos meios de hospedagens disponível “a um clique”. Os turistas 

utilizam as mídias sociais para procurar ou deixar as suas opiniões sobre a 

hospedagem e experiência de um modo geral. Visando à melhor reputação, 

seja no boca a boca ou na internet, os hotéis buscam treinar de maneira quase 

mecânica, seus funcionários e a exemplo do fordismo, buscar um produto final 

satisfatório para o cliente.  

Como a qualidade no turismo e principalmente na hotelaria muitas vezes 

se resume ao momento da verdade, ou seja, ao momento de interação entre as 

expectativas do cliente e o serviço entregue,a padronização pode servir de 

auxilio, mas não garante a satisfação. Muitas vezes, frases ensaiadas, sorrisos 

forçados, excesso de procedimentos, burocracias, entre outros, impedem a 

satisfação do cliente. Nesse ponto, a padronização em serviços é um desafio 

especialmente maior, pois a experiência final depende de características 

subjetivas, da empatia e do “ir além” das expectativas do cliente. É preciso, 

pois, uma padronização que permita a autonomia na tomada de decisões e 

leitura das necessidades dos clientes.  
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3 A ACCOR 
 

A Accor é um grupo mundial que atua em diversos segmentos distintos e 

complementares: a hotelaria, gestão de pessoas, gestão de frotas, viagens e 

produtividade das empresas. A criação de uma identidade visual unificada tem 

por objetivo gerar uma percepção do conjunto de bandeiras e de marcas dos 

diversos produtos e serviços que compõem o grupo. Os dois segmentos 

internacionais da Accor são: Accor Hotels e Accor Services. 3 

Sua história teve início na França, mais especificamente em Lille, com a 

abertura do hotel Novotel, em 1967, por Gérard Pelisson e Paul Dubrule. O 

Novotel era um hotel de categoria intermediária, com quartos padronizados e 

estrutura de lazer. Essa abertura foi uma grande novidade para época, já que 

os hotéis da França eram divididos em hospedarias rurais ou hotéis de luxo, 

localizados nas grandes cidades.  

Em 1974, o grupo ingressou no ramo de hotéis econômicos, com a 

abertura da primeira unidade do Ibis, na cidade de Bordeaux. A intenção era 

atingir um público diferenciado com um orçamento menor para hospedagem 

com qualidade. Desde o início das atividades, o Ibis se destacou por oferecer 

serviços acima dos padrões normais para sua categoria econômica ou 2 

estrelas. A marca se posicionou com um produto moderno e rapidamente 

ganhou destaque e se tornou referência no setor. No ano seguinte, o grupo 

adquiriu a rede Mercure, que havia sido fundada dois anos antes com hotéis 

com personalidade, que se afastavam da hotelaria tradicional, com qualidade 

no atendimento e apresentação cultural dos destinos em que estava localizado. 

Sua história no Brasil começou em 1977, com o hotel Novotel São Paulo 

Morumbi. A abertura desse hotel criou um marco introdutório de uma rede 

internacional de categoria superior no país, além de iniciar o desenvolvimento 

de um polo hoteleiro, na zona sul da capital paulista.  Essa abertura 

revolucionou o cenário da hotelaria em nosso país, pois o Novotel inseria um 

produto moderno com um serviço diferenciado.  

                                                           
3
 Dados retirados da Intranet da empresa  
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No seu segundo ano, a marca obteve 80% de ocupação. Esse número 

surpreendia pela região em que o hotel estava localizado e por ser distante dos 

demais hotéis na época. No Brasil, a rede seguiu a padronização já existente 

na França, mas foram feitas algumas alterações, voltadas para o mercado 

brasileiro. Esse hotel foi o marco inicial de um futuro promissor da rede em 

nosso país.4 

 No ano de 1979, a rede ingressou no mercado americano, com a 

inauguração do primeiro Novotel, na cidade de Mineapolis, no estado de 

Minesota. Nesse período, a rede Novotel se tornou a primeira rede europeia, 

com 240 unidades, não localizada somente na Europa, como também na 

América do Norte e do Sul e África. Na década de 1980, a Accor adquire a rede 

de hotéis de luxo Sofitel, fundada em 1964, composta na época por 43 hotéis e 

localizada em cidades litorâneas importantes. Em 1982, a rede buscou uma 

diversificação dos seus produtos, com a aquisição da empresa Jacques Borel 

International, líder no período em gerenciamento e concessão de restaurantes, 

além de proprietária da Ticket Restaurante.  

O resultado dessa aquisição foi a junção da empresa Novotel Cieth com 

a Jacques Borel International e a formação do grupo Accor, em 1983. Pouco 

depois, em 1984, o grupo inova mais uma vez com a criação do hotel Formule 

1, que tinha a proposta de ser um hotel super econômico, oferecendo 

hospedagem abaixo de 100 francos, em um hotel prático e confortável. No ano 

seguinte, a empresa comprou a empresa de gastronomia Lenôtre.  

No Brasil, antes do final da década de 70, a rede francesa já havia 

inaugurado mais três hotéis da mesma marca e nos anos 80 criou a Parthenon, 

primeira maior rede de flats para hospedagem do Brasil, com a abertura de 10 

empreendimentos. No final de 1989, a Accor já administrava 21 hotéis e flats 

das marcas Novotel, Sofitel e Parthenon. Na década de 90, a rede teve seu 

maior desenvolvimento a partir da implantação do Plano Real e da 

estabilização da economia nacional. Nesse período, a empresa introduziu duas 

                                                           
4
  Disponível em: http://www.accorhotels-

group.com/fileadmin/user_upload/Contenus_Accor/Presse/Country/America_Latina/Brasil/PR_2012_Br

asil/20120208_pr_accor_150_empreendimentos_brasil.pdf.   Acesso em 20/01/2016. 

http://www.accorhotels-group.com/fileadmin/user_upload/Contenus_Accor/Presse/Country/America_Latina/Brasil/PR_2012_Brasil/20120208_pr_accor_150_empreendimentos_brasil.pdf
http://www.accorhotels-group.com/fileadmin/user_upload/Contenus_Accor/Presse/Country/America_Latina/Brasil/PR_2012_Brasil/20120208_pr_accor_150_empreendimentos_brasil.pdf
http://www.accorhotels-group.com/fileadmin/user_upload/Contenus_Accor/Presse/Country/America_Latina/Brasil/PR_2012_Brasil/20120208_pr_accor_150_empreendimentos_brasil.pdf
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novas marcas no país, a Ibis, de categoria econômica e a Mercure, de 

categoria alto padrão ou superior, e em 1999, já somava mais de 70 hotéis e 

flats pelo País.5 

Na década de 90, o grupo fez novas importantes aquisições para se 

introduzir no mercado norte americano, adquirindo o Motel 6, composto na 

época por 550 unidades espalhadas pelo país. Essa aquisição tornou o grupo o 

segundo maior do mundo em segmento de hotéis. Ainda nessa mesma 

década, em 1991, a rede uniu-se à Compagnie Internationale des Wagons-Lits 

et du Tourisme, que atuava no segmento de hotéis, proprietária das redes 

Pullman, Etap, Plm, Altea e Arcade, além de locação de veículos, serviço de 

bordo em trens, agência de turismo, administração de alimentação rápida e 

restaurante de estrada. 

A partir dos anos 2000, o grupo investiu na expansão de seus negócios 

pelo mundo, inaugurando hotéis em muitos países e lançando novos produtos 

como o Suite Hotel, Suite Novotel e All Seasons. Em 2007, atingiu a marca 

histórica de 4000 hotéis com a inauguração do Novotel Madri e em 2008 lançou 

o produto MGallery, uma pequena rede de hotéis de luxo com sofisticação e 

personalidade.  

Em 2014, a Accor anunciou a parceria com um antigo concorrente 

chinês, a empresa China Lodging Group para aumentar a sua presença no 

país. A parceria teria a administração dos hotéis da rede no país pela China 

Lodging Group, com participação de 10% da Accor. Nesse acordo, a rede 

também teria uma participação no conselho do China Lodging e a promessa de 

crescimento e desenvolvimento na Ásia.  

Atualmente a Accor Hotels possui uma enorme gama de produtos e 

bandeiras de hotéis e flats mundialmente. São elas: Sofitel, Pullman, Novotel, 

Mercure, Grand Mercure, Novotel Suites, Ibis, Ibis Budget, Ibis Styles, Etap, All 

Seasons, Suite Hotel, MGallery, Adagio Aparthotel, Slondée, The Sebel, Átria, 

Corália, Motel6, Studio6, Redrooflnn, Thalassa Sea and Spa e Dorint. Sendo 

líder mundial em operação hoteleira e conta com 4.400 hotéis em 90 países.  

                                                           
5
 Dados disponíveis na Intranet da empresa.  
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No Brasil (Figura 2) ela também é líder no mercado hoteleiro. A hotelaria 

Accor Brasil possui a maior e mais completa rede de hotéis e flats no mercado 

nacional, está presente em mais de 44 cidades e possui a marca de 150 hotéis 

e flats. No Brasil estão presentes as marcas: Ibis Budget, Ibis Styles, Ibis, 

Novotel, Grand Mercure, Mercure, Pullman, Adagio e Sofitel.  

 

Figura 2: Estrutura de mercado das principais marcas da 

Accorhotels

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Essa visão de negócios, focada nos resultados, na diferenciação dos 

produtos e na qualidade e treinamento dos seus funcionários, faz com que a 

rede seja capacitada para administrar hotéis que vão da categoria 

supereconômica à categoria luxo. Investimentos em inovação e programas de 

fidelização dos clientes proporcionam uma visibilidade muito importante para o 

desenvolvimento da rede no país e no mundo.  

Quando se relaciona ao número de unidades habitacionais, a 

Accorhotels está na 6ª posição do ranking mundial, no primeiro trimestre de 

2015 (Tabela 4). Por alguns anos esteve entre as primeiras. Isso se deu por 

algumas fusões de grandes redes, como a compra pela Marriott, da Starwood, 

que formou o maior grupo hoteleiro do mundo.  
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Tabela 4: Ranking das Cadeias hoteleiras por número de quartos em 2015 

 

Fonte: HotelNewsNow, 2016 

 

No Brasil, a Accor ocupa o primeiro lugar em número de unidades 

habitacionais, de acordo com pesquisa feita pela empresa de consultoria 

hoteleira JLL’s Hotels and Hospitality Group (Tabela 5). O crescimento da 

Accor no Brasil pode ser explicado pela realização da Copa do Mundo e 

iminência das Olimpíadas e um momento econômico anteriormente favorável à 

expansão hoteleira. 
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Tabela 5: Ranking das cadeias hoteleiras por número de quartos em 2015 no Brasil  

 Fonte: Hotelaria em Números Brasil 2015 – JLL’s Hotels and Hospitality Group  

 

Recentemente o CEO da Accor, Patrick Mendes, concedeu uma 

entrevista para jornalistas em São Paulo6, expondo o interesse da rede em 

dobrar o número de atividades na América Latina em quatro anos. A maior 

parte dessas atividades estaria concentrada no Brasil.  Esse aumento das 

atividades se daria através de uma reestruturação da diretoria da rede, 

ampliando o relacionamento com os investidores, reforçando a plataforma de 

reservas on line para ampliar as experiências dos clientes e valorizando os 

funcionários.  

O teor da entrevista reforça o quanto a rede está direcionada para a 

melhoria da experiência total do cliente e o aumento da competitividade 

investindo na inovação e na melhoria dos processos em um momento de 

extremo crescimento da utilização da internet como fonte de pesquisa e 

comparação de preço através das agências on line como Booking, Trivago, 

Decolar entre outras. Uma das inovações previstas para os clientes é a 

                                                           
6 Disponível em: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/como-a-accor-quer-dobrar-de-

tamanho-na-america-do-sul    Acesso em 25/02/16.  

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/como-a-accor-quer-dobrar-de-tamanho-na-america-do-sul
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/como-a-accor-quer-dobrar-de-tamanho-na-america-do-sul
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utilização de um portal wi-fi onde o cliente poderia informar o que precisa 

através do celular e ainda abrir a porta do seu quarto.  

Vivemos em uma época de mudanças muito significativas do cenário 

mundial e ampliação da conectividade. Nesse momento, o pensamento deve 

estar voltado para a inovação e valorização da experiência para que se tenham 

resultados significativos especialmente em tempos de recessão econômica. A 

Accor demonstra que apesar de não estar na primeira posição de ranking das 

primeiras redes hoteleiras mundialmente, procura formas de se destacar no 

mercado fazendo do Brasil seu principal foco de desenvolvimento.   

 

3.1  NOVOTEL 
 

O Novotel foi o marco inicial da rede Accor no mundo e no Brasil. O hotel 

é padronizado e considerado midscale ou quatro estrelas. Possui uma mistura 

de ambiente voltado ao mercado corporativo com o conceito Meeting@Novotel, 

com salas para reuniões, business center, quartos com mesa de trabalho 

aliado ao conceito Family oferecendo áreas para divertimento, brinquedoteca e 

parcerias com programas infantis.  

Na América Latina, 86% dos clientes7 da rede se hospedam a negócios, 

por isso, existe uma preocupação constante com a praticidade e o conforto. 

Recentemente houve a implantação do quarto Novation que propõe o 

relaxamento com a cama maior, edredom acolchoado, cabeceira ergonômica, 

iluminação adequada, conexões para computador, Tv Led e mesa dinâmica 

pata trabalho. Todas as áreas possuem internet Wi-fi e todos os hotéis da rede 

possuem área para eventos sociais ou reuniões de negócios.  

A história da marca Novotel muitas vezes se confunde com a história da 

própria Accor, pois a rede de sucesso teve início com o Novotel. No Brasil, não 

poderia ser diferente, o primeiro hotel da rede foi o Novotel, no Morumbi, num 

momento de conjuntura econômica complexa e um descrédito ao sucesso do 

hotel por conta da localização, na margem do Rio Tietê. Apesar da perspectiva 

                                                           
7
 Dados da Intranet da rede Novotel. 
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desfavorável, o hotel teve sucesso e deu o pontapé inicial para o êxito da rede 

no país.  

A marca possui 471 hotéis no mundo e 12 deles estão localizados no 

Brasil (Figura 3). A marca busca uma mistura de praticidade, aliada à 

padronização de ambientes e serviços, por isso recebe muita aceitação 

mundialmente. A Accor o classifica como midscale, que são hotéis que 

proporcionam conforto maior que os hotéis econômicos, em tamanho de quarto 

e serviços, como serviço de quarto, salões de eventos e piscina e ainda maior 

preocupação com a experiência total do cliente.  

 
 
Figura 3: Hotéis Novotel no mundo 
 

 
Fonte: Novotel, 2016 

  
 

Por ter um perfil de clientes coorporativos, os hotéis são localizados em 

pontos estratégicos e movimentados das cidades, próximos a aeroportos, 

portos, business centers, entre outros pontos de concentração do público de 

negócios. Ao mesmo tempo, é a marca que possui mais programas 

diferenciados para famílias, como o espaço infantil, parceria com a Disney para 

ingressos, quartos com sofá-cama, entre outros atrativos para atrair o público 

infantil e famílias nos fins de semana.  

Por ser a líder midscale da Accorhotels, a rede Novotel assumiu uma 

nova identidade visual para se destacar tanto no mercado de negócios quanto 

o de lazer, a nova proposta da marca é transformar a hospedagem em 
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experiências memoráveis.  A nova identidade visual da marca propõe uma 

maior mobilidade e um serviço “fora da caixa” a fim de cada vez mais o produto 

se diferencie dos produtos já existentes no mercado, sem perder o padrão de 

serviços conhecido da marca (Figura 4). 

Figura 4: Identidade visual da marca                   

 

 

Fonte: Novotel 2016 

 
 

A marca midscale está totalmente envolvida com a qualidade e a 

experiência do hóspede ou cliente, pois possui diversos programas de controle 

e manutenção da qualidade, eles são o programa YOU em que o hóspede é o 

centro das ações de todos os funcionários e suas necessidades devem ser 

atendidas, assim como qualquer problema, durante a hospedagem, deve ser 

resolvido e anotado para controle e verificação do que pode ser modificado no 

momento da sua hospedagem. Possui também o programa TRUST YOU, que 

é um programa de manutenção da qualidade, em que o hotel recebe um 

feedback da experiência de seus clientes após a hospedagem, além de 

monitorar suas opiniões nas mídias sociais. Por último, possui o programa Life 

Genius, que é voltado para o treinamento do funcionário para que ele esteja 

preparado para maximizar boas experiências durante a hospedagem, além de 

fornecer soluções e alternativas para possíveis problemas ou dificuldades que 

o cliente tiver no hotel.  

Todos os quartos da marca são padronizados, medindo 25m², modernos 

e confortáveis, projetados tanto para o trabalho, com mesas dinâmicas para 

que o hóspede tenha mobilidade enquanto trabalha ou estuda e ao mesmo 

tempo projetados para o conforto, com camas queen size, TV de LED, janelas 

à prova de som, frigobar abastecido e amenities, exclusivos e ecologicamente 

sustentáveis nos quartos.  
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Para atender ao público coorporativo, os hotéis possuem um conceito 

bem estruturado de planejamento e organização de salas de reunião. O 

conceito Meeting@Novotel engloba desde a temperatura das salas, até os 

modelos de configuração e montagem das salas. Todos os detalhes são 

padronizados para que o cliente tenha exatamente o que espera na sua 

reunião, sem imprevistos.  

Existe uma grande preocupação com o meio ambiente na rede, todas as 

ações são voltadas para sustentabilidade pelos programas Planet 21 e pela 

implantação da ISO 14001. Todos os setores do hotel estão comprometidos 

com a utilização sustentável de recursos, como papel, água, separação de lixo 

para reciclagem, reciclagem de óleo, entre outras ações, que até o hóspede se 

envolve, pois dentro dos apartamentos há uma comunicação para que o 

hóspede apague as luzes e, caso queira, reutilize a sua toalha para a economia 

de água.  

O programa TRUST YOU consiste em um medidor de reputação na 

internet. É um programa integrado que analisa e disponibiliza dados para os 

gestores do Novotel, com as impressões de seus hóspedes e comentários 

deixados em diversas mídias como o TripAdvisor, redes sociais. Além de 

disparar e-mails, logo após a hospedagem, para analisar a experiência final do 

cliente. O e-mail quando respondido pelo cliente, é recebido direto na 

plataforma e separado entre elogios e críticas e deve ser respondido 

diretamente pelo gerente geral. Esse programa se mostrou muito eficaz para 

identificar os pontos negativos dos hotéis e montar planos concentrados nas 

“fraquezas” ou principais ocorrências dos clientes e melhorou 

significativamente a reputação dos hotéis, após a sua implantação (Figura 5). 
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Figura 5: Resultados do programa TRUSTYOU  

 

Fonte: Novotel 2016 

 
 

Esse programa mostra o quanto existe de preocupação com a 

manutenção da qualidade e quanto essa preocupação é importante para 

diferenciação da concorrência e aumento das vendas. Como podemos 

observar na figura 5, houve um aumento no número de reservas, já que as 

avaliações são vistas e geram uma mídia positiva para os hotéis.  

O Planet 21 é um programa de sustentabilidade da rede Accor e 

consiste em um comprometimento com ações sustentáveis nos hotéis, que vão 

desde a escolha do fornecedor na entrega do produto para os clientes, até no 

desenvolvimento da comunidade em que os hotéis estão instalados, com 

atitudes e práticas que não as prejudiquem econômica, ambiental e 

socialmente.  Essas práticas vão ao encontro também ao selo ISO 14001, 

certificado ao Novotel, em 2014, que provê, através de práticas e controles, 
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planos para sustentabilidade na utilização de recursos e ratifica a preocupação 

existente na rede a respeito do desenvolvimento sustentável.  

O restaurante no Novotel possui também uma preocupação em atender 

todos os públicos, com pratos elaborados especialmente por um chef e opções 

para quem tem restrições alimentares ou está de dieta. O restaurante dos 

hotéis, apesar de serem padronizados, precisam ter uma identidade do local, 

como um prato típico do local, uma comida típica no café da manhã ou um dia 

de um buffet especial, com a identidade do país ou região em que está 

localizado. No Brasil, o Novotel possui um buffet de feijoada, na sexta-feira ou 

no sábado.  O setor de alimentos e bebidas é muito flexível, pois precisa se 

adequar a diferentes horários dos hóspedes, por isso todos os hotéis possuem 

três horários de café da manhã, o early break, servido a partir das 04h00 da 

manhã, o café da manhã regular, servido de 06h00 às 10h00 e o café da 

manhã fora de hora, que é servido a partir das 10h00 até 12h00.  

Para complementar a estrutura que combina praticidade e relaxamento, 

os hotéis possuem academia, sauna e na maioria dos hotéis, piscina.  O 

ambiente da academia é estruturado com Tvs, som e equipamentos de última 

geração, para que o hóspede com pouco tempo, possa praticar suas atividades 

físicas diárias, sem sair do hotel.  

Figura 6: Academia Conceito Novotel 

 

Fonte: Novotel 2016 
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Figura 7: Piscina Novotel 

 

Fonte: Novotel 2016 

 

Todos os hotéis da marca Novotel possuem uma padronização desses 

conceitos, mas ao mesmo tempo podem e devem ter uma identidade própria, 

seja na decoração ou nas promoções especiais, parcerias e eventos. Isso o 

torna um hotel muito procurado por pessoas em todo mundo, pela confiança 

que existe no produto e a certeza da padronização dos serviços.  

O Novotel Morumbi e Novotel Jaraguá Conventions no Brasil, por 

exemplo, já promoveram promoções com quartos temáticos em parceria com a 

Disney e Marvel para atrair o público mais jovem e ao mesmo tempo dar um 

novo contexto para a hospedagem.  Nas figuras seguintes vemos os quartos 

especiais que foram feitos no lançamento do filme Cinderella da Disney e do 

filme Os Vingadores da Marvel respectivamente. 
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                  Figura 8: Quarto temático Cinderella Novotel Morumbi 

 

    Fonte: Novotel Morumbi 2015 

 

                                 Figura 9: Quarto temático Os Vingadores Novotel Jaraguá 

                                

                              Fonte: Novotel Jaraguá Conventions 2015 

 

 A versatilidade do Novotel é o que torna a marca tão especial e 

reconhecida pelos seus clientes. Muitos dos clientes que se hospedam com 

suas famílias nas férias ou nos fins de semana são clientes corporativos que 

gostam do hotel, recomendam e procuram se hospedar na rede em suas 

viagens. Esse esforço para a captação de clientes de ambos os públicos é uma 

alternativa pensada pelos diretores da Accor para a sazonalidade, já que, os 

hotéis durante a semana recebem a grande parte do público corporativo e no 

fim de semana suas famílias.  
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3.2 NOVOTEL RIO DE JANEIRO SANTOS DUMONT 
 

O Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont está localizado na Av. 

Marechal Câmara, 300, no centro comercial do Rio, em frente ao aeroporto do 

qual leva o nome. Inaugurado em 2010, o hotel possui 149 apartamentos, 

dentre eles 01suíte, 08 apartamentos adaptados para cadeirantes, 38 

apartamentos com cama de solteiro e 57 apartamentos com cama de casal e 

sofá-cama.  O hotel também possui um restaurante, um centro de convenções, 

academia, sauna, uma brinquedoteca e um bar (Figura 10)  

Figura 10: Fachada do Hotel 

 

Fonte: Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont, 2015 

 

Atualmente, o hotel possui 89 funcionários e ocupação média de 70%. 

Seu público é composto por 61% de hóspedes de negócios e 39% de 

hóspedes a lazer. Está entre os 10 melhores hotéis, segundo o Tripadvisor, e é 

muito procurado pela localização privilegiada, próximo ao centro comercial do 

Rio e de pontos turísticos como o Pão de Açúcar, Corcovado, centro histórico 

(principais museus), Porto Maravilha, praias da zona sul e Maracanã. 

 O hotel é padronizado e segue os conceitos da rede no que se refere à 

manutenção e controle de qualidade e possui o programa Family para atender, 

especialmente aos fins de semana, famílias com crianças de 0 a 16 anos, com 
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tarifas diferenciadas, brinquedoteca, cardápio especial, entre outros atrativos. 

Na figura 9, podemos ver a brinquedoteca do hotel (figura 11).  

Figura 11: Espaço Family - Brinquedoteca    

 

Fonte: Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont  2015 

 

O conceito Novotel é sobre Feel Welcome que seria se sentir bem-vindo e 

confortável no hotel. Por isso, tudo é pensado para atender às necessidades 

dos hóspedes e clientes. Essa preocupação está na temperatura, iluminação, 

som e decoração dos ambientes que procuram misturar uma sobriedade a 

uma modernidade e praticidade. Procura-se sempre uma inovação na rede, 

check in on line, check out express, concierge virtual, entre outras facilidades 

para conectar o hóspede com o hotel e tornar sua estada mais prática e 

agradável possível. 
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 Figura 12: Lobby do Hotel – Recepção 

 

Fonte: Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont 2015  

Os quartos (figura 13) são padronizados e foram feitos pensando na 

mobilidade dos hóspedes que vão para relaxar e trabalhar ao mesmo tempo. A 

mesa e a Tv são móveis para que o hóspede possa estudar e trabalhar, 

assistindo ao seu programa favorito. A ducha foi planejada para ter o jato forte 

e ao mesmo tempo economizar água e todos os amenities são da marca 

Natura, pois são sustentáveis e representam a diversidade ecológica do Brasil.  

Figura 13: Quarto com cama de casal e sofá-cama 

 

Fonte: Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont 2015  

A área de relaxamento do hotel (figuras 14) consiste num espaço de 

cromoterapia, academia e sauna. O Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont não 

possui piscina por uma decisão de seus investidores, pelo perfil da cidade e 
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pelo público-alvo, sendo parte dos 15% dos hotéis Novotel no mundo que não 

possuem piscina. 

Figura 14: Sauna e área de relaxamento com cromoterapia   

 

Fonte: Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont 2015 

 

Figura 15: Academia Novotel Santos Dumont 

Fonte: Novotel Rio de Janeiro 2015 

 

Na parte de alimentos e bebidas há o Restaurante 365 (figura 16)e o Bar 

365 (figura 17), ambos levam esse número pela proposta de funcionarem 365 

dias no ano, 24 horas por dia e 07 dias por semana. O setor de alimentos e 

bebidas do hotel está sempre funcionando, fornecendo opções para os 

hóspedes, seja no serviço de quarto, com pratos gourmet no restaurante ou 

drinks e aperitivos no bar. O hóspede ou cliente do hotel deve ter sempre 

disponíveis opções de alimentação dentro do hotel. 
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Figura 16: Restaurante 365     

  
 

Fonte: Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont 2015 

 

Figura 17: Bar 365 

 

Fonte: Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont 2015 

 

O hotel possui um centro de convenções de 300m², composto por 04 

salas de 50m², uma sala de 25m² e um foyer para coffee breaks e coquetéis. 

Esse espaço é o tema central do trabalho e será abordado na próxima seção.  
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3.3 SETOR DE EVENTOS NOVOTEL RIO DE JANEIRO SANTOS DUMONT 
 

O setor de eventos no hotel consiste em 04 salas modulares de 50m², 

uma sala de reuniões de 25m² e um foyer. O espaço total de salas de eventos 

é de 225m² e com o foyer 300m².  O público alvo é basicamente coorporativo, 

já que 95% dos eventos são reuniões organizadas por empresas. A maioria 

dessas empresas possui uma parceria e realiza eventos mais de cinco vezes 

ao ano.  

Esse setor representa o terceiro maior faturamento do hotel, sendo que 

o primeiro é a atividade fim do hotel, a hospedagem, seguida pelo setor de 

alimentos e bebidas. Os eventos, além de um aumento no faturamento total do 

hotel, podem solucionar e aumentar a ocupação em momentos de baixa 

temporada, diminuindo os efeitos da sazonalidade do turismo, além de 

trazerem visibilidade e movimentarem o setor de alimentos e bebidas do hotel.  

As salas (Figura 18) comportam diferentes configurações e são 

modulares, podendo acomodar confortavelmente um número máximo de 150 

pessoas (Tabela 5), em auditório, em um evento, utilizando um total de 100m² 

e outros eventos simultaneamente.  
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Figura 18: Planta de eventos Novotel 

 

Fonte: Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont 2015  

 

Tabela 5: Capacidade das Salas de Eventos Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont  

 

Fonte: Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont 2015 

 

Todo o setor segue o conceito da rede de Meeting@Novotel que 

consiste em fornecer soluções e apoio para a organizações de eventos e 

reuniões coorporativas. Esse conceito abrange uma padronização de 

atendimento, proposta, arrumação das salas, itens fornecidos (papel, caneta, 

chocolate, balas), climatização das salas, cadeiras, cardápios, equipamentos e 

outras necessidades dos clientes.  
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Pelas observação das figuras 19,20 e 21 podemos visualizar os espaços 

que integram o complexo para a realização de eventos.  

Figura 19: Foyer de Eventos 1              

 

Fonte: Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont 

Figura 20: Foyer de Eventos 2 

 

Fonte: Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont 
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Figura 21: Sala de 50m² com a arrumação padronizada no formato U 

 

Fonte: Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont 2015 

 

O pacote meeting, como é chamado, inclui a possibilidade de planejar a 

reunião on line e um compromisso de resposta em até 24 horas. A equipe é 

treinada para atender de acordo com o padrão Novotel e a entender as 

necessidades dos clientes, fornecendo pacotes exclusivos para cada evento. 

Na página da internet, o organizador pode inserir filtros do que precisa para 

reunião, como número de pessoas, arrumação da sala, perfil dos participantes, 

alimentos e bebidas necessários e assim por diante.  

No setor de eventos, os móveis são modernos, ergonômicos, os 

equipamentos precisam estar alinhados aos últimos lançamentos do mercado, 

os cardápios devem atender às restrições alimentares, e os alimentos serem 

preparados com o mínimo de gordura possível. Todos os detalhes e 

preferências dos clientes são levados em consideração para a qualidade de 

sua experiência. 

A equipe de eventos no Novotel Santos Dumont é enxuta, pelo número 

de salas e capacidade total das salas. Os treinamentos voltados para qualidade 

e padronização dos serviços são constantes e tudo é repassado em detalhes 

para que esteja de acordo com o que o organizador solicitou através de uma 
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verificação minuciosa e análise de todos os processos que vão desde a 

negociação até o final de eventos.  

  Existe grande preocupação com a qualidade total dos eventos, então 

todos os processos são feitos de forma sistemática, desde o envio da proposta, 

no acompanhamento da negociação, no contrato de confirmação do evento, na 

preparação do evento, na execução do evento e por fim na pesquisa de 

satisfação do cliente. Essa padronização gera conforto e maior confiabilidade 

por parte dos clientes, uma vez que eles sabem exatamente o que os espera 

mundialmente.  

A captação de clientes para eventos ocorre através do setor comercial 

da própria rede, que faz visitas com os potenciais clientes da região, criando 

parcerias, acordo de tarifas e uma cartela de clientes para envio de promoções 

e ações especiais da rede. A captação também ocorre através de plataformas 

on line de eventos, como o Cvent em que o cliente visualiza os hotéis por 

região, capacidade e disponibilidade e as tarifas podem ser enviadas por e-mail 

e toda a negociação do evento é feita on line. Nesse tipo de plataforma, o hotel 

ganha visibilidade mundial do produto.  

Os processos de eventos são bem estruturados para garantirem o 

resultado positivo e a satisfação do cliente de eventos. Esse processo tem 

início na captação do cliente, com a apresentação do produto, apresentação do 

espaço do evento e é seguido pelo contato com o cliente, a triagem dos 

pedidos, análise das preferências, análise do tipo de evento, formato da sala e 

preparação da proposta para esse evento.  

No envio da proposta, o cliente recebe as informações detalhadas sobre 

os serviços, foto das salas apresentação, das opções de alimentos e bebidas, 

equipamentos e demais serviços que possam ser necessários para o cliente. A 

proposta segue um modelo padronizado, mas nela são adicionados detalhes 

que vão ao encontro das expectativas expostas pelo cliente, no momento da 

captação do evento.  

Em seguida ao envio, as informações sobre data, horários, número de 

pessoas e serviços solicitados pelos clientes são inseridas em uma planilha de 

acompanhamento da proposta. Nela os organizadores podem visualizar as 
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datas com maior procura e assim fazer uma gestão estratégica das datas com 

menor procura e maior potencial de negociação de preços. A planilha de 

acompanhamento é alimentada diariamente com informações do andamento 

das negociações, pedidos de descontos, mudança do número de participantes, 

entre outras informações que são importantes para a realização do evento.  

Com bases nessas informações da planilha de acompanhamento, pode 

ser verificado o número de negativas de eventos, bem como o motivo e que 

pontos devem ser melhorados e um plano para verificar se é uma tendência de 

mercado ou se a negociação foi perdida para algum concorrente. 

Se confirmado o evento, é elaborado um contrato especificando todas as 

condições de pagamento e detalhes do evento para assinatura dos 

responsáveis pela organização. Nesse momento, são previstos todos os 

equipamentos e artigos necessários e é feito o contato com os fornecedores.  

Na semana anterior ao evento, todas as informações são distribuídas a 

todos os setores do hotel e são enviadas novamente para o organizador do 

evento a fim de minimizar qualquer erro e assim não comprometer o evento. No 

dia do evento, todos os detalhes são repassados antes do seu início com os 

organizadores, informações como horário dos serviços de alimentação e 

bebidas, conferência das informações e detalhes dos produtos na cozinha, 

coordenação da equipe de limpeza e atenção à segurança e controle de 

entrada dos participantes.  

Após o evento, é feita uma pesquisa de opinião em que o organizador ou 

responsável pelo evento avalia a estrutura e os serviços realizados e baseados 

nessas respostas são implantados planos de ações para minimizar os pontos 

negativos e são analisados os pontos positivos. Esse retorno é dado 

diretamente à equipe de eventos.  

No momento do feedback do evento, abre-se uma oportunidade de 

fidelização do cliente, oferecendo o pacote meeting exclusivo, que pode 

acumular pontos com eventos realizados em toda rede. Esse programa de 

fidelização do cliente é chamado de Accor meeting e pode ser utilizado por 

agências de viagens ou por responsáveis pela realização e eventos das 

empresas.  
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Os processos para qualidade em eventos do Novotel não são 

propriamente lineares, pois estão sempre sujeitos a inúmeras possibilidades e 

ramificações. No entanto, pela padronização dos serviços, cria-se um passo a 

passo que compreende desde o atendimento e capitação do cliente até a 

finalização e pesquisa de opinião do cliente. 

Baseados nesses processos, elaboramos um pequeno diagrama de do 

setor de eventos no hotel (figura 22). Esses processos se referem a uma 

situação padrão e sem ramificações ou possibilidades, como o cancelamento 

do evento, escolha por um concorrente ou alteração da data do evento.  

 

Figura 22: Processos para qualidade em eventos 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os processos são importantes para o resultado final do evento e uma 

efetiva conversão de um orçamento em venda. Eles fazem com que os 

funcionários tenham segurança ou diretriz, saibam que rumo seguir com a 

negociação e os prepara para “o momento da verdade”, que é o momento 

efetivo do serviço – a hora do evento.  
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O treinamento dos funcionários inclui também a possibilidade de um 

feedback negativo (figura 23) em relação ao envio da proposta, permitindo 

que se tenham rápidas alternativas para atender o cliente ou uma 

possibilidade de identificar que aspecto não está de acordo com a expectativa 

do cliente e corrigi-lo ou para adequar nosso produto ao tipo de evento do 

cliente.  

Figura 23: Possibilidades para Follow Up Negativo 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

É importante que a abordagem da padronização, necessária e exigida 

pela rede, não torne o processo limitado. Por isso, a parte considerada mais 

importante é a de captação do cliente, em que a equipe comercial ou até 

mesmo a equipe de eventos colhe todas as informações necessárias para 

elaborar a proposta e assim enviar algo assertivo para o cliente.  

No processo de follow up negativo, ou seja, quando o cliente retorna 

com a resposta negativa para a proposta enviada, outro processo é feito para 

que todas as alternativas para escolha do hotel sejam oferecidas. Por isso, 

esse não é um processo fechado, podendo ocorrer as bifurcações 

apresentadas e inúmeras outras.  

A padronização dos hotéis e dos processos permite que se tenha uma 

diretriz, mas no caso do setor de eventos, a adaptação aos diferentes 
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cenários e a criatividade têm muita importância. São inúmeras possibilidades 

de retorno do cliente no envio do orçamento e cabe também a análise se o 

evento é compatível com os custos de preparação de alimentos e custos 

gerais do hotel, se o hotel possui o perfil para esse cliente, se a estrutura é 

compatível para o tipo de evento ou tamanho do grupo e outras possibilidades 

mais.  

Nesse âmbito, a equalização dos processos em nível de rede oferece 

confiabilidade ao cliente e suporte ao trabalho dos funcionários. No caso do 

Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont, a padronização auxilia no processo 

de montagem e preparação dos eventos corporativos pela similaridade na 

complexidade e demandas, mas não seria apropriado no caso de eventos 

sociais, em que muitas vezes a padronização não é um ponto importante para 

escolha do cliente e sim a singularidade ou exclusividade de serviços.  

O setor de eventos do hotel tem importância na composição de renda 

do hotel, na captação de novos clientes e grupos e na manutenção de 

parceria com agências e empresas. Ele se torna um motor para momentos de 

sazonalidade, incremento da receita de A&B e aumento da visibilidade, já que 

muitas pessoas que frequentam os eventos no hotel, acabam conhecendo a 

rede e fazem um efeito multiplicador de experiências, inclusive procurando 

outros hotéis da rede, dentro e fora do país. A Accor tem preocupação com 

esse setor e está sempre atenta às mudanças do mercado e procura preparar 

seus funcionários de forma que estejam sempre aptos e seguros para superar 

expectativas seguindo as diretrizes e padrões de cada marca.  

Os principais concorrentes de eventos do Novotel geograficamente são 

os hotéis Windsor Guanabara, Windsor Asturias, Atlantico Business e Hotel 

Novo Mundo. Todos esses hotéis possuem estrutura de eventos similar ou 

maior que o Novotel. Como nos eventos corporativos, as empresas precisam 

comparar preços e serviços, solicitam pela proximidade geográfica e 

similaridade do produto esses hotéis.   

Procurando sempre absorver mais clientes e também se destacar da 

concorrência, mensalmente elaboram-se planilhas dos orçamentos versus o 

feedback do cliente para que seja feita uma análise do market share e sejam 
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adotadas medidas comerciais para captação de mais clientes ou resgate dos 

que tenham preferido a concorrência.  

 

4 PERCEPÇÃO DOS CLIENTES A RESPEITO DA QUALIDADE DOS 
EVENTOS CORPORATIVOS REALIZADOS NO NOVOTEL RIO DE 
JANEIRO SANTOS DUMONT 

 

Para avaliar se a qualidade através da padronização é percebida pelos 

clientes de eventos corporativos, realizado no hotel objeto deste estudo, foi 

realizada uma pesquisa de campo, com a aplicação de questionário 

(Apêndice A), no período de agosto de 2014 a maio de 2015. 

 Foram selecionados aleatoriamente 110 clientes, buscando ampliar o 

universo de opiniões. O responsável pelo evento respondia ao questionário 

que abordava aspectos de infraestrutura, recursos humanos, gastronomia e 

emitia, ao final era convidado a expressar sua percepção geral do evento. 

  O questionário continha perguntas objetivas, com alternativas de 

múltipla escolha, com os parâmetros: ótimo, bom, regular e não se aplica. 

Havia um espaço destinado a coletar as observações gerais do cliente a 

respeito de sua percepção sobre a realização do evento 

 A pesquisa se realizou no Novotel Santos Dumont, respondida no 

próprio local ou por e-mail pelos responsáveis. Por motivos de 

confidencialidade, foi solicitado pelo hotel não revelar a identidade ou as 

empresas que participaram da pesquisa.  

 A avaliação foi dividida nos blocos que formam as seções seguintes: 

 

4.1 INFRAESTRUTURA 

 

Nessa parte procurávamos avaliar a estrutura das salas, o conforto do 

ambiente, de suas cadeiras, o aspecto visual, a temperatura, iluminação e 

limpeza das salas e dos banheiros. Cada item foi avaliado separadamente 

pelos participantes da pesquisa.  
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 A temperatura (Figura 24) é composta pelos aparelhos de ar 

condicionado e pode ser regulada pelo próprio cliente. O hotel também dispõe 

de janelas caso o cliente prefira a temperatura ambiente. Ela foi avaliada por 

72% dos participantes como ótima, por 18% como boa e 10% como regular.  

 Os clientes que responderam “regular” (10%) foram questionados 

sobre a causa da insatisfação, a maioria deles informou que as salas são 

muito frias e os aparelhos muito potentes. Devemos ressaltar que o Hotel 

possui uma equipe de manutenção dos aparelhos e todos são testados antes 

do início do evento para que se tenha a possibilidade de conserto ou troca.  

Figura 24: Avaliação da temperatura das salas de Evento 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A limpeza das salas (figura 25) foi avaliada por 81% dos pesquisados 

como ótima, 17% como boa e 2% como regular. Esses percentuais devem ser 

visto como muito satisfatórios, visto que a limpeza é um parâmetro que deve 

ter manutenção e controle constante, especialmente durante o evento, graças 

ao fluxo intenso de pessoas e consumo de itens como água e café dentro de 

sala.  

 A equipe de eventos nos momentos de intervalo para coffee breaks, 

imediatamente chama a equipe de serviços gerais para troca de lixeiras, 

limpeza dos balcões e vistoria da limpeza da sala e isso é reconhecido pelo 

percentual pequeno de avaliações regulares, se comparado ao número total 

de participantes dessa pesquisa.  
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     Figura 25: Avaliação Limpeza das Salas 

 

                Fonte: Elaboração própria 

 

A limpeza dos banheiros (figura 26) sofreu maior variação de valores 

com um percentual significativo de avaliação “regular”. (30%).  Isso se dá pela 

movimentação maior nos banheiros e pelo fato da limpeza, na maioria das 

vezes, ser feita ao final, após a utilização. Esse ponto é um fator de constante 

busca de melhoria, principalmente pela rotatividade existente no setor de 

governança/ serviços gerais e a necessidade, por conseguinte, de 

treinamento permanente da equipe. 

Figura 26: Avaliação da Limpeza dos banheiros 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Na avaliação acústica das salas (figura 27), procuramos avaliar o 

isolamento acústico e a qualidade da propagação do som dentro das salas. 

Todas as salas nos hotéis Novotel possuem divisórias e janelas com 

isolamento acústico e essa avaliação tem por objetivo verificar se elas estão 

gastas, ou se não estão protegendo as salas de interferências externas. 

Esses itens têm importância nos eventos corporativos, pois na maioria das 

vezes, recebemos treinamentos e reuniões em que o objetivo do cliente é ter 

tranquilidade para trabalhar ou difundir o conteúdo. Temos 81% das 

avaliações como “ótimo”, o que é um dado dentro da conformidade para os 

parâmetros da rede. Apenas 1% dos participantes avaliou como “regular” e 

outro 1% como “não se aplica”. O não se aplica foi preenchido por um cliente 

que informou, que pelo seu entendimento, não utilizou “som” por estar 

realizando uma prova. 

     Figura 27: Avaliação Acústica das Salas de Eventos  

 

                   Fonte: Elaboração própria 

 

O item conforto das cadeiras (figura 28) foi avaliado por 91% dos 

clientes como “ótimo”, o que pode ser tido como excelente resposta, uma vez 

que existe a preocupação de deixar o ambiente confortável para as pessoas 

que passam em média seis horas em um evento. Todas as cadeiras são 

acolchoadas e revisadas diariamente pela equipe. As cadeiras estragadas 

são descartadas ou levadas para o conserto.  
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Figura 28: Avaliação conforto das cadeiras de eventos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A respeito da avaliação de todo o espaço de eventos (figura 29), desde 

o foyer, salas e banheiros, o percentual de aprovação foi bem alto (94%), uma 

vez que ele inclui aspectos como conservação, manutenção da pintura e se 

todos os itens estão de acordo com o esperado pelo cliente e como mostrado 

em fotos. O percentual “ótimo” obtido reforça a preocupação da rede com a 

conservação do espaço e manutenção constante da pintura e de demais 

itens.  

Figura 29: Avaliação das Instalações de eventos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os equipamentos áudio visuais são fornecidos por uma empresa 

terceirizada homologada pela rede Accor, chamada On Time. Nessa parte, 

procuramos avaliar como o serviço foi prestado e se foi conforme solicitado 
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pelo cliente. Tivemos 80% das respostas como “ótima”, 10% como “bom”, 2% 

como “regular” e 8% como “não se aplica” (figura 30). Os 2% de avaliações 

“regular” servem como parâmetro para melhoria do serviço e isto é repassado 

para a empresa para que seja corrigido e acompanhado. Como é permitido 

que os clientes, caso prefiram, utilizem equipamentos dos seus fornecedores 

ou próprios, temos os 8% de avaliações informando que não se aplica.  

      Figura 30: Avaliação dos Equipamentos Áudio Visuais  

 

                  Fonte: Elaboração própria 

 

O estacionamento é terceirizado e operado pela empresa Estapar, 

homologada pela rede Accor para serviço, na maioria de seus hotéis no Rio de 

Janeiro. Ele é o que mais comprova a fragilidade da terceirização, pois existe 

pouco investimento em treinamento e muita rotatividade de funcionários. Nesse 

item (figura 31), temos 32% das avaliações como “regular”, um índice alto e 

negativo se comparado com os demais itens de infraestrutura. Esses clientes 

demonstraram-se insatisfeitos, seja pela demora no atendimento ou pela falta 

de cordialidade dos funcionários. Um deles se mencionou a ausência de 

controle eficaz dos veículos, como ponto negativo. Todas as observações são 

passadas em reuniões mensais com os supervisores da empresa para que 

sejam melhoradas e monitoradas as reclamações dos clientes, para que esse 

item não tenha um impacto negativo na experiência total do cliente no evento. 
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    Figura 31: Avaliação do serviço do estacionamento 

 

                   Fonte: Elaboração própria 

 

4.2 RECURSOS HUMANOS  
 

Nesse bloco da pesquisa, procuramos avaliar a qualidade do serviço 

prestado e monitorar se os processos de qualidade estão sendo exercidos 

pelas equipes envolvidas na realização do evento. É muito importante em 

eventos corporativos que tenhamos uma equipe focada para o atendimento 

cordial, com habilidade de resolução de problemas, que são sempre uma 

possibilidade de ocorrência no momento do evento. Todos os setores estão 

envolvidos direta ou indiretamente na percepção do cliente sobre a qualidade 

ofertada. 

Muitas vezes, a venda de um evento está atrelada à venda de almoço, 

jantar e outros serviços de alimentos e bebidas. Pela estrutura das salas de 

eventos, na maioria das vezes, as refeições (almoço e jantar) são feitas no 

restaurante do hotel, por isso solicitamos aos clientes que eles avaliem 

sempre como o serviço foi prestado. Das avaliações, 80% dos responsáveis 

pelo evento informaram que o serviço foi “ótimo” e apenas 2% o avaliaram 

como “regular” (figura 32).  
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Figura 32: Avaliação do atendimento dos garçons no Restaurante  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os garçons de eventos (figura 33) são responsáveis pelo serviço de 

montagem de coffee break, de serviço de água e café, dentro de sala, 

preparação das salas no layout solicitado pelo cliente, atendimento de 

pedidos feitos dentro do setor de eventos, sejam eles de alimentação ou de 

ajuda para manutenção da limpeza, dentro de sala ou qualquer auxilio que 

eles precisarem no evento. Nesse parâmetro o serviço foi muito bem avaliado, 

com 91% dos clientes considerando-o “ótimo”. O percentual não se aplica 

(1%) foi justificado por não ter tido contato com o garçom de evento.  

Figura 33: Avaliação do atendimento dos garçons de eventos  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A avaliação do atendimento do coordenador e da assistente de eventos 

(figura 34) tem por objetivo verificar como foi o atendimento durante todo 
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processo de contratação do evento, desde o envio da proposta até o 

encerramento do evento. Esse item também foi avaliado como “ótimo” por 

90% dos respondentes. Isto mostra que o treinamento e o controle de cada 

detalhe são percebidos pelos clientes de maneira muito positiva.  

Figura 34: Avaliação do Atendimento do Coordenador e da Assistente de eventos 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A avaliação do acolhimento da empresa se refere ao acolhimento do 

hotel como um todo (figura 35), abrange todos os funcionários, uma vez que é 

do conhecimento da rede que as impressões negativas estabelecem 

memórias mais duradouras que as positivas. É importante que todo hotel 

esteja envolvido e empenhado em desempenhar um serviço de excelência. 

Nesse item temos novamente um índice muito positivo, pois 91% dos 

participantes da pesquisa o avaliaram como “ótimo”. A linearidade de 

respostas relacionadas ao atendimento da equipe confirma que a empresa 

está seguindo o caminho correto quanto ao atendimento.  

Figura 35: Avaliação do Acolhimento da Empresa  

 

Fonte: Elaboração própria 
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Esse parâmetro (figura 36) avalia o atendimento da equipe técnica de 

audiovisual. Mostra também que 88% ficaram satisfeitos com o serviço e o 

consideraram “ótimo”.  O índice é muito positivo se considerarmos que a 

empresa é terceirizada e que mesmo assim, ela mantém a mesma média dos 

demais itens avaliados.  

Figura 36: Avaliação do Atendimento da Equipe técnica 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3 GASTRONOMIA 
 

 A gastronomia é fator crucial na realização do evento, pois em quase 

todos os eventos, temos pelo menos um serviço de alimentação. Os serviços 

mais usuais são coffee break, almoço, jantar e coquetel. Todos os itens são 

preparados pelo chef baseados no perfil do evento e no tipo de serviço.  

Os coffee breaks precisam oferecer uma variedade e devem seguir as 

orientações da rede, que vão desde incluir opções de alimentos saudáveis 

aos previstos por lei, como opções para diabéticos. Tudo é pensado e feito 

para atender às necessidades dos clientes, inclusive em solicitações 

especiais, como restrições alimentares tão comuns atualmente.  

Os itens de gastronomia também são acompanhados por uma 

nutricionista, desde a manutenção ao armazenamento, para que a qualidade 

final do produto seja atingida e a saúde dos participantes e hóspedes seja 

sempre prioridade.  

 A apresentação dos alimentos (figura 37) possui relevância, uma vez 

que a aparência visual estimula ou inibe o apetite. Os alimentos ofertados 
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devem seguir o padrão da rede, que vai desde a louça onde eles são 

servidos, o tamanho dos sanduíches, à homologação dos fornecedores, se 

estes estão em conformidade com a segurança alimentar. Nesse setor há 

necessidade de se obter feedback do cliente para melhoria constante dos 

serviços. Nesse âmbito tivemos a avaliação como “ótima” de 90% dos 

clientes.  

 O setor de alimentos e bebidas possui grande representatividade no 

Novotel Santos Dumont, pois muitos clientes utilizam o hotel só para usufruir 

dos serviços de alimentação, como almoço e jantar. Esses clientes muitas 

vezes se tornam clientes de eventos, pois já são familiarizados com o hotel. 

Figura 37: Avaliação da Apresentação dos Alimentos  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quanto à qualidade dos alimentos (figura 38), 91% das respostas 

aparecem como “ótima”, o que é um percentual bem significativo, reforçando 

o cuidado e atenção dedicados à preparação dos alimentos e sem dúvida 

possui um efeito positivo na avaliação final.  
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Figura 38: Avaliação da Qualidade dos Alimentos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.4 AVALIAÇÃO GERAL DO EVENTO  
 

A avaliação geral do evento é onde temos a resposta do quanto foi 

bom ou ruim, o evento realizado. Nesse aspecto, o objetivo do hotel é exceder 

às expectativas, uma vez que, com a padronização, o mínimo desejado é 

atender às expectativas do cliente. Nesse item, podemos ter uma ideia de 

como podemos evoluir para atingir o objetivo final e que pontos devemos 

desenvolver para superar sempre os resultados.  

Na avaliação geral (figura 39), podemos perceber que 45% 

consideraram que a qualidade excedeu às expectativas que os clientes 

tinham do hotel e que para 52% suas expectativas foram atingidas. Como a 

rede é procurada muitas vezes por clientes que já conhecem o produto 

Novotel, eles têm expectativas altas a respeito do serviço prestado e já o 

procuram esperando o padrão de atendimento e estrutura visto em outras 

unidades. Exceder às expectativas do cliente que conhece o produto é tarefa 

árdua, mas o resultado do Novotel Santos Dumont é realmente significativo, 

pois temos quase a metade dos clientes (45%) surpreendidos positivamente 

com o resultado final.  
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Figura 39: Avaliação geral da qualidade do evento 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na seção de respostas livres encontramos diversas observações, 

elogios e sugestões significativas que ficam arquivadas para constante 

melhoria. A figura 40 contém as palavras que aparecem com mais frequência. 

Figura 40: Ocorrência de palavras no espaço de sugestões 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Devemos ressaltar a ocorrência de palavras como padrão, 

credibilidade, confiança e qualidade que reforçam o sentido de que a 

padronização é percebida pelo cliente de maneira muito positiva. Destacamos 



85 

a posição que ocupa a palavra “padrão”, sobrepondo-se às demais, uma vez 

que a padronização é tida no Novotel, como companheira e garantia da 

qualidade na realização de eventos. 

Corroborando essa avaliação, o índice no TripAvisor (Figura 41) 

também mostra que o hotel em geral é bem avaliado pelos hóspedes e as 

palavras como treinamento, simpatia, cordialidade, padrão constituem-se 

pontos fortes nas avaliações do atendimento. Por sua vez, as avaliações 

negativas estão muitas vezes relacionadas aos serviços terceirizados, 

pontuados pelos hóspedes como, por exemplo, frigobar e estacionamento.  

  Figura 41: Avaliação dos clientes do Novotel Santos Dumont no TripAdvisor 

 

 Fonte: TripAdvisor, 2016 
8
 

 

A avaliação, em sua maioria positiva, no TripAdivisor, indica que 

mesmo situado fora dos grandes pontos turísticos tradicionais, como a praia 

de Copacabana, o hotel consegue se destacar, oferecendo um serviço que é 

reconhecido e recomentado pelos clientes. Esse site tem grande 

representatividade no momento de busca para hospedagem pelos clientes e 

pode ser um diferencial para vencer uma concorrência, cada vez mais 

numerosa na região.   

O foco na qualidade como um diferencial é uma marca da rede Novotel 

e uma preocupação constante na realização de eventos corporativos. A 

avaliação positiva de 97% dos clientes pesquisados, a respeito da avaliação 

                                                           
8
 Disponível em: https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303506-d1778563-r344935378-

Hotel_Novotel_Rio_De_Janeiro_Santos_Dumont-
Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeir.html#REVIEWS 
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da qualidade total do evento é muito significativa e serve como diretriz para a 

realização de outros eventos, seguindo a padronização do atendimento, com 

controle dos processos e atenção aos detalhes. Não existe serviço perfeito, 

pois a prestação do serviço está sujeita a inúmeras variáveis que podem 

impactar no resultado final. No entanto, existe um serviço atento às 

necessidades dos clientes e um potencial para desenvolvimento da 

sensibilidade para perceber ou identificar como exceder às expectativas e 

surpreender o cliente.  

O grande desafio do setor de eventos do Novotel Rio de Janeiro 

Santos Dumont concentra-se em entender os 3% dos clientes que tiveram 

suas expectativas parcialmente atendidas, como ponto para desenvolvimento 

da equipe ou da estrutura e trabalhar na manutenção dos clientes que 

recomendam e voltam a realizar eventos no hotel. O sucesso só pode ser 

mantido com trabalho e aprendizado constante, sempre atento à inovação na 

maneira como é apresentado o produto e como é prestado o serviço, em 

tempos que a comunicação e o fluxo de informações são rápidos e virais. 

Basta um erro para que toda reputação seja destruída em mídias sociais ou 

mesmo no boca a boca.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A evolução da hotelaria no Brasil se deu no início a passos lentos, 

acompanhado sempre de uma necessidade mundial de troca de mercadorias 

e globalização. O Brasil sempre acompanhou as tendências mundiais 

gradualmente, adaptando-as ao nosso mercado. A entrada das grandes redes 

hoteleiras permitiu uma nova perspectiva no mercado da hotelaria e hoje 

podemos dizer que somos protagonistas de muitas tendências. O acolhimento 

é algo nato do brasileiro, que é reconhecido pela sua hospitalidade e carisma.  

A vinda de grandes eventos, tão ansiosamente esperados, abriu 

oportunidades para o turismo e a criação de uma infraestrutura turística, ao 

menos nas capitais em que eles se desenvolveram, no caso da Copa e no 

caso das Olimpíadas, com destaque para o Rio de Janeiro. Estamos em 

tempo de conjuntura econômica muito difícil e complexa, enfrentando uma 

crise que há muito tempo não era vista no país. Ainda assim, existe um 

espaço para o desenvolvimento de alternativas para essa crise e o turismo 

aparece com grande destaque como uma delas.  

O turismo tem um papel muito significante na nova conjuntura mundial, 

visto seu potencial de desenvolvimento de postos de trabalho, que vão desde 

a infraestrutura que ele exige para se desenvolver, até o prestador de serviço 

final. Temos tantas belezas naturais, diversidade ecológica, cultural e social 

que atraem muitos visitantes para o nosso país. Existem problemas que são 

inerentes de grandes sociedades no mundo inteiro, que criam barreiras, como 

por exemplo, a violência que macula nossa cidade, a precariedade de 

estrutura de transportes e de recursos humanos qualificados para receber o 

turismo.  

O processo de evolução exige tempo, interesse político e 

investimentos, que estamos parcialmente conseguindo, especialmente agora 

com a atenção voltada para a realização das Olimpíadas. O Rio de Janeiro 

será a cidade que captará os olhos do mundo por mais de um mês, se 

levarmos também em consideração as Paraolimpíadas. O momento para 
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desenvolver o turismo e como consequência a hotelaria é agora e estamos 

muito melhores do que já fomos.  

A qualidade é almejada desde a Revolução Industrial em que se 

buscava a constante revisão do que estava sendo feito no intuito de melhorar 

a eficácia e nesse sentido os conceitos foram se desenvolvendo e foi 

verificada a necessidade de criar padrões ou parâmetros para que se 

atingisse o objetivo final na criação de um produto. Esses parâmetros viraram 

normas que são consultadas e verificadas até hoje seja na produção ou em 

serviços.  

A padronização oferece assim, uma diretriz do que já deu certo e pode 

ser aplicado para o sucesso no desenvolvimento de um produto ou na 

execução de um serviço. Nesse sentido ela se torna um alicerce importante 

para a qualidade em si. A qualidade é vista como não mais um diferencial, 

mas sim como obrigação, objetivo final a ser atingido.  

Na hotelaria, a estandardização torna-se quase uma obrigação para 

termos qualidade nos serviços como um todo e em eventos não poderia ser 

diferente. Na realização de um evento, não temos espaço para o erro, tudo 

precisa sair como planejado pelo cliente e devemos estar preparados para as 

imprevisibilidades. 

Os eventos corporativos seguem, em sua maioria, uma estrutura de 

necessidades que podem ser antecipadas no momento de abordagem do 

cliente e na elaboração do contrato. Ainda assim, o resultado final está sujeito 

a inúmeros fatores inerentes à prestação do serviço, que são as reações não 

padronizadas ou não mecânicas do serviço e que só acontecem no momento 

da verdade. Dentre esses fatores podemos destacar a empatia e a 

expectativa dos clientes, fatores intangíveis que podem determinar positiva ou 

negativamente a experiência total do cliente, impactando assim nos 

resultados da empresa.  

No caso dos eventos corporativos do Novotel Rio de Janeiro Santos 

Dumont, temos uma similaridade nas características dos clientes que 

escolhem a rede. Eles procuram a padronização e a confiabilidade que a 

imagem da Accor oferece. Por ter uma cultura organizacional fortemente 
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atrelada aos valores de seus funcionários, a rede consegue atingir diversos 

públicos, oferecendo uma gama de serviços, que transmitem ao cliente a 

percepção de serem personalizados. Oferece-se o padrão “fora da caixa”, a 

normatização sem atitudes mecanizadas, procurando preparar os funcionários 

para a resolução de problemas e encantamento dos clientes, ensinado a 

surpreendê-los.  

As pessoas são o grande motor na hotelaria, elas que vão ditar como o 

serviço será exercido independentemente do padrão ou não, por isso, o 

treinamento constante e a valorização dos funcionários são aspectos 

importantes para a manutenção da qualidade. As pessoas dependem de 

incentivos e precisam estar motivadas e ligadas à cultura organizacional que 

melhor os representem para obterem sucesso. A padronização deve ser um 

parâmetro, não uma barreira ou burocratização no atendimento.  

Os resultados positivos reforçam a ideia de que a qualidade é sim 

percebida pelos clientes e a aprendizagem constante e informações em rede, 

que permitem troca de cases para a melhoria do serviço de outros hotéis, 

fazem com que o cliente recomende e volte a realizar eventos, se hospedar 

ou utilizar outros serviços do hotel. 

O ponto de atenção de acordo com a pesquisa está atrelado à falta de 

controle que existe com a terceirização dos serviços, pois muitas vezes é 

selecionada uma empresa que não compartilha dos valores e não investe no 

treinamento de seus funcionários, mas que na execução do serviço está 

representando o hotel como um todo.  

A qualidade deve ser um processo constante que contempla a criação 

de processos bem estruturados que servem como modelo e não como um 

limite ou imposição, o acompanhamento e a atenção aos detalhes, controle 

dos resultados e aprendizado com os problemas. A confiabilidade que se 

atinge quando se tem uma equipe atenta a esse ciclo é um diferencial em 

momentos de tanta concorrência e crise econômica. Ela deve ser a maior 

preocupação para as empresas que querem se manter competitivas e líderes 

nesse mercado tão dinâmico e desafiador.  
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A qualidade não existe sem pessoas. A empresa pode ter milhões de 

normas, processos, um padrão fortalecido, mas se não tiver pessoas 

apaixonadas e fortemente ligadas à cultura organizacional e aos valores da 

empresa, a qualidade não será atendida. Os funcionários são o maior bem 

imaterial de uma empresa, principalmente de serviços. O atendimento que 

deixa marcas memoráveis na experiência do hóspede, muitas vezes a 

maneira como os clientes são tratados e cuidados determinam que o cliente 

volte em detrimento do produto. O foco assim deve ser cuidar desse bem tão 

valioso que são as pessoas e as “trocas” que elas proporcionam. 

As avaliações realizadas pelos clientes coorporativos do Novotel Rio de 

Janeiro Santos Dumont atestam que a empresa está cumprindo sua missão 

no oferecimento de serviços com qualidade. 
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APÊNDICE - Modelo de Avaliação da percepção do cliente de eventos* 

 

*Elaborado em parceria com Breno Siqueira, coordenador de eventos.  


