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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo estabelecer uma confrontação entre os atributos de 

qualidade percebidos por clientes, em avaliações on-line espontâneas, após a experimentação 

do serviço de um hotel categoria cinco estrelas, luxo, e a percepção da equipe gestora do 

referido estabelecimento. A fundamentação do estudo está suportada por revisão sistemática da 

literatura. Em termos metodológicos, para a captura da percepção dos clientes, adotou-se a 

pesquisa e análise de dados de 571 avaliações disponíveis on-line no portal TripAdvisor, 

enquanto para a pesquisa com os gestores, foram feitas entrevistas individuais com seis 

profissionais que atuam diretamente na administração do hotel estudado. Como resultado, é 

evidenciada a necessidade de intervenções estruturais no hotel estudado, o incremento de 

processos operacionais, controle de estoque, capacitação humana e profunda investigação dos 

resultados dos motores de satisfação de qualidade. 

 

Palavras-chave: Gestão de serviços. Gestão da qualidade. Qualidade em serviços. Qualidade 

percebida. Expectativa de cliente. Hospitalidade. Turismo. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The present research aims to establish a confrontation between the attributes of perceived 

quality by clients, in spontaneous online evaluations, after experimenting the service of a five 

star - luxury category hotel and the perception of the management team of the establishment. 

The reasoning of the study is supported by a systematic review of the literature. In 

methodological terms, to capture customer perception, the research and data analysis was made 

with 571 evaluations available online on the TripAdvisor portal, while for the research with the 

managers, individual interviews were conducted with 06 professionals who work directly in the 

administration of the hotel studied. As a result it is evidenced by this study the need for 

structural interventions on the property, increase operational processes, inventory control, 

human training and deep investigation of the results of quality satisfaction engines. 

 

Keywords: Service management. Quality management. Quality in services. Perceived quality. 

Customer expectation. Hospitality. Tourism. 

 

  



 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ABAV  – Associação Brasileira dos Agentes de Viagens 

ABEOC  – Associação Brasileira de Empresas de Eventos 

ABIH RJ – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro 

APEX   – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 

BACEN – Banco Central do Brasil 

ETOA   – European Tourism Association 

IBGE   – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MDIC   – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

MICE   – Meetings, Incentives, Congressos & Events 

MTur   – Ministério do Turismo 

RCVB RJ  – Rio Convention and Visitors Bureau Rio de Janeiro 

RevPAR  – Revenue per Available Room 

RIOTUR  – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mdic.gov.br/


 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Chegada de turistas ao Brasil .................................................................................. 16 

Tabela 2 – Análise de atributos – pesquisa TripAdvisor .......................................................... 72 

 

 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Estrutura metodológica da pesquisa ........................................................................ 23 

Figura 2 – O papel dos serviços na economia .......................................................................... 34 

Figura 3 – O pacote de serviços................................................................................................ 35 

Figura 4 – Modelo SERVQUAL .............................................................................................. 39 

Figura 5 – Qualidade total percebida ........................................................................................ 40 

Figura 6 – Impacto da TI na lucratividade empresarial ............................................................ 43 

Figura 7 – Processo TrustYou Analytics ................................................................................... 45 

Figura 8 – Dados ilustrativos da ferramenta TrustYou Analytics 1 .......................................... 47 

Figura 9 – Dados ilustrativos da ferramenta TrustYou Analytics 2 .......................................... 47 

Figura 10 – Metodologia da pesquisa ....................................................................................... 50 

Figura 11 – Pesquisa TripAdvisor ............................................................................................ 55 

Figura 12 – Pop up pesquisa TripAdvisor ................................................................................ 56 

Figura 13 – Pontuação TripAdvisor ......................................................................................... 57 

Figura 14 – Níveis TripAdvisor ............................................................................................... 57 

Figura 15 – Organograma do hotel ........................................................................................... 65 

Figura 16 – Matriz esforço e resultado ..................................................................................... 75 

 

 

  



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Chegada de turistas ................................................................................................ 17 

Gráfico 2 – Nacionalidades dos hóspedes ................................................................................ 19 

Gráfico 3 – Comparativo de ocupação anos 2014 a 2016 ........................................................ 20 

Gráfico 4 – Quantidade de publicações por ano ISI Web of Science ....................................... 27 

Gráfico 5 – Quantidade de publicações por ano Scopus .......................................................... 30 

Gráfico 6 – Avaliação geral do hotel estudado no site TripAdvisor ........................................ 58 

Gráfico 7 – Avaliação específica .............................................................................................. 59 

Gráfico 8 – Avaliação do atributo quartos................................................................................ 60 

Gráfico 9 – Avaliação da qualidade do sono ............................................................................ 61 

Gráfico 10 – Avaliação do atributo limpeza ............................................................................. 62 

Gráfico 11 – Avaliação do atributo serviços ............................................................................ 62 

Gráfico 11 – Avaliação do atributo valor ................................................................................. 63 

Gráfico 12 – Avaliação dos atributos específicos do hotel estudado ....................................... 64 

Gráfico 13 – Ativos da empresa relacionados à qualidade – pesquisa de campo .................... 66 

Gráfico 14 – Avaliação dos atributos de qualidade – pesquisa de campo ................................ 68 

Gráfico 15 – Avaliação dos atributos da gastronomia – pesquisa de campo ........................... 69 

Gráfico 16 – Avaliação da infraestrutura – pesquisa de campo ............................................... 69 

Gráfico 17 – Avaliação do serviço –pesquisa de campo .......................................................... 70 

Gráfico 18 – Avaliação dos principais atributos – pesquisa de campo .................................... 71 

Gráfico 19 – Análise de atributos – pesquisa TripAdvisor ...................................................... 72 

 

  



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Palavras-chave – acrônimo PICO .......................................................................... 26 

Quadro 2 – Pesquisa e refinamentos ISI Web of Science ........................................................ 26 

Quadro 3 – Artigos selecionados ISI Web of Science ............................................................. 27 

Quadro 4 – Análise e classificação de periódicos de acordo com Qualis 2015 ISI Web of 

Science ................................................................................................................... 28 

Quadro 5 – Pesquisa e refinamentos Scopus ............................................................................ 29 

Quadro 6 – Artigos selecionados na base de dados Scopus ..................................................... 30 

Quadro 7 – Análise e classificação de periódicos de acordo com Qualis 2015 Scopus ........... 31 

Quadro 8 – Resumo das pesquisas – Scopus e ISI Web of Science ......................................... 31 

Quadro 9 – Propriedades hoteleiras no mundo ......................................................................... 37 

Quadro 10 – Redes de relacionamento – ano 2016 .................................................................. 42 

Quadro 11 – Produção Booking.com ........................................................................................ 43 

Quadro 12 – Redes sociais analisadas pela ferramenta TrustYou Analytics ............................ 46 

Quadro 13 – População da pesquisa ......................................................................................... 49 

Quadro 14 – Fundamentação do roteiro de pesquisa ................................................................ 51 

Quadro 15 – Plano de ação proposto ........................................................................................ 76 

Quadro 16 – GAPs identificados .............................................................................................. 78 

  



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 16 

1.1 OBJETO DO ESTUDO ...................................................................................................... 18 

1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA ................................................................................................. 19 

1.3 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 21 

1.3.1 Objetivo geral ................................................................................................................. 21 

1.3.2 Objetivos específicos ...................................................................................................... 21 

1.4 QUESTÕES-PROBLEMA ................................................................................................. 22 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO ........................................................................................... 22 

1.6 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO ......................................................................................... 22 

1.7 ESTRUTURA METODOLÓGICA DO ESTUDO ............................................................ 23 

1.8 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO ....................................................................................... 24 

2 REVISÃO DA LITERATURA .......................................................................................... 25 

2.1 LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA ............................................... 25 

2.1.1 Base ISI Web of Science ................................................................................................ 26 

2.1.2 Base Scopus .................................................................................................................... 29 

2.1.3 Base Scielo ...................................................................................................................... 31 

2.1.4 Resumo das pesquisas nas bases de periódicos ........................................................... 31 

2.2 SERVIÇOS E A INDÚSTRIA DA HOSPITALIDADE ................................................... 32 

2.3 QUALIDADE EM SERVIÇOS ......................................................................................... 37 

2.4 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS ....................................................................................... 42 

2.5 FERRAMENTA TRUSTYOU ANALYTICS DE MEDIÇÃO DE QUALIDADE .............. 45 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA .................................................................................... 48 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA .................................................................................. 48 

3.2 CATEGORIZAÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA .................................................... 49 

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS ............................................................................ 50 

3.3.1 Entrevistas ...................................................................................................................... 51 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DE DADOS ......................... 52 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO ........................................................................................... 52 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS ............................................................... 54 

4.1 FORMATO DE PESQUISA TRIPADVISOR ................................................................... 54 

4.2 APRESENTAÇÃO DE DADOS TRIPADVISOR ............................................................ 58 



 

4.3 PESQUISA DE CAMPO – CORPO DE DIREÇÃO DO HOTEL .................................... 65 

4.3.1 Qualidade em serviços ................................................................................................... 65 

4.3.2 TripAdvisor .................................................................................................................... 67 

4.3.3 TrustYou .......................................................................................................................... 67 

4.3.4 Atributos de qualidade .................................................................................................. 68 

4.4 CONFRONTAÇÃO DOS RESULTADOS ....................................................................... 71 

4.5 PRIORIZAÇÃO DE PROPOSTAS E PLANO DE AÇÃO ENDEREÇADOS AO 

APRIMORAMENTO DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS ........................................... 75 

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS ......................................... 78 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 80 

APÊNDICE A – Roteiro utilizado nas entrevistas semiestruturadas ................................ 84 

ANEXO A – Selos de avaliação da plataforma TripAdvisor.............................................. 86 

 

 

 



16 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Estado do Rio de Janeiro possui a segunda maior economia do Brasil, sendo 

responsável por 10,4% do PIB nacional, conforme o Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa 

e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro – Fundação CEPERJ (2016), ficando 

somente atrás do Estado de São Paulo. A principal atividade econômica do Estado está ligada 

ao setor terciário (prestação de serviços), seguido pelo industrial com foco nos segmentos do 

petróleo, metalurgia, siderurgia, gás-química, petroquímica, naval, automobilística, 

audiovisual, cimenteira e alimentícia. 

O setor terciário contribui com 71,7% do PIB brasileiro, de acordo com o Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC, 2015). Nesse setor, a atividade 

turística obtém destaque por corresponder a 9,6% do PIB brasileiro, conforme dados do 

Ministério do Turismo (MTUR, 2015). No Estado do Rio de Janeiro, a atividade turística 

contribuiu com 10,8% para a formação do PIB no ano de 2016, de acordo com a Fundação 

CEPERJ (2016).  

Com referência à atividade turística, a cidade do Rio de Janeiro recebeu 13,3 milhões 

de viajantes em 2016. Destes, 3,6 milhões eram estrangeiros, segundo a concessionária Rio-

Galeão. O contingente de turistas é crescente no país desde a década de 1970, como ilustram a 

Tabela 1 e o Gráfico 1. 

 

Tabela 1 – Chegada de turistas ao Brasil 

 

Fonte: O autor, com base em dados da Polícia Federal e Ministério do Turismo (2017 – ano base 2016). 

 

 

Ano Total Ano Total Ano Total Ano Total

1970     249.900 1982  1.146.681 1994  1.853.301 2006  5.017.251 

1971     287.926 1983  1.420.481 1995  1.991.416 2007  5.025.834 

1972     342.961 1984  1.595.726 1996  2.665.508 2008  5.050.099 

1973     399.127 1985  1.735.982 1997  2.849.750 2009  4.802.217 

1974     480.267 1986  1.934.091 1998  4.818.084 2010  5.161.379 

1975     517.967 1987  1.929.053 1999  5.107.169 2011  5.433.354 

1976     555.967 1988  1.742.939 2000  5.313.463 2012  5.676.843 

1977     634.595 1989  1.402.897 2001  4.772.575 2013  5.813.342 

1978     784.316 1990  1.091.067 2002  3.784.898 2014  6.429.852 

1979  1.081.799 1991  1.228.178 2003  4.132.847 2015  6.305.838 

1980  1.625.422 1992  1.692.078 2004  4.793.703 2016  6.578.074 

1981  1.357.879 1993  1.641.138 2005  5.358.170 

Chegadas de turistas

http://www.mdic.gov.br/
http://www.mdic.gov.br/
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Gráfico 1 – Chegada de turistas 

 

Fonte: O autor, com base em dados da Polícia Federal e do Ministério do Turismo (2017 – ano base 2016). 

 

No ano de 2015, o Estado do Rio de Janeiro contabilizou 91.353 leitos, em um total 

de 781 meios de hospedagem, para atender a todos os hóspedes, conforme dados da Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ, 2016). Os produtos disponíveis 

apresentam uma grande diversidade, variando de hotéis a albergues. Não se englobam, nestes 

dados, campings e a recente modalidade de aluguel por temporada, que intermedia 

apartamentos, casas, quartos ou leitos de proprietários individuais como, por exemplo, Airbnb1, 

Oasis Collection2 e One Fine Stay3.  

De forma a incrementar a comercialização do parque instalado disponível na cidade, 

assim como para manter a demanda aquecida e constante, associações privadas como a ABIH-

RJ, Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC) e Rio Convention and Visitors 

Bureau (RCVB-RJ), têm atuado em paralelo e em conjunto com entidades públicas, como a 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) e o Ministério do 

Turismo (MTur) e suas ramificações estaduais, com o objetivo de promover e atrair eventos 

para o calendário da cidade.  

No ano de 2007, o Brasil foi eleito o país sede da Copa do Mundo 2014, com a 

participação de 12 cidades do território nacional. O evento movimentou um milhão de turistas, 

dos quais 700 mil estrangeiros, de acordo com dados do Mtur (2014). 

                                                 
1 Fundada em 2008, a empresa define-se como uma comunidade em busca de novos locais para descobrir. É destinada a 

proprietaries privados, que buscam o aluguel de seus quartos, apartamentos, sítios ou qualquer propriedade. Contabilizou no 

ano de 2016, 60 milhões de hóspedes, em 191 países. Fonte: <www.airbnb.com/about/about-us>.  
2 Empresa similar ao Airbnb, com o diferencial de possuir somente propriedades com decoração de alto padrão e serviços 

agregados, como concierge, check in, academia, amenities, club house com bar e piscina, dentre outros. Presente em 22 

cidades – especialmente em destinos exóticos. Fonte:<www.oasiscollections.com/about-us>.  
3 Principal concorrente da Oasis Collection, com similar portfólio de produtos, serviços e clientes. Presente somente nas cidades 

de Nova Iorque, Los Angeles, Roma e Paris. Fonte: <www.onefinestay.com/about/>.  

file:///C:/Users/Vera%20Maria%20Flesch/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.airbnb.com/about/about-us
file:///C:/Users/Vera%20Maria%20Flesch/Desktop/www.oasiscollections.com/about-us
file:///C:/Users/Vera%20Maria%20Flesch/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.onefinestay.com/about/
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Já no ano de 2009, a cidade do Rio de Janeiro foi eleita capital olímpica, para sediar 

os Jogos Olímpicos 2016. Para este evento, a Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro – 

RIOTUR registrou 1,17 milhão de visitantes, dentre os quais havia 410 mil turistas 

internacionais, com um gasto médio de 424,00 reais por dia e por pessoa. Para atender a essa 

demanda, 20 mil quartos foram construídos (ABIH, 2016).  

No Rio de Janeiro, o otimismo dos empresários foi percebido tanto através do 

incremento como do início das operações hoteleiras na cidade. O aumento do volume de leitos 

na cidade intensificou-se depois da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. 

Nesse sentido, em 2016 o município contabilizou 43 mil quartos em hotéis, de acordo 

com RCVB-RJ. De acordo com o órgão, se forem acrescentados, a essa quantidade, pousadas, 

albergues, campings e aluguel por temporada de proprietários individuais, estima-se um total 

de 60 mil quartos disponíveis, segundo o órgão. Com isto, o setor, após as Olimpíadas, passa a 

contar com uma farta e diversificada oferta de produtos.  

Em paralelo, a elevação da taxa cambial praticada no Brasil, notadamente no ano de 

2016, com uma média de 3,48 acumulada, de acordo com o Banco Central (BACEN, 2016), 

favoreceu decerto para incrementar o fluxo de turistas estrangeiros e, possivelmente, alterar o 

destino turístico de brasileiros, que podem ter o destino nacional como opção. Uma pesquisa 

do MTur realizada durante os Jogos Olímpicos aponta que 87% dos turistas estrangeiros 

manifestaram a intenção de voltar ao Brasil.  

Entretanto, é preciso considerar que a indústria do turismo é uma típica indústria de 

serviços e, como tal, no caso do Rio de Janeiro, reveste-se de especial importância pela 

relevância que assume na formação do PIB da cidade.  

    

1.1 OBJETO DO ESTUDO 

 

Diante do exposto, esta pesquisa estuda um hotel cinco estrelas do segmento luxo, 

localizado em Copacabana, município do Rio de Janeiro. A propriedade foi construída em 1978, 

por uma incorporadora nacional, e operou até a década de 1990 como hotel, posicionando-se 

entre os principais hotéis à época.  

No ano de ano de 1996, o prédio foi vendido para uma rede multinacional europeia, 

com a intenção de iniciar as operações na cidade carioca com uma marca cinco estrelas de seu 

portfólio. Até então a cadeia somente operava na cidade com bandeiras econômicas.  
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Atualmente, o hotel possui uma espaçosa estrutura, contando com pouco mais de 300 

quartos e centro de convenções para até duas mil pessoas. No ano de 2016, contava com cerca 

de 415 funcionários no total.  

No ano de 2015, o hotel apresentou como resultado uma diária média de 753,00 reais, 

e um RevPAR4 de 439,00 reais. Já no ano de 2016, os índices saltaram para uma diária média 

de 1.296,00 reais e um RevPAR de 527,00 reais, devido aos Jogos Olímpicos.  

Quanto à segmentação, ilustrada pelo Gráfico 2, segundo dados internos de 2016, o 

hotel apresentou a composição de 38% de mercado corporativo, 35% de mercados lazer e 

MICE, e 12% de tripulações aéreas. Os hóspedes são principalmente oriundos do mercado 

nacional, seguidos por americanos e europeus. 

 

Gráfico 2 – Nacionalidades dos hóspedes 

  
Fonte: O autor, com base em dados do hotel estudado, referentes ao ano 2016 acumulado. 

 

 

1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Conforme evidenciado, a cidade do Rio de Janeiro, além das suas vocações turísticas 

naturais, foi eleita como sede de importantes eventos mundiais, como a Copa do Mundo 2014 

e dos Jogos Olímpicos de 2016. Desde então, sob a perspectiva do setor de turismo, grandes 

                                                 
4 Revenue per available room: indica a receita que cada quarto gera. A métrica utiliza como base a receita total dividida pela 

quantidade de quartos de um hotel.  

33%

17%
12%

7%

6%

3%

3%

2%

2%

2% 13%

Brazil

United States

France

Great Britain

Argentina

Germany

Japan

Spain

Switzerland

Norway

Outros



20 

grupos internacionais hoteleiros iniciaram e ampliaram seus investimentos, buscando construir 

ou reformar propriedades, de forma a atender ao público.  

No entanto, ao contrário do esperado na concepção do serviço, o referido hotel tem 

apresentado baixos índices de satisfação, de acordo com levantamentos preliminarmente feitos 

por meio de ferramentas utilizadas pela empresa para avaliação do posicionamento do produto. 

A título de ilustração, em maio de 2016, o hotel registrava uma classificação média, pelos seus 

clientes finais, como produto muito bom, ocupando a 48º posição no ranking do TripAdvisor5 

– um importante parâmetro adotado pelo setor hoteleiro. Em levantamento mais recente, 

realizado em primeiro de março de 2017, a empresa passou a ocupar a 67o posição, em um total 

de 2.336 avaliações. Já na ferramenta Trust You6, encerrou o ano de 2016 com 22 pontos 

acumulados, enquanto a meta era 35 pontos, do total máximo atingível de 50 pontos. 

Adicionalmente, em termos administrativos, o hotel contabilizou elevados índices de 

turn over nos anos de 2014, 2015 e 2016, com respectivamente 32%, 46% e 26%, de acordo 

com dados do Departamento de Recursos Humanos da empresa. Nesses mesmos anos, as taxas 

de ocupação anual acumuladas, com exceção do ano de 2014, não atingiram a performance pré-

estabelecida, como ilustrado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Comparativo de ocupação anos 2014 a 2016 

 

Fonte: O autor (2017), com base em indicadores do caso estudado.  

 

                                                 
5TripAdvisor: site de viagens, que tem por objetivo ajudar turistas a planejarem suas viagens. Apresenta avaliações de hóspedes 

e possibilita a venda de hospedagem. Conta com 350 milhões de visitantes por mês e 320 milhões de avaliações e opiniões, 

cobrindo mais de 6,2 milhões de acomodações, restaurantes e atrações turísticas, de acordo com o Google Analytics 2015. O 

objetivo da empresa estudada é estar avaliada como produto cinco estrelas, nível excelente, ocupando a décima colocação no 

índice de satisfação. Consulta realizada em 10/05/2016. 

6 Ferramenta que mede o índice de reputação da empresa, através da análise de qualidade do serviço. Sua métrica de análise 

inclui dados de clientes em diversos canais, tais como Expedia, Booking.com, Google e mídias sociais. 
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Os dados do segmento de turismo, relacionados à importância desta atividade e ao 

crescimento do número de meios de hospedagem na cidade do Rio de Janeiro, reforçam a 

necessidade de investimento contínuo, não somente em tecnologia, mas especialmente em 

compreender as reais expectativas dos clientes, de modo que a empresa possa agir em direção 

ao desenvolvimento de produtos e serviços com processos capazes de aprimorar a experiência 

desses clientes.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Identificada a situação-problema, estabeleceu-se o objetivo geral e os objetivos 

específicos desta pesquisa. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar os atributos de qualidade em serviços, identificados por clientes após a 

experimentação do serviço do objeto deste estudo, por meio da investigação das avaliações e 

comentários espontâneos disponibilizados na plataforma on-line de avaliação TripAdvisor, 

incorporando a comparação desses atributos com a percepção dos gestores do estabelecimento 

estudado. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar os principais atributos de qualidade sob o prisma dos consumidores 

finais, a partir da sistematização dos comentários e avaliações espontâneas na 

plataforma on-line de avaliação TripAdvisor. 

b) Confrontar os atributos e padrões de qualidade esperados pelos clientes com os 

atributos e padrões de qualidade apresentados pela empresa, evidenciando possíveis 

lacunas de qualidade. 

c) Elaborar propostas para a melhoria dos níveis de qualidade de serviço, a partir da 

confrontação das considerações dos clientes, após sua experimentação, com as 

respostas da equipe gestora do hotel estudado. 
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1.4 QUESTÕES-PROBLEMA 

 

Este estudo busca responder às seguintes questões: 

a) Quais são os atributos de qualidade identificados pelos clientes de forma 

espontânea, com base nos comentários de suas experiências na plataforma 

TripAdvisor? 

b) Quais são os atributos de qualidade comunicados pela empresa para os 

consumidores? 

c) Há hiatos de qualidade entre os serviços comunicados face aos experimentados?  

d) Quais as percepções da equipe gestora do hotel estudado em relação aos requisitos 

de qualidade entregues pelo estabelecimento? 

e) Como contribuir para o aprimoramento da experiência do serviço por meio das 

considerações de percepção de clientes? 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

No âmbito teórico, esta pesquisa busca contribuir com o desenvolvimento de um 

estudo interdisciplinar aplicado a um segmento relevante para a cidade do Rio de Janeiro, 

envolvendo distintas áreas do conhecimento, tais como: gestão em serviços, gestão de 

qualidade, marketing e comportamento do consumidor. 

Em termos empíricos, os resultados gerados neste estudo podem inspirar a empresa 

estudada e outras empresas de serviços, em especial as hoteleiras, a orientar o desenvolvimento 

de seus serviços de forma a convergirem com as expectativas dos clientes. 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa estuda somente o hotel apresentado na seção 1.1. O recorte temporal do 

estudo compreende o período entre os anos 2015 e 2016 (primeiro de janeiro 2015 até 31 

dezembro de 2016). Este período justifica-se por se referirem aos anos com utilização e análise 

de dados e por compreenderem eventos relevantes ao estudo.  

Para fins de levantamento dos atributos de qualidade percebida pelos clientes do hotel 

estudado, são analisadas as avaliações provenientes da plataforma TripAdvisor 

(www.tripadvisor.com). Esta plataforma foi a única selecionada, por conter a maior quantidade 

http://www.tripadvisor.com/
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de participantes cadastrados e possuir mais de 320 milhões de avaliações de produtos, sendo, 

dessa maneira, a maior base gratuita de consulta de qualidade de serviços por viajantes.  

Por fim, não serão feitas comparações com outras propriedades da mesma rede, 

tampouco com concorrentes diretos. Reconhece-se, por outro lado, que eventuais inspirações 

provenientes desse estudo podem também ser apropriadas por outros hotéis que estejam 

experimentando desafios similares. 

 

1.7 ESTRUTURA METODOLÓGICA DO ESTUDO 

 

O estudo é estruturado em duas vertentes complementares: teórica e empírica. A 

vertente teórica tem por objetivo analisar os conceitos dos temas gestão de serviços e qualidade 

em serviços e apresentar como estes se relacionam ao objeto estudado, de forma a apresentar o 

processo de percepção de qualidade através da ótica do cliente. Já a vertente empírica se propõe 

a identificar as formas de análise da percepção e opinião do cliente acerca dos serviços 

experimentados, e a coleta de dados da empresa, necessários para o embasamento da pesquisa. 

A Figura 1 ilustra a estrutura deste estudo.  

 

Figura 1 – Estrutura metodológica da pesquisa 

 

Fonte: Adaptado de Araujo (2011). 
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1.8 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este primeiro capítulo apresenta uma análise do contexto em que o problema de 

pesquisa está inserido. Adicionalmente, indica os objetivos geral e específicos, relevância e 

delimitação do trabalho. O capítulo 2 explora a literatura científica, que envolve o tema 

proposto e aprofunda conceitos necessários ao suporte do estudo.  

O capítulo 3 descreve a metodologia adotada para o desenvolvimento da vertente 

empírica do estudo. O capítulo 4 apresenta os dados coletados no TripAdvisor e na pesquisa de 

campo com os gestores do hotel estudado, e posteriormente desenvolve um discussão acerca 

dos resultados obtidos e a literatura.  

Por fim, no capítulo 5 são formalizadas as conclusões do estudo e as sugestões de 

estudos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo são discutidos os principais conceitos de Gestão de Serviços e Gestão 

de Qualidade, associados ao setor hoteleiro, para melhor entendimento do problema de pesquisa 

e análise dos resultados deste estudo. A revisão bibliográfica busca evidenciar estes conceitos 

também através de trabalhos antecedentes e similares, a fim de criar uma estrutura teórica para 

fundamentar esta pesquisa. 

Este capítulo está dividido em duas seções: levantamento sistemático da literatura e 

revisão da literatura. 

 

2.1 LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA 

 

O levantamento bibliométrico foi realizado através da consulta aos periódicos 

localizados nas bases de dados Web of Science, Scielo e Scopus, acessados pelo portal de 

periódicos CAPES no período de 14 de junho de 2016 a 10 de agosto de 2016.  

De acordo com Guedes e Borschiver (2005), a bibliometria é uma ferramenta 

estatística que permite mapear e gerar diferentes indicadores de tratamento e gestão da 

informação e conhecimento. Essa técnica permite minimizar a subjetividade inerente à 

indexação e recuperação das informações, produzindo conhecimento em determinada área de 

assunto. As autoras reforçam que, em última análise, essa técnica contribui para tomadas de 

decisão na gestão da informação e conhecimento, uma vez que auxilia na organização e 

sistematização de informações cientificas e tecnológicas.  

Este levantamento está baseado na adaptação do acrônimo PICO (população, 

intervenção, comparação e outcomes), criado a partir do protocolo Cochrane, inicialmente 

utilizado para a área da saúde, com o objetivo de avaliar intervenções médicas. Um dos 

principais objetivos desse método é evitar o viés, a tendenciosidade e duplicidades na pesquisa. 

De acordo com Petticrew e Roberts (2006), a preparação cuidadosa de um protocolo de pesquisa 

para uma revisão sistemática garante a redução de arbitrariedade no processo de revisão. 

A construção do modelo sugerido surge a partir da questão de revisão sistemática da 

literatura, a saber: “quais são as principais práticas de gestão da qualidade em serviços na 

indústria de hospitalidade identificadas na literatura?” 

A partir disso, cria-se uma combinação de palavras-chave, consoantes com a revisão 

sistemática, estruturadas neste acrônimo. O cruzamento dos termos dá-se com a utilização dos 
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conectivos booleanos AND e OR. Para esta pesquisa, é utilizada a estrutura apresentada no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Palavras-chave – acrônimo PICO 

Acrônimo Caracterização Palavras-Chave 

P População 
Hotel OR Hotéis OR Hotels OR Hospitality OR Hospitalidade OR 

Hospedagem OR Turismo OR Tourism  

I Intervenção 

Quality service management OR Gestão da qualidade em serviços OR 

Qualidade em Serviços OR Quality service OR Excelência em serviços OR 

Excellence in services OR Excelência em gestão OR excellence in 

management OR Quality OR Excellence. 

C Comparação Não aplicável 

O Outcomes 

Indicadores de desempenho OR key performance indicators OR KPI OR 

client satisfaction OR satisfação do cliente OR qualidade percebida OR 

quality perception OR quality perceived OR expectativa de cliente OR client 

expectation. 

TS=((Hotel OR Hotéis OR Hotels OR Hospitality OR Hospitalidade OR Hospedagem OR Turismo OR 

Tourism) AND (Quality service management OR Gestão da qualidade em serviços OR Qualidade em Serviços 

OR Quality service OR Excelência em serviços OR Excellence in services OR Excelência em gestão OR 

excellence in management OR Quality OR Excellence)AND(Indicadores de desempenho OR key performance 

indicators OR KPI OR client satisfaction OR satisfação do cliente OR qualidade percebida OR quality 

perception OR quality perceive OR expectativa de cliente OR client expectation)). 

Fonte: Adaptado de Higgins e Green (2008). 

 

2.1.1 Base ISI Web of Science 

 

A pesquisa realizada na base ISI Web of Science foi conduzida conforme indicado no 

Quadro 2, com a utilização das mesmas palavras-chave provenientes da aplicação do acrônimo 

PICO. 

 

Quadro 2 – Pesquisa e refinamentos ISI Web of Science 

Total de artigos encontrados: 1134 

Primeiro refinamento por tipo: Article e Reviews Total de artigos: 924 

Segundo refinamento: idiomático inglês e português Total de artigos: 897 

Terceiro refinamento: por área (Hospitality, Leisure, Sports and Tourism, 

Management, Business and Social Sciences e Interdisciplinary) 
Total de artigos: 649 

Fonte: Base de dados ISI Web of Science. 

 

O refinamento nesta base ocorreu em três etapas. Após o resultado total de 1.134 

artigos encontrados, o primeiro refinamento deu-se por categoria de publicação, sendo article 

e reviews, resultando em 924 itens. Na segunda etapa, o refinamento foi conduzido pelos 

idiomas inglês e português, com resultado de 897 itens (todos de língua inglesa). A terceira 
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etapa limitou as publicações nas áreas Hospitality, Leisure, Sports and Tourism, Management, 

Business and Social Sciences e Interdisciplinary, com 649 publicações resultantes.   

O levantamento quantitativo de publicações disponíveis na base ao longo dos anos está 

representado no Gráfico 4. Nota-se um tímido desenvolvimento científico ao longo de dez anos, 

atingindo o auge de produção no ano de 2015. Através do gráfico 4, evidencia-se a tardia e, 

ainda escassa, produção cientifica da indústria de hospitalidade.  

 

Gráfico 4 – Quantidade de publicações por ano ISI Web of Science 

 
Fonte: Base de dados ISI Web of Science. 

 

Após o refinamento inicial, a triagem para seleção de artigos utilizados foi realizada 

por meio da leitura de títulos e resumos. O Quadro 3 consolida os artigos resultantes.  

 

Quadro 3 – Artigos selecionados ISI Web of Science 

# Título Autor(es) Periódico Ano 

1 

The becoming of user-generated reviews: 

Looking at the past to understand the future 

of managing reputation in the travel sector 

Vasiliki Baka 
Tourism Management 

53 148-162 
2016 

2 

Responding to negative online reviews: The 

effects of hotel responses on customer 

inferences of trust and concern 

Beverley A. Sparks, 

Kevin Kam Fung So, 

Graham L. Bradley 

Tourism Management 

53 74-85 
2016 

3 
In search of patterns among travellers' hotel 

ratings in TripAdvisor 

Snehasish Banerjee, 

Alton Y.K. Chua 

Tourism Management 

53 125-131 
2016 

4 

Analysis of the perceived value of online 

tourism reviews: Influence of readability and 

reviewer characteristics 

Bin Fang, Qiang Ye, 

Deniz Kucukusta, 

Rob Law 

Turism Management 

52 498-506 
2016 

5 

Understanding the determinants of hotel 

booking intentions and moderating role of 

habit 

Gomaa Agaga, 

Ahmed A. El-Masry 

International Journal 

of Hospitality 

Management 54 52–

67 

2016 

6 

Power of consumers using social media: 

Examining the influences of brand-related 

user-generated content on Facebook 

Angella J. Kim, Kim 

K.P. Johnson 

Computers in Human 

Behavior 58 98-108 
2016 

7 
Nonconstant reputation effect in a dynamic 

tourism demand model for Spain 

Isabel P. Albaladejo, 

María Isabel Gonza 

lez-Martínez, María 

Pilar Martínez-García 

Tourism Management 

53 132-139 
2016 
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8 
A model that connects information 

technology and hotel performance 

Santiago Melia n-

Gonza lez, Jacques 

Bulchand-Gidumal 

Tourism Management 

53 30-37 
2016 

9 

Examining the influence of online reviews on 

consumers' decision-making: A heuristic–

systematic model 

Kem Z.K. Zhanga, 

Sesia J. Zhaob, 

Christy M.K. 

Cheungc, Matthew 

K.O. Leed, 

Decision Support 

Systems Volume 67, 

Pages 78–89 

2016 

10 

Ensuring positive feedback: Factors that 

influence customer satisfaction in the 

contemporary hospitality industry 

Tijana Radojevic, 

Nemanja Stanisic, 

Nenad Stanic 

Tourism Management 

51 13-21 
2015 

11 

Why do travelers trust TripAdvisor? 

Antecedents of trust towards consumer-

generated media and its influence on 

recommendation adoption and word of 

mouth 

Raffaele Filieri, 

Salma Alguezaui, 

Fraser McLeay 

Tourism Management 

51 174-185 
2015 

12 
Impact of hotel website quality on online 

booking intentions: eTrust as a mediator 

Liang Wanga, Rob 

Lawa, Basak Denizci 

Guilleta, Kam Hunga, 

Davis Ka Chio Fongb 

International Journal 

of Hospitality 

Management 47 108–

115 

2015 

13 
Do online hotel rating schemes influence 

booking behaviors? 

Luis V. Casalóa, 

Carlos Flaviána, 

Miguel Guinalíua, 

Yuksel Ekincib 

International Journal 

of Hospitality 

Management 49 28–

36 

2015 

14 
Hotels' responses to online reviews: 

Managing consumer dissatisfaction 

Yi Zhang, Camilla 

Vásquez 

Discourse, Context 

and Media 6 54–64 
2014 

15 Complaints online: The case of TripAdvisor Camilla Vásquez 
Journal of Pragmatics 

43 1707–1717 
2011 

Fonte: Base de dados ISI Web of Science. 

 

Os resultados da pesquisa foram analisados de acordo com a fonte e classificados com 

o critério Qualis 2015, nas áreas Engenharias III, Interdisciplinar e Administração. Na pesquisa, 

foram listados 16 periódicos, dos quais dez apresentam qualificação conforme Qualis 2015. 

Dentre os 15 artigos selecionados na base, três são classificados conforme apresentado no 

Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Análise e classificação de periódicos de acordo com Qualis 2015 ISI Web of Science 

# Periódico 
Qtde. de 

documentos 

Qualis / CAPES 

Engenharias 

III 
Interdisciplinar 

Adm., ciências 

contábeis e turismo 

1 Tourism Management 107 A1 A2 A1 

2 
Decision Support 

Systems 
1 A1   

3 
Computers in Human 

Behavior 
1  A2 A2 

Fonte: Base de dados ISI Web of Science. 
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2.1.2 Base Scopus 

 

A pesquisa na base Scopus foi realizada conforme indicado no Quadro 5, com a 

utilização das palavras-chave indicadas no modelo do acrônimo PICO supracitado. 

 

Quadro 5 – Pesquisa e refinamentos Scopus 

ALL (Hotel OR Hotéis OR Hotels OR Hospitality OR Hospitalidade OR Hospedagem OR Turismo OR 

Tourism) AND (Quality service management OR Gestão da qualidade em serviços OR Qualidade em Serviços 

OR Quality service OR Excelência em serviços OR Excellence in services OR Excelência em gestão OR 

excellence in management OR Quality OR Excellence) 

X 

ALL (Hotel OR Hotéis OR Hotels OR Hospitality OR Hospitalidade OR Hospedagem OR Turismo OR 

Tourism) AND (Indicadores de desempenho OR key performance indicators OR KPI OR client satisfaction 

OR satisfação do cliente OR qualidade percebida OR quality perception OR quality perceive OR expectativa 

de cliente OR client expectation) 

Total de artigos: 46 

Primeiro refinamento: por tipo Article e Reviews Total de artigos: 40 

Segundo refinamento: idiomático inglês e português: Total de artigos: 39 

Terceiro refinamento: por área (Business, Management and Accounting / Engineering / 

Social Sciences) 
Total de artigos: 31 

Fonte: Base de dados Scopus. 

 

A consulta foi realizada em três etapas. Inicialmente, todas as palavras-chave foram 

utilizadas com os conectivos booleanos e de acordo com o modelo de string da base, com 

resultado final de nenhum documento localizado. Em uma segunda etapa, a pesquisa foi 

realizada com a aplicação do PI (população e intervenção), resultando na localização de 46 

documentos. Já no terceiro cruzamento, com a aplicação PO (população e outcomes), o 

resultado foi, novamente, de nenhum documento encontrado. 

O refinamento nessa base ocorreu em três etapas. Após o resultado total de 46 artigos 

encontrados, o primeiro refinamento ocorreu por categoria de publicação, sendo article e 

reviews, com o resultado de 40 itens. Na segunda etapa, o refinamento foi feito pelos idiomas 

inglês e português, resultando em 39 itens, em ambos os idiomas. A terceira etapa deu-se para 

limitar as publicações nas áreas Business, Management and Accounting, Engineering e Social 

Sciences, com 31 publicações resultantes.  

O levantamento quantitativo de publicações disponíveis na base, ao longo dos anos, é 

ilustrado no Gráfico 5. Nesta base, reforça-se a escassez de produção científica relacionada à 

indústria da hospitalidade. 

 



30 

Gráfico 5 – Quantidade de publicações por ano Scopus 

 
Fonte: Base de dados Scopus. 

 

Após o refinamento inicial, a triagem para seleção de artigos a serem utilizados foi 

realizada por meio da leitura de títulos e resumos. O Quadro 6 consolida os artigos resultantes.  

 

Quadro 6 – Artigos selecionados na base de dados Scopus 

# Título Autor(es) Periódico Ano 

1 

The effect of justice in the history of loyalty: 

A study in failure recovery in the retail 

context 

Lopes, E.L., da 

Silva, M.A. 

Source of the 

DocumentJournal of 

Retailing and Consumer 

Services 

24 (C), pp. 110-120 

2015 

2 

A bibliometric study on the evolution of 

service quality research | [Um estudo 

bibliométrico sobre a evolução da pesquisa 

da qualidade em serviço] 

Pereira, V.R., De 

Carvalho, M.M., 

Rotondaro, R.G. 

Produção 

23 (2), pp. 312-328 

Open Access 

2013 

3 

Service Innovation: The state of the art and 

a proposal of a research agenda | [Inovação 

em serviços: O estado da arte e uma 

proposta de agenda de pesquisa] 

Resende Junior, 

P.C., Guimarães, 

T.A. 

Revista Brasileira de 

Gestão de Negócios 

14 (44), pp. 293-313 

2012 

4 

Satisfaction determinants and quality 

attributes in hotel services  (Article) 

[Determinantes da satisfação e atributos da 

qualidade em serviços de hotelaria] 

Branco, G.M., 

Ribeiro, J.L.D., 

Tinoco, M.A.C. 

Produção  

20 (4), pp. 576-588 

Open Access 

2010 

5 
Broadening even more the internal 

marketing concept 
Vasconcelos, A.F. 

Source of the Document 

European Journal of 

Marketing, 42 (11-12), pp. 

1246-1264. 

2008 

Fonte: Base de dados Scopus. 

 

Os resultados da pesquisa foram analisados de acordo com a fonte e classificados com 

o critério Qualis 2015, nas áreas Engenharias III, Interdisciplinar e Administração. Na pesquisa, 

foram listados 17 periódicos, dos quais nove apresentam qualificação conforme Qualis 2015. 

Dentre os cinco artigos selecionados na base, dois são classificados conforme apresentado no 

Quadro 7.  
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Quadro 7 – Análise e classificação de periódicos de acordo com Qualis 2015 Scopus 

# Periódico 
Qtde. de 

documentos 

Qualis / CAPES 

Engenharias 

III 
Interdisciplinar 

Administração, ciências 

contábeis e turismo 

1 
European Journal Of 

Marketing 
1 - - A1 

2 
Journal Of Retailing 

And Consumer Services 
1 - - A1 

Fonte: Base de dados Scopus. 

 

 

2.1.3 Base Scielo 

 

A pesquisa na base Scielo foi realizada a partir da utilização das palavras-chave 

utilizadas nas demais bases. Nesta base, nenhum artigo foi localizado a partir da busca com as 

palavras combinadas e isoladas.  

 

2.1.4 Resumo das pesquisas nas bases de periódicos 

 

Após pesquisa nas bases de dados, os artigos foram escolhidos através da leitura dos 

seus resumos, para análise e seleção dos mais relevantes. Nesse momento, foi identificado um 

artigo em duplicidade nas bases Scopus e Web of Science.  

O Quadro 8 consolida o resultado final dos artigos selecionados em cada base, 

considerando principalmente os critérios e a qualidade em serviços e mídias sociais.  

 

Quadro 8 – Resumo das pesquisas – Scopus e ISI Web of Science 

# Título Autor(es) Publicação Ano 

1 

The becoming of user-generated 

reviews: Looking at the past to 

understand the future of managing 

reputation in the travel sector 

Vasiliki Baka 

Tourism 

Management 53 

148-162 

2016 

2 

Responding to negative online reviews: 

The effects of hotel responses on 

customer inferences of trust and 

concern 

Beverley A. Sparks, Kevin 

Kam Fung So, Graham L. 

Bradley 

Tourism 

Management 53 74-

85 

2016 

3 

Analysis of the perceived value of 

online tourism reviews: Influence of 

readability and reviewer characteristics 

Bin Fang, Qiang Ye, Deniz 

Kucukusta, Rob Law 

Tourism 

Management 52 

498-506 

2016 

4 

Power of consumers using social 

media: Examining the influences of 

brand-related user-generated content 

on Facebook 

Angella J. Kim, Kim K.P. 

Johnson 

Computers in 

Human Behavior 58 

98-108 

2016 
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5 

Nonconstant reputation effect in a 

dynamic tourism demand model for 

Spain 

Isabel P. Albaladejo, María 

Isabel Gonza lez-Martínez, 

María Pilar Martínez-García 

Tourism 

Management 53 

132-139 
2016 

6 
A model that connects information 

technology and hotel performance 

Santiago Melián-González, 

Jacques Bulchand-Gidumal 

Tourism 

Management 53 30-

37 

2016 

7 

Examining the influence of online 

reviews on consumers' decision-

making: A heuristic–systematic model 

Kem Z.K. Zhanga,  Sesia J. 

Zhaob, Christy M.K. 

Cheungc, Matthew K.O. 

Leed, 

Decision Support 

Systems Volume 67, 

Pages 78–89 

2016 

8 

The effect of justice in the history of 

loyalty: A study in failure recovery in 

the retail context 

Lopes, E.L., da Silva, M.A. 

Source of the 

DocumentJournal of 

Retailing and 

Consumer Services 

24 (C), pp. 110-120 

2015 

9 

Impact of hotel website quality on 

online booking intentions: eTrust as a 

mediator 

Liang Wanga, Rob Lawa, 

Basak Denizci Guilleta, Kam 
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2.2 SERVIÇOS E A INDÚSTRIA DA HOSPITALIDADE 

 

Notadamente, com maior intensidade a partir do final da década de 1980, o tema 

serviços tem sido bastante discutido. De acordo com Teboul (2008), uma das abordagens para 

definição de serviços pede que sejam eliminadas todas as atividades que não são desta categoria. 
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A partir desse ponto de vista, serviços representa o setor terciário da economia, também 

composta pelos setores primário (agricultura) e secundário (industrial). 

Ainda no século XVIII, alguns autores, dentre os quais Adam Smith (1776) apud 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014), associam o setor de serviços ao trabalho servil. Isso se 

deve ao fato de que, naquele período, a economia era, principalmente, estruturada com base no 

setor primário. Com o avanço industrial, inicia-se a estruturação do chamado setor terciário, 

quando se desenvolvem os serviços de infraestrutura, como transportes, comunicação e bancos, 

dentre outros (TEBOUL, 2008). 

Conforme evidenciado por Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014), no inicio do século 

XX somente três em cada dez trabalhadores, nos Estados Unidos, estavam empregados no setor 

de serviços. Os demais atuavam na agricultura e na indústria. Em 1950, o nível de empregos na 

área de serviços já atingia 50% da força de trabalho. Já em 2014, o setor de serviços norte-

americano empregava aproximadamente oito em cada dez trabalhadores. 

Enquanto a sociedade pré-industrial é caracterizada pela disputa com a natureza, com 

a força de trabalho comprometida com a agricultura, mineração e pesca, a sociedade industrial 

tem foco na produção de mercadorias em fábricas, com mão de obra semiespecializada e intensa 

operacionalização. Já a sociedade pós-industrial é definida pelo padrão e qualidade de vida, 

mantendo como personagem central o homem, conforme observado por Daniel Bell (1973 apud 

FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014).  

A partir dessa observação, Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) reforçam que os 

serviços são fundamentais e indispensáveis para a economia de qualquer sociedade. Os serviços 

de infraestrutura formam o elo essencial entre todos os setores da economia e são um pré-

requisito básico para que uma economia se torne industrializada.  

Conforme ilustrado na Figura 2, os serviços estão presentes em praticamente todas as 

esferas da sociedade, passando tanto pela infraestrutura quanto pelas atividades domésticas, 

prestação de serviços para empresas, administração pública, dentre outros. 

Para Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), serviços são ações, processos ou atuações 

que resultam de um ato ou desempenho oferecido pelo prestador ao cliente. Já Lovelock (2001) 

define serviço como um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra, sendo este 

desempenho essencialmente intangível, ainda que o processo esteja vinculado a um produto 

físico.  
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Figura 2 – O papel dos serviços na economia 

 
Fonte: Adaptado de Bruce e Quinn (1988 apud FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). 

 

Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014), deve haver uma distinção entre insumos 

e recursos. Na indústria de serviços, insumos são os próprios clientes e recursos são os bens 

facilitadores. Os autores defendem que existem cinco particularidades distintivas às operações 

em serviços: 

a) simultaneidade: impossibilidade de estocar serviços, uma vez que são criados e 

consumidos simultaneamente; 

b) perecibilidade: uma vez que não há possibilidade de estocagem, a não utilização de 

um serviço será a sua perda; 

c) intangibilidade: por serem ideias ou conceitos, não permitem que clientes toquem 

o produto ou vejam como ocorre a produção (bem material); 

d) heterogeneidade: por terem uma natureza intangível e tendo clientes e produtores 

como participantes do processo, pode haver uma variação de serviço de cliente para 

cliente; 

e) participação do cliente: os produtores e os clientes são parte integrante do processo 

do serviço. 

 

A intangibilidade e a participação do cliente no processo fizeram com Fitzsimmons e 

Fitzsimmons (2014) criassem a teoria do pacote de serviços, de forma a facilitar a sua 
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identificação. Esta teoria é definida como um conjunto de mercadorias e serviços oferecidos 

em um ambiente específico e composto por cinco itens, como indica a Figura 3: 

a) instalação de apoio: recursos físicos; 

b) bens facilitadores: material consumido ou adquirido pelo cliente ou fornecedor; 

c) informação: permite a customização e eficiência; 

d) serviços explícitos: benefícios percebidos imediatamente pelos clientes; 

e) serviços implícitos: psicológicos e sentidos vagamente pelos clientes. 

 

Figura 3 – O pacote de serviços 

 
Fonte: Adaptado de Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014). 

 

Segundo Gronroos (2003), clientes não compram bens ou serviços, compram os 

benefícios que os bens e serviços lhes proporcionam. De acordo com o autor, empresas sempre 

oferecem um serviço aos clientes, não importando o que produzem. Normann e Ramírez (1993) 

indicam que o valor dos bens e serviços é criado nos processos de geração de valor pelo cliente, 

quando clientes individuais ou usuários empresariais fazem uso da solução do pacote que 

compraram. 

Nesse cenário, um dos principais requisitos é o capital intelectual que constitui o mais 

importante recurso de uma empresa. O capital intelectual pode ser definido como todos os 

ativos de uma empresa, exceto aqueles que aparecem no balanço ou no valor total de uma 

empresa, menos o seu valor contábil (GUMMESSON, 1999 apud GRONROOS, 2003). O autor 

divide o capital intelectual em: 

a) individual: que abrange funcionários, parceiros e clientes, com seus conhecimentos 

e comportamentos e rede de relacionamentos individuais; 

Instalações de 
apoio / Bens 
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b) estrutural: que se refere à cultura da empresa, que pode ser transmitida aos 

empregados, clientes e parceiros. 

 

A retenção de mão de obra e a migração do conhecimento para a estrutura empresarial 

permanecem ainda como grandes obstáculos das empresas de serviços. Conforme argumenta 

Gronroos (2003), funcionários são críticos para o sucesso de empresas, assim como clientes 

esclarecidos e exigentes e parceiros corporativos também são um ativo valioso, que deve ser 

retido. 

Em relação ao setor terciário, este estudo tem por objetivo destacar a indústria da 

hospitalidade. O mais antigo registro a respeito de uma hospedagem padronizada data da época 

dos primeiros Jogos Olímpicos, que consistia em um abrigo denominado Ásylon (Asilo, em 

grego), com a finalidade de permitir o repouso, proteção e privacidade dos atletas e convidados 

das cerimônias (ANDRADE, 2002). Somente com a revolução industrial e a expansão do 

capitalismo, as hospedagens passaram a ser tratadas como atividade econômica com exploração 

comercial, conforme evidenciam Pereira e Coutinho (2007).  

A partir da Segunda Guerra Mundial, seguida pela expansão econômica acelerada que 

culminou no processo de globalização, desenvolveu-se não somente a renda da população, mas 

também os sistemas de comunicação e transportes, gerando fluxos entre países, com o objetivo 

de realizar trocas comerciais e viagens de lazer, o que resultou no cenário turístico atual 

(PEREIRA; COUTINHO, 2007). 

No Brasil, um importante marco no setor da hospitalidade dá-se em 1966, data em que 

o governo criou a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), promovendo uma nova fase na 

hotelaria brasileira, especialmente no segmento de hotéis de cinco estrelas. Na mesma década, 

com a criação da lei de incentivos fiscais, chegam ao Brasil redes hoteleiras internacionais, 

despertando uma nova orientação na oferta hoteleira, com contemporâneos padrões de serviços 

e de preços, de acordo com Pereira e Coutinho (2007).  

A partir desse período, o setor começa a formar a estrutura que o constitui atualmente. 

Como ilustração, a indústria hoteleira contabiliza, no primeiro semestre de 2016, uma grande 

variedade de redes, marcas e categorias de empreendimentos em todo mundo, conforme 

consolida o Quadro 9. 
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Quadro 9 – Propriedades hoteleiras no mundo 

Rede Propriedades 

IHG 5.000 

JW 4.500 

Accor 4.100 

Starwood 1.520 

Hilton 540 

Hyatt 667 

Pestana 88 

Atlântica 80 

Fonte: O autor (2017), com base nos indicadores das empresas pesquisadas7.  

 

Castelli (2002) relata que os serviços consumidos pelos clientes de hotéis estão 

relacionados à hospedagem em si, alimentação e bebidas, lazer e eventos. Os hóspedes fazem 

parte de um ciclo de serviços já estabelecidos, que são os procedimentos-padrão pertinentes a 

esse produto.  

 

2.3 QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 

Existem muitos conhecimentos desenvolvidos acerca da qualidade de bens, porém, 

esses conhecimentos ainda precisam ser lapidados, para melhor compreensão da qualidade 

necessária ao serviço, conforme observado por Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014). Nesse 

sentido, quatro características bem documentadas devem ser reconhecidas para se ter uma plena 

compreensão da qualidade desses serviços: heterogeneidade, intangibilidade, perecibilidade e 

simultaneidade (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988). 

A qualidade é frequentemente considerada como uma das chaves do sucesso. Gronroos 

(2003) afirma que a vantagem competitiva de uma empresa depende da qualidade e do valor de 

seus bens e serviços.    

De acordo com Branco, Ribeiro e Tinoco (2010), a percepção de qualidade em serviços 

difere da qualidade inerente aos bens físicos, uma vez que a primeira envolve um maior nível 

de abstração em lugar de avaliar os atributos específicos dos produtos, e os consumidores 

                                                 
7 Pesquisa realizada em websites próprios em 01/09/2016: <www.ihg.com>; <www.marriott.com/>; 

<www.accorhotels.com/>; <www.starwoodhotels.com/>; <www3.hilton.com/>; <www.hyatt.com/>; <www.pestana.com/>; 

<www.atlanticahotels.com.br/>.   

http://www.ihg.com/
http://www.marriott.com/
file:///C:/Users/Vera%20Maria%20Flesch/Desktop/www.accorhotels.com/
file:///C:/Users/Vera%20Maria%20Flesch/Desktop/www.starwoodhotels.com/
http://www3.hilton.com/
http://www.hyatt.com/
file:///C:/Users/Vera%20Maria%20Flesch/Desktop/www.pestana.com/
http://www.atlanticahotels.com.br/
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emitem julgamentos sobre a qualidade do serviço baseando-se principalmente em critérios 

subjetivos. 

Para Abbas e Possamai (2008), a qualidade percebida é resultado dos ativos tangíveis 

e intangíveis da organização, logo, para maximizá-la, é preciso investir nos ativos que 

contribuirão diretamente para sua formação. Porém, as características peculiares inerentes aos 

serviços (o alto contato com o cliente, participação do cliente no processo, perecibilidade, o 

fato de não poder ser estocável, a mão de obra intensiva, saída variável e não padronizada, 

intangibilidade e dificuldade de mensurar a produtividade) prejudicam a avaliação da qualidade 

em serviços. 

Para Pereira, Carvalho e Rotondaro (2013), o tema qualidade em serviços depende de 

fatores relacionados tanto ao prestador quanto ao cliente. Alguns autores, como Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1988) e Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014), defendem que qualidade em 

serviço é o resultado da diferença entre a expectativa de um cliente com o serviço a ser prestado 

e sua percepção de como ele é prestado. Enquanto isso, outros autores, como Cronin e Taylor 

(1992) e Carman (1990), indicam que a qualidade em serviço baseia-se somente na percepção 

dos clientes.  

Diversos modelos foram criados para mensurar a qualidade do serviço. Alguns deles, 

como o SERVPERF, os Métodos Taguchi e Poka-yoke, encontrados na literatura, são baseados 

na qualidade do desempenho do serviço. Outros modelos, como o SERVQUAL, o Modelo 

Gronroos, o Modelo 4Q de oferta de qualidade e o Modelo de desdobramento da função 

qualidade, abordam as expectativas dos clientes.  

Dentre os modelos disponíveis, os que se destacam neste estudo são o SERVQUAL e 

o Modelo de Gronroos, detalhados a seguir. 

 

SERVQUAL – Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) criaram a escala denominada 

Service Quality Gap Analysis (SERVQUAL), que se transformou em um dos modelos mais 

difundidos até a atualidade. Este modelo analisa as expectativas dos clientes em relação a um 

determinado serviço comparando-as com a percepção de qualidade no serviço recebido. Os 

autores defendem que a qualidade do serviço é a diferença entre a expectativa e o 

desempenho/percepção, ao longo da análise das dimensões da qualidade. O modelo foi 

desenvolvido a partir do que os autores definem como gaps da qualidade, conforme apresenta 

a Figura 4. 
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Figura 4 – Modelo SERVQUAL 

 

Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988). 

 

De acordo com autores, o gap 1 é a diferença entre a expectativa dos consumidores e 

as percepções da gerência com relação a essas expectativas, ou seja, se a gerência sabe, ou não, 

o que os consumidores esperam. O gap 2 é a diferença entre as percepções da administração 

com relação às expectativas do consumidor e as especificações de qualidade de serviço, ou seja, 

define se os serviços são impróprios quando comparados com as percepções de qualidade. O 

gap 3 é a diferença entre as especificações de qualidade de serviço e a qualidade do serviço 

efetivamente entregue, ou seja, a diferença de desempenho do serviço. O gap 4 é a diferença 

entre a prestação de serviços e as comunicações aos consumidores sobre a prestação de serviços, 

ou seja, se a entrega corresponde às promessas. E, por fim, o gap 5 é a diferença entre a 

expectativa do consumidor e a sua percepção. Esta lacuna depende do tamanho e direção das 

quatro lacunas associadas com a entrega de qualidade por parte do prestador. Para Fitzsimmons 

e Fitzsimmons (2014), a função principal deste modelo é a identificação de tendências da 

qualidade em serviços, por meio de pesquisas periódicas com os clientes. 

Cronin e Taylor (1992), os maiores críticos do modelo SERVQUAL, desenvolveram 

um modelo semelhante ao modelo de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), porém, com base 

somente na percepção da qualidade em serviço, abordando, desta forma, apenas o desempenho 

real do serviço, denominado modelo SERVPERF. Jayasundara et al. (2009 apud BRANCO; 

RIBEIRO; TINOCO, 2010) se opõem a este modelo, atestando que ele se preocupa somente 
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com a solidez psicométrica e metodologia de escalas e por não considerar que a história do 

serviço seja incapaz de captar a dinâmica da expectativa da mudança. 

 

Modelo de Gronroos – para o autor, a qualidade é, em grande parte, percebida 

subjetivamente. Conforme ilustra a Figura 5, as experiências de qualidade estão diretamente 

conectadas às atividades tradicionais de marketing. O autor indica que uma boa qualidade 

percebida é obtida quando a qualidade experimentada atende às expectativas do cliente em 

relação à qualidade esperada por ele. O autor identificou três componentes de qualidade do 

serviço:  

a) a qualidade técnica, que é a qualidade do que o consumidor realmente recebe como 

resultado da interação com a empresa de serviços e o que é importante para o 

consumidor na avaliação da qualidade do serviço;  

b) qualidade funcional, que é como o consumidor recebe o resultado técnico;  

c) a imagem também é considerada importante para as empresas de serviços, pois pode 

influenciar na escolha do serviço pelo consumidor, sendo assim, pode-se considerar 

que ela é criada pela qualidade técnica e pela qualidade funcional, além de outros 

fatores como a tradição, a ideologia, política de preços, reputação e suas relações 

públicas.  

 

Figura 5 – Qualidade total percebida 

 

Fonte: Adaptado de Gronroos (2003). 

 

Para Gronroos (2003), se as expectativas não forem realistas, a qualidade total 

percebida será baixa, mesmo que a qualidade experimentada medida de modo objetivo seja boa. 

O autor argumenta ainda que a qualidade esperada é o resultado de uma função de diversos 
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valores, podendo estes serem direta ou indiretamente controlados pela empresa e sofrer 

impactos externos.  

O modelo demonstrado na figura 5 mostra que o nível de qualidade total percebido é 

determinado pela lacuna entre qualidade esperada e experimentada, envolvendo não somente a 

operacionalização do serviço, mas também o marketing e a comunicação, com a promessa ao 

cliente em conformidade com a qualidade existente. Dessa forma, a imagem da empresa 

desempenha um importante papel como qualidade percebida.  

Os modelos propostos apresentam aspetos cognitivos, envolvendo fatores como 

emoções, desejos, expectativas e percepções de cada cliente. Sheth, Mittal e Newman (2001) 

defendem que as emoções são a consciência da ocorrência de alguma excitação fisiológica, 

seguida por uma resposta comportamental. Esses autores definem o desejo como o anseio de se 

ter mais satisfação do que é necessário. A necessidade provém de um desconforto nas condições 

físicas ou psicológicas, já os desejos nascem da vontade das pessoas de elevar essas condições 

a um nível além do estado de conforto mínimo.  

Por sua vez, Kotler e Keller (2006) definem satisfação como sendo a sensação de 

prazer do cliente ao comparar o desempenho percebido de um produto com as suas expectativas. 

O cliente insatisfeito é aquele que percebe um desempenho inferior as suas expectativas, o 

satisfeito é aquele para quem o desempenho do que foi comprado correspondeu ou superou as 

suas expectativas. Para Dominici (2010), a satisfação do cliente é uma filosofia de negócios que 

destaca a importância da criação de valor para os clientes, antecipando e gerindo as suas 

expectativas, demonstrando a capacidade para satisfazer as suas necessidades.  

Dessa forma, para Sheth, Mittal e Newman (2001), os clientes não compram produtos 

ou serviços, eles buscam satisfazer suas necessidades e desejos. O valor percebido pelo cliente 

é a avaliação dos benefícios agregados pelos serviços, ou produtos adquiridos, em relação a 

essas necessidades e desejos. Assim, as empresas estão constantemente buscando aumentar o 

valor de seus serviços e produtos, aprimorando seus benefícios ou diminuindo seus custos. A 

partir dessa definição, o preço de um serviço extrapola o montante monetário pago por ele, uma 

vez que, de acordo com a afirmação de Kotler e Keller (2006), os clientes interpretam um preço 

baseando-se nos conhecimentos adquiridos em compras anteriores, nas comunicações formais 

e informais, nos pontos de venda e nos recursos on-line.  

Choi et al. (2004) apontam que o valor percebido é uma construção cognitiva, que 

requer um trade-off entre benefícios e sacrifícios. Esses autores afirmam que o valor percebido 

influencia a satisfação do cliente e as suas intenções comportamentais. 
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2.4 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS  

 

A internet é a rede mundial de acesso público de redes de computadores 

interconectados que transmitem dados utilizando o Protocolo da internet (IP) padrão. Trata-se 

de uma “rede de redes”, que consiste em milhões de redes acadêmicas (.edu), comerciais (.com), 

sem fins lucrativos (.org) e governamentais (.gov) menores, que, juntas, proporcionam diversas 

informações e serviços, como correio eletrônico, conversas on-line, transferência de arquivos, 

fluxo de mídia, telefonia IP e acesso à world wide web (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 

2014). 

O avanço da tecnologia possibilitou o desenvolvimento da comunicação das empresas 

de serviços através da possibilidade de comunicar seu produto, ainda que este seja intangível, 

e fazer com ele seja entendido e previamente vivenciado pelo consumidor.  

Como resultado desse desenvolvimento, há o surgimento das redes sociais, que 

permitem a comunicação direta entre as empresas e os consumidores finais, e também a troca 

de experiências entre consumidores com ou sem a participação das empresas. O Quadro 10 

ilustra os principais conteúdos de informações influenciadores deste estudo. 

 

Quadro 10 – Redes de relacionamento – ano 2016 

Tipo Usuários 

Site próprio da empresa, com possibilidade 

de contato direto empresa – cliente final 
* 

Linkedin 433 milhões de usuários registrados 

Facebook 1,59 bilhão de usuários registrados 

Instagram +500 milhões usuários registrados 

TripAdvisor 
350 milhões de visitantes e 320 milhões de reviews de 

produtos 

YouTube +Um bilhão de usuários registrados 

Flickr 
+Um bilhão de fotos on-line e 75 milhões de fotógrafos 

registrados 

Fonte: Indicadores das empresas pesquisadas8. 

 

O avanço tecnológico possibilita novas interfaces entre clientes e fornecedores de 

serviços. A partir dele, surge a modalidade do autoatendimento, que possibilita a customização, 

conveniência e controle do serviço escolhido pelo consumidor, além da redução de custo para 

a empresa. Esta modalidade pode levar a empresa a atingir a escalabilidade, que, segundo 

                                                 
8 Pesquisa realizada em websites próprios em 01/09/2016. Fontes: <www.linkedin.com>; <www.facebook.com>; 

<www.instagram.com/about/us/>; <www.tripadvisor.com>; <www.youtube.com/yt/press/>; <www.flickr.com/jobs/>.  

http://www.linkedin.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/about/us/
http://www.tripadvisor.com/
file:///C:/Users/Vera%20Maria%20Flesch/Desktop/www.youtube.com/yt/press/
https://www.flickr.com/jobs/
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Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014), é a capacidade de melhorar as margens de contribuição 

(subtração entre receita e custos variáveis) à medida que seu volume de vendas aumenta. A 

partir desse prisma, Melián-González e Bulchand-Gidumal (2016) desenvolveram um modelo 

da influência dos investimentos em TI no incremento de ocupação e rentabilidade do setor 

hoteleiro, conforme apresentado na Figura 6.  

 

Figura 6 – Impacto da TI na lucratividade empresarial 

 

Fonte: Adaptado de Melián-González e Bulchand-Gidumal (2016). 

 

Em paralelo, há interfaces entre clientes, com avaliações acerca do serviço consumido. 

Todos os anos, milhões de viajantes reservam acomodações em hotéis, o que representa uma 

decisão de alto risco, devido à intangibilidade inerente à oferta desse produto (LIN; JONES; 

WESTWOOD, 2009). O Quadro 11 ilustra a quantidade de noites reservadas no primeiro 

semestre de 2016, através do maior site de reservas hoteleiras do mundo, o Booking.com, com 

base na empresa pesquisada.  

Quadro 11 – Produção Booking.com 

Booking.com 

Janeiro 397 noites 

Fevereiro 329 noites 

Março 244 noites 

Abril 271 noites 

Maio 73 noites 

Junho 129 noites 

Julho 263 noites 

Agosto 157 noites 

Fonte: O aturo, com base em indicadores do hotel estudado9. 

 

                                                 
9 A Booking.com é a líder mundial em reservas on-line de acomodações, com cerca de 1.100.000 diárias reservadas. Está 

disponível em mais de 40 idiomas e possui 1.038.574 propriedades ativas, em 227 países. Fonte:<www.booking.com/>. 

http://www.booking.com/
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De acordo com Fang et al. (2016), comentários on-line não só aparecem em sites de 

venda de produtos, tais como Amazon.com, mas também em sites de viagens, tais como o 

Expedia e o TripAdvisor. Em seu estudo, os autores investigam a influência significativa de 

comentários no processo de tomada de decisão do consumidor em sites de venda de produtos. 

Como alicerce dessa pesquisa, os autores se baseiam no estudo de Collie (2014) apud Fang et 

al. (2016), em que o autor apresenta que 65% dos turistas de lazer procuram avaliações on-line 

antes de decidirem sobre um destino de viagem, e 69% dos seus planos são determinados pelas 

avaliações de viagem.  

De forma a minimizar o risco, os viajantes muitas vezes dependem de avaliações dos 

produtos para obter informações sobre os critérios de qualidade do hotel (EKINCI, 2008). 

Portanto, os viajantes modernos contam cada vez mais com opiniões de outros viajantes através 

do boca a boca eletrônico, também conhecido como eWOM (word of mouth) no momento da 

reserva.  

De acordo com Zhang e Vasquez (2014), sites de viagens oferecem um meio para os 

consumidores descobrirem o que outros viajantes pensam sobre produtos turísticos, hotéis e 

restaurantes. Nesse cenário, essas certificações são endossos sociais dos produtos e 

organizações, que minimizam a incerteza e estabelecem representatividade de reputação, 

conforme observado por Rao (1994). Para Bansal e Voyer (2000), os viajantes confiam mais 

em recomendações de pares do que nas classificações oficiais de qualidade, porque eles tendem 

a considerar a orientação ao consumidor como mais confiável. 

Estudos de Casaló et al. (2015) e Baka (2016) sugerem que algumas variáveis são 

cruciais para a decisão de compra de um viajante. Dentre elas destacam-se, para esta pesquisa: 

 

 Credibilidade: a credibilidade percebida não é uma característica inerente a uma 

fonte, mas um julgamento feito pelos próprios usuários (JOHNSON; KAYE, 2009). 

Assim, a credibilidade depende, dentre outros fatores, de crenças sobre a origem, a 

mensagem, o meio e o receptor (KANG, 2010; SARABIA et al., 2014 apud 

CASALÓ et al., 2015). De acordo com Flanagin e Metzge (2003), a internet oferece 

aos consumidores uma vasta informação, de diversas fontes, e os consumidores 

devem avaliar a credibilidade das informações antes que eles possam usá-las para 

tomar decisões de compra. 

 

 Reputação: é a representação perceptual de ações passadas de uma empresa e suas 

perspectivas futuras, que descrevem o apelo global da empresa, para todos os seus 
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componentes principais, quando comparada aos seus rivais principais (FOMBRUN, 

1996). De acordo com Baka (2016), a reputação parece ser uma extensão 

fundamental da credibilidade organizacional, por meio da qual os stakeholders 

podem avaliar as ações passadas de uma empresa. Este autor defende que, quanto 

mais reconhecida e forte for a reputação de uma empresa, mais lucrativa ela será.  

 

 Boca a boca: já em 1967, Arndt  apud Baka (2016) estudava a influência do boca 

a boca e o definia como uma comunicação oral e não comercial entre pessoas sobre 

uma marca, produto ou serviço à venda. Com as redes de trocas de experiências, o 

boca a boca virtual ganhou maior abrangência, por poder compartilhar os reviews 

acerca de produtos e serviços e também permitir a participação das empresas, as 

quais passaram a se adaptar a essas novas formas de mídia. 

 

2.5 FERRAMENTA TRUSTYOU ANALYTICS DE MEDIÇÃO DE QUALIDADE 

 

A ferramenta utilizada para medição, avaliação da percepção de qualidade e 

experiência do serviço pelo cliente final da empresa estudada nesta pesquisa chama-se TrustYou 

Analytics. Esta ferramenta, já integrada a 500 mil hotéis, de acordo com dados do ano de 2016, 

pode ser aplicada a hotéis, destinos turísticos e sites de viagens. Ela compila as opiniões de 

viajantes nas redes sociais, que são integradas ao software como dados estatísticos, com o 

objetivo de melhorar a experiência de uma viagem para o cliente final e gerar dados.  

Os dados estatísticos gerados dessa forma podem oferecer suporte ao planejamento e 

desenvolvimento de novos serviços; permitir a comparação com o desempenho da 

concorrência; e analisar a reputação da empresa no mercado. Isto permite que a empresa 

desenvolva seus produtos consoante às expectativas dos clientes e esteja em contato direto com 

eles através da possibilidade de resposta aos seus comentários positivos ou negativos.  

O processo criado pelo software é ilustrado na Figura 7. 

 

 

 

 

Figura 7 – Processo TrustYou Analytics 
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Fonte: Adaptado do manual TrustYou (2012). 

 

A ferramenta TrustYou analisa as principais redes sociais disponíveis e utilizadas pelo 

público, conforme apresentado no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Redes sociais analisadas pela ferramenta TrustYou Analytics 

Rede Social Atuação da ferramenta 

Facebook 
Uma das maiores redes sociais do mundo. Através dela, a ferramenta rastreia a quantidade 

de likes, check ins e comentários. 

Twitter 

Redes social on-line e microblog, que permite aos seus usuários enviar e ler mensagens 

de texto com até 140 caracteres. A ferramenta analisa a quantidade de tweets de seguidores 

e da empresa, assim como menções ao produto. 

Klout Plataforma que avalia e pontua as redes sociais twitter e facebook. 

YouTube 

Rede de compartilhamento de vídeos, em que os usuários podem fazer carregamentos, 

visualizações e compartilhamento de vídeos. Nessa rede, a ferramenta contabiliza os 

vídeos que foram marcados com o seu nome ou qualquer outro termo de pesquisa 

fornecido pelo usuário. 

Foursquare 
Rede social baseada na localização para dispositivos móveis, como smartphones. 

Controla o número de usuários, o check-in e dicas que os usuários postaram. 

Flickr 
Website que permite aos usuários hospedar, compartilhar e incorporar fotografias 

pessoais. Através dele é possível analisar as fotos em que a empresa foi comentada. 

Blogs e Foruns 
Blogs e sites de fóruns. Permite uma pesquisa por palavras pré-escolhidas e relacionadas 

com a empresa estudada. 

Booking.com 
Maior website de reservas do mundo. A partir dele, a ferramenta colhe avaliações feitas 

pelos clientes. 

TripAdvisor 
Ferramenta de avaliação e pontuação de serviços, pelos clientes. Através dela, a estatística 

desses pontos poderá ser contabilizada. 

Instagram 
Dispositivo de smartphones para compartilhamento de fotos, por meio do qual os 

comentários de fotos vinculadas à empresa podem ser contabilizados. 

Fonte: O autor (2017), com base em informações compiladas do manual TrustYou (2012). 
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A partir da análise dos dados das redes socais indicadas, torna-se possível analisar o 

comportamento e as avaliações dos clientes, tanto da empresa estudada como de seus 

concorrentes, podendo esta projetar novos serviços, interagir com potenciais clientes e 

influenciadores de forma ativa e passiva. As Figuras 8 e 9 ilustram os dados estatísticos gerados 

a partir da compilação dos dados obtidos nas redes sociais.   

 

Figura 8 – Dados ilustrativos da ferramenta TrustYou Analytics 1 

 

Fonte: Manual TrustYou (2012). 

 

Figura 9 – Dados ilustrativos da ferramenta TrustYou Analytics 2 

 
Fonte: Manual TrustYou (2012). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, é apresentada a metodologia da pesquisa adotada para investigar os 

atributos de qualidade percebidos por clientes após a experimentação do serviço, com base na 

análise do site TripAdvisor.  

De acordo com Gray (2012), a tarefa da pesquisa é explorar e identificar as múltiplas 

perspectivas das pessoas em ambientes naturais. Dessa forma, a escolha da metodologia de 

pesquisa pode depender de diversos fatores e pode ser influenciada pela percepção do 

pesquisador.  

Para Silva e Menezes (2005), a metodologia científica pode ser entendida como um 

conjunto de etapas, dispostas ordenadamente durante a investigação de um problema. Lakatos 

e Marconi (2003) definem o método como um conjunto de atividades sistemáticas e racionais, 

que permitem alcançar o objetivo, definem o caminho a ser seguido e detectam os erros, 

auxiliando dessa forma as decisões do pesquisador.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este estudo baseia-se na taxonomia proposta por Vergara (1997). De acordo com a 

autora, a classificação da pesquisa poderá ser categorizada por dois aspectos: quantos aos fins 

e quanto aos meios. Quanto aos fins, esta pesquisa é considerada como:   

a) explicativa: ao esclarecer quais fatores contribuem para a ocorrência de um 

determinado fenômeno; 

b) aplicada: pois possui finalidade prática, buscando resolver problemas concretos. 

 

Quanto aos meios, esta pesquisa é considerada como uma: 

a) pesquisa de campo: pois se trata de uma investigação empírica, realizada na 

empresa que serve como objeto deste estudo; 

b) pesquisa documental: realizada em documentos ou com pessoas da organização 

estudada; 

c) pesquisa bibliográfica: realizada através do levantamento sistemático da literatura 

em que foram selecionados livros e artigos com aderência ao tema estudado. 
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3.2 CATEGORIZAÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA 

 

De acordo com Vergara (1997), a amostra de pesquisa é definida como toda a 

população, e a população amostral é um conjunto de elementos (empresas, produtos ou pessoas) 

que possuem características que serão o objeto de estudo. Conforme apresentado pela autora, 

amostra é uma parte do universo (população), escolhida segundo algum critério de 

representatividade.  

Consoante a classificação da autora, a amostra deste estudo é não probabilística e foi 

selecionada por tipicidade. Essa classificação de amostra dá-se pela seleção de elementos que 

o pesquisador considera representativos da população-alvo (VERGARA, 1997). 

Dessa forma, nesta pesquisa foram selecionados dois distintos segmentos: os clientes 

finais e o corpo de gestores do hotel estudado, de acordo com: 

a) as avaliações espontâneas realizadas por consumidores finais no site TripAdvisor. 

A escolha desse mecanismo de avaliação deu-se por esta ser a ferramenta com 

maior quantidade de usuários ativos e avaliações entre os disponíveis, 

possibilitando uma amostra de maior escala. Nesse sentido, foram analisados os 

comentários e as avaliações de clientes em português e inglês, no período entre 

primeiro de janeiro de 2015 e 31 dezembro de 2016;  

b) o corpo de direção do hotel estudado, composto por seis profissionais com cargo de 

liderança de equipe e poder de decisão na empresa, conforme perfis consolidados 

no Quadro 13. Esta pesquisa foi realizada no período entre 16 e 30 de janeiro de 

2017. 

 

Quadro 13 – População da pesquisa 

# Cargo Gênero Idade Escolaridade 
Tempo de 

empresa 

1 Gerente de Revenue Feminino 31 Pós-Graduação 10 anos 

2 Diretor de Vendas Feminino 40 Pós-Graduação 6 anos 

3 Gerente de Vendas Feminino 57 Pós-Graduação 20 anos 

4 Gerente de Governança Feminino 60 Ensino Superior 10 anos 

5 Gerente de Reservas Feminino 38 Ensino Superior 14 anos 

6 Gerente de Marketing Feminino 27 Ensino Superior 3 anos 

Fonte: O autor (2017). 
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3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Nesta pesquisa, inicialmente foi realizada a coleta de dados secundários, por meio do 

levantamento sistemático da literatura, conforme apresentado no capítulo 2. Essa 

fundamentação teórica teve a finalidade de sustentar a análise e discussão de resultados.  

De forma a contribuir para a entrega dos objetivos deste estudo, também foi realizada 

a coleta de dados primários, a partir da análise dos comentários espontâneos dos clientes, após 

se utilizarem dos serviços no hotel estudado. Assim, foram considerados para análise os 

comentários de ex-clientes, disponíveis no site de avaliação de serviços TripAdvisor, 

compreendendo todas as avaliações disponíveis sobre a empresa estudada.  

Com o objetivo de reforçar os resultados obtidos, avaliar o entendimento da qualidade 

em serviços, assim como as necessidades apresentadas pelos clientes, e investigar a possível 

existência de gaps de qualidade, foi criado um questionário para aplicação ao corpo de direção 

e gerência. Esse questionário é composto por um conjunto de perguntas fechadas e 

semiestruturadas, baseando-se nos dados obtidos da pesquisa do TripAdvisor e no referencial 

teórico.  

A Figura 10 apresenta a metodologia adotada para o desenvolvimento deste estudo. 

 

Figura 10 – Metodologia da pesquisa 

 

Fonte: O autor (2017). 
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3.3.1 Entrevistas  

 

Conforme observado por Vergara (1997), a pesquisa de campo pode ser realizada por 

meio de: observação, questionário, formulário, entrevista ou técnicas interativas como 

workshops. 

De acordo com Gray (2012), a entrevista é a melhor abordagem quando existe a 

necessidade de obter dados personalizados e maior taxa de retorno dos entrevistados. Para o 

autor, as entrevistas podem ser classificadas como estruturadas, semiestruturadas, não diretivas, 

direcionadas e entrevistas com conversas informais.  

Neste estudo, utilizou-se a técnica de entrevista por meio de um modelo de 

questionário semiestruturado, com perguntas fechadas e abertas, conforme apresentado no 

Apêndice A, para que se mantenha a consistência e profundidade da pesquisa.  

O roteiro de pesquisa foi estruturado considerando as questões-chave da revisão da 

literatura e dados coletados a partir da análise estatística e dos comentários do TripAdvisor, 

conforme indicado no Quadro 14.  

 

Quadro 14 – Fundamentação do roteiro de pesquisa 

# Questão Fonte 

1 a 6 Classificação Vergara (1997); Gray (2012). 

7 a 9 
Qualidade em 

serviços 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014); Tinoco e Ribeiro (2008); Abbas e 

Possamai (2008); Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988); Cronin e 

Taylor (1992); Carman (1990); Pereira, Carvalho e Rotondaro (2013); 

Jayasundra et al. (2009); Gronroos (2003); Sheth, Mittal e Newman 

(2001); Kotler e Keller (2006); Dominici e Guzzo (2010); Choi et al. 

(2004). 

10 e 11 
Tecnologia em 

serviços 

Melián-González e Bulchand-Gidumal (2016); Lin et al., (2009); Fang 

et al. (2016); Collie (2014); Casaló et al. (2015) e Balka (2016); Rao 

(1994); Bansal e Voyer (2000); Zhang et al. (2009); Flanagin e Metzge 

(2003). 

12 e 13 

Sistema de medição 

de Qualidade – 

TrustYou 

TrustYou Analytics. 

14 a 16 Dados TripAdvisor Dados TripAdvisor.  

Fonte: O autor (2017). 

 

A pré-testagem, visando a validação do instrumento de coleta de dados, foi realizada 

no período de 3 a 10 de janeiro de 2017. Para tanto, foram selecionados dois respondentes do 

hotel estudado. Dessa forma, ambos ficaram fora da amostra selecionada para a pesquisa. A 
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pré-testagem resultou no ajuste da redação do questionário, com substituição de palavras, para 

que apresentasse maior clareza.  

Antes do início de cada entrevista, os participantes foram contextualizados pelo 

pesquisador sobre o estudo e seus respectivos objetivos, assim como sobre a garantia da 

confidencialidade das informações coletadas. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DE DADOS 

 

De acordo com Gray (2012), a análise qualitativa é um processo rigoroso e lógico, por 

meio do qual se atribui sentido aos dados. Neste estudo, considerando as fontes de dados, a 

análise foi realizada em três etapas. 

Etapa 1 – dados TripAdvisor: apresentação e avaliação dos dados disponíveis, 

buscando codificar e tabular de acordo com os seguintes critérios: 

a) principais atributos de qualidade percebidos pelos clientes em seus comentários 

sobre a experiência de hospedagem no hotel estudado; 

b) nível geral de qualidade: horrível, ruim, razoável, muito bom e excelente; 

c) níveis específicos de qualidade: quartos, serviço, limpeza, valor, localização e 

qualidade de sono; 

d) idiomas: português e inglês; 

e) análise dos dados, com objetivo de identificar e avaliar atributos de qualidade.  

 

Etapa 2 – Pesquisa de campo: esta pesquisa foi realizada com a utilização do roteiro 

fundamentado pela bibliografia e dados coletados na etapa 1, os quais serão analisados 

buscando investigar a relação entre o que a empresa comunica como qualidade em 

contraposição ao que o cliente experimenta e percebe ao se utilizar dos serviços ofertados. 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO  

 

Segundo Vergara (1997), todo método apresenta possibilidades e limitações. Este 

estudo pode apresentar limitação em sua análise, uma vez que a amostra de pesquisa com 

consumidores finais não foi realizada presencialmente, e a amostra de entrevistados ficou 

delimitada ao corpo de direção da empresa estudada. E, em adição, o pesquisador, por ser um 

profissional da empresa pesquisada, poderá incorporar um viés em sua análise. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo são apresentados e analisados os dados coletados a partir do site 

TripAdvisor e das entrevistas realizadas com a equipe de gestores do hotel.  

Consoante ao objetivo geral desta pesquisa, que é analisar os atributos de qualidade 

em serviços identificados por clientes após experimentarem o serviço da empresa, por meio da 

análise das avaliações e comentários disponibilizados na plataforma TripAdvisor, este capítulo 

é estruturado da seguinte forma: 

a) apresentação do formato de pesquisa aplicado pelo TripAdvisor; 

b) apresentação e investigação de dados do TripAdvisor; 

c) apresentação do resultado da pesquisa de campo realizada com o corpo de direção 

da empresa;  

d) análise comparativa entre as percepções de clientes e de gestores do hotel; 

e) proposta de plano de ação. 

 

4.1 FORMATO DE PESQUISA TRIPADVISOR 

 

O acesso ao site TripAdvisor, para verificação dos comentários existentes sobre os 

serviços disponíveis, é livre e essa investigação pode ser realizada por qualquer pessoa. Para 

poderem registrar seus comentários, os usuários devem ser registrados no website. De forma a 

facilitar o registro, a plataforma permite o login com dados de outros perfis, como por exemplo, 

Facebook e Google Account.  

A avaliação de um serviço ou produto dá-se através do modelo de questionário 

apresentado na Figura 11. Os comentários podem ser efetuados somente no website próprio do 

TripAdvisor. Ao iniciar a pesquisa, o site mantém o histórico dos lugares pesquisados. Pode-se 

observar, através do questionário adotado pela plataforma, que as avaliações podem ocorrer em 

três etapas:  

a) avaliação geral do produto em cinco escalas: a) excelente; b) muito bom; c) 

razoável; d) ruim; e) horrível; 

b) avaliação dos atributos específicos: a) serviço; b) limpeza; c) quartos; d) valor; e) 

localização e f) qualidade do sono; com a utilização da mesma escala apresentada 

acima; 

c) avaliações livremente escritas pelo cliente. 
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Figura 11 – Pesquisa TripAdvisor 

 

 
 

 
 

Fonte: Website TripAdvisor. 

 



56 

Caso o cliente desista de fazer a avaliação, ao sair do questionário de pesquisa, o site 

apresenta um pop up com um novo questionário resumido, somente com questões fechadas, 

para coletar dados conforme indicado na Figura 12. 

 

Figura 12 – Pop up pesquisa TripAdvisor 

 
Fonte: Website TripAdvisor. 

 

De forma a estimular a utilização da plataforma e a obtenção de avaliações 

consistentes, o website concede graus de qualidade para os Trip Colaboradores e cria um 

ranking, em que cada participante pode subir em níveis. Os pontos partem de uma avaliação 

tradicional, que pode incorporar fotos, vídeos, publicação em redes sociais e participação em 

avaliações de outros Trip Colaboradores. O acúmulo de pontos estabelece os níveis dos 

participantes, conforme indicado nas Figuras 13 e 14. 
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Figura 13 – Pontuação TripAdvisor 

 
Fonte: Website TripAdvisor. 

 

Figura 14 – Níveis TripAdvisor 

 
Fonte: Website TripAdvisor. 

 

Os selos criados pela plataforma também buscam motivar os viajantes a incluir as 

avaliações dos serviços e produtos experimentados. No Anexo A estão dispostas todas as 

categorias possíveis de selos.  
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Apesar dessa política de pontuação, o TripAdvisor não possui parceria para resgate 

desses pontos em forma de milhas aéreas ou descontos em hotelaria e restaurantes. Em 

contrapartida, os hotéis participantes do site estimulam os hóspedes a avaliarem suas 

experiências, através de cartões do site colocados nos quartos e do esforço para o seu 

preenchimento no momento do check out, e isso também pode aumentar sua posição no ranking.   

 

4.2 APRESENTAÇÃO DE DADOS TRIPADVISOR 

 

Os comentários coletados na ferramenta TripAdvisor compreendem o período de 

primeiro de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016, nos idiomas português e inglês, 

contabilizando 353 avaliações, no ano de 2015 e 218 avaliações no ano de 2016, com o total de 

571 avaliações. O motivo do período escolhido deu-se devido à realização dos Jogos Olímpicos 

e Paraolímpicos nos meses de julho e agosto desse ano, o que poderia gerar um viés nos 

resultados, uma vez que a empresa pesquisada contabilizava ocupação de pouco mais de 80% 

durante todo o período.  

No capítulo 1 deste estudo, citou-se que a organização analisada ocupava, em maio de 

2016, a 48ª posição na avaliação de qualidade. Já em levantamento realizado em primeiro de 

março de 2017, a empresa passou a ocupar a 67ª posição, em um total de 2.336 avaliações.  

Ao fazer uma avaliação no TripAdvisor, o cliente inicia pontuando sua experiência 

global com o produto experimentado. Nesta primeira etapa para se prosseguir com a avaliação 

completa, observou-se a adesão de 100% dos respondentes. O Gráfico 6 ilustra esta avaliação 

geral dos anos 2015 e 2016, com base nas escalas propostas pela ferramenta.  

 

Gráfico 6 – Avaliação geral do hotel estudado no site TripAdvisor 

 
Fonte: Dados TripAdvisor. 
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Depreende-se, do gráfico 6, que a experiência no hotel estudado estimulou quase o 

dobro de respondentes a avaliar suas estadas, com um total de 353 avaliações feitas no ano de 

2015, contra a 218 avaliações realizadas no ano de 2016. Observa-se, adicionalmente, que, no 

ano de 2015, 24,65% dos respondentes avaliaram suas experiências como razoável, ruim e 

horrível. Este índice cresceu, ainda que timidamente, no ano de 2016, para 27,98%. 

A partir da avaliação geral do produto, ponto de partida para a pesquisa, os atributos 

específicos e pré-estabelecidos pela ferramenta podem então ser avaliados de acordo com a 

especificação na seção 4.1 deste capítulo. O Gráfico 7 oferece um panorama geral destas 

avaliações. A análise dos comentários foi utilizada de forma a amparar esta etapa da pesquisa 

assim como descobrir possíveis novos atributos – posteriormente apresentados pela Figura 27. 

Esta análise considerou todos os comentários feitos pelos hóspedes que experimentaram o 

produto. 

 

Gráfico 7 – Avaliação específica 

 

Fonte: Dados TripAdvisor. 

 

O atributo localização destaca-se nas avaliações do hotel estudado. A pesquisa 

evidencia que a totalidade dos respondentes espontâneos (100%) indica que o fácil acesso a 

outras localidades a partir do hotel, assim como sua localização oferecendo uma vista 

privilegiada, representam o principal fator para o retorno dos hóspedes.  

Dentre todos os relatos, é possível observar uma coerência em todas as avaliações e a 

possibilidade de vivenciar o produto, conforme corrobora o seguinte depoimento espontâneo: 

“Hotel muito bem localizado, com uma das melhores vistas para o Rio. Fácil de chegar em 
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Ipanema ou passear em Copacabana. Tomar um vinho na varanda do restaurante é uma 

experiência sensacional.” 

 

No entanto, analisando-se o Gráfico 8 para o atributo quartos, é possível perceber uma 

disparidade em relação às avaliações gerais. Pode-se perceber, por este gráfico, que 15% das 

avaliações relacionadas a quartos concentram-se entre ruim e horrível, e outros 15%, em 

razoável. 

 

Gráfico 8 – Avaliação do atributo quartos 

 
Fonte: Dados TripAdvisor. 

 

Nesse sentido, os comentários espontâneos redigidos sugerem problemas estruturais: 

“Os quartos e os banheiros foram reformados, mas continuam com forte cheiro de mofo”; “O 

chuveiro mudava de temperatura drasticamente”; “[...] o ar condicionado é antigo e barulhento 

[...]”; “[...] problemas com chuveiro, ar, instalações mal-conservadas”; “[...] lindo prédio, 

porém abaixo das expectativas, precisando de obras imediatas nos quartos”; “[...] produto 

cansado e privadas constantemente entupidas [...]”; “[...] a porta do quarto não fecha 

automaticamente [...]”; “[...] a porta dupla da varanda estava velha e muito difícil de abrir e 

fechar [...]; “Quarto prestes a desmoronar, com portas e tomadas quebradas”. 

Através da análise dos comentários, pode-se evidenciar que os quartos do hotel 

estudado apresentam má conservação. Por outro lado, os 70% de clientes que avaliam 

positivamente, atestam, em suas declarações, a vista a partir dos quartos, o atendimento 

recebido ou os ammenities (xampu, condicionador e hidratante) e ofertas (itens alimentares, 

como frutas ou chocolates) disponíveis na ocasião. Em 18 das 550 avaliações, as marcas de 

luxo Lanvin, L’Occitane e Hermés dos ammenities disponíveis atuaram positivamente para uma 

boa experiência nos quartos. As ofertas como frutas, espumante ou itens de pâtisserie colocados 
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nos quartos, representaram dez entre 550 comentários positivos. Além disso, 47 e 32 avaliações, 

relacionadas à vista e à presença de varandas, respectivamente, impactaram positivamente os 

hóspedes. 

 

O atributo qualidade do sono refere-se à cama, travesseiros e acústica do quarto. 

Consoante com a avaliação dos quartos, quase 80% das avaliações foram positivas, conforme 

ilustra o Gráfico 9. Destas, a maioria refere-se à qualidade da cama e à presença de um menu 

de travesseiros, conforme se observa nos comentários coletados: “[...] a cama é incrível [...]”; 

“O quarto é extremamente aconchegante e silencioso”; “[...] camas e travesseiros de excelente 

qualidade [...]”; “[...] ter um menu de travesseiros foi fabuloso”. 

 

Gráfico 9 – Avaliação da qualidade do sono 

 
Fonte: Dados TripAdvisor. 

 

As avaliações nas escalas horrível e ruim compreendem 10% do resultado e 

representam os barulhos originados por obras prévias aos Jogos Olímpicos Rio 2016, no entorno 

do hotel. As avaliações na escala razoável representam 11%. 

 

O atributo limpeza, representado pelo Gráfico 10, apresenta 78% de avaliações 

concentradas nas escalas excelente e muito bom. Os 22% das avaliações restantes estão 

concentrados nos índices razoável, ruim e horrível e referem-se ao cheiro de mofo, comentado 

em 30 avaliações, e a outros casos, como descrito: “A decepção fica por conta de termos matado 

duas baratas dentro do quarto”; “[...] o box do banheiro necessitava de uma limpeza mais 

adequada, pois estava com lodo na parede e no piso [...]”. 
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Gráfico 10 – Avaliação do atributo limpeza 

Fonte: Dados TripAdvisor. 

 

O atributo serviços, ilustrado pelo Gráfico 11, refere-se ao atendimento humanizado 

prestado pelos funcionários aos hóspedes. De acordo com o gráfico, 82% dos respondentes 

elogiam as equipes, contra 18% de avaliações nas escalas razoável, ruim e horrível. 

 

Gráfico 11 – Avaliação do atributo serviços 

Fonte: Dados TripAdvisor. 

 

Os comentários ressaltam a qualidade de atendimento prestado pelos funcionários, 

como: “[...] além da excelência da equipe, apaixonei”; “[...] funcionários simpáticos, que 

fizeram tudo para garantir uma estadia perfeita para nós”; “Os recepcionistas sempre muito 

educados e prestativos [...]. O serviço de concierge é o melhor que conheço”.  

Já para os 18% de avaliações condensadas nas escalas razoável, ruim e horrível é 

possível notar que, em sua maioria, essa avaliação se deve a falhas de processo gerando o 

51%27%

13%

7% 2%

Limpeza

Excelente Muito bom Razoável

Ruim Horrível

62%
20%

10%

5% 3%

Serviço

Excelente Muito bom Razoável

Ruim Horrível



63 

descontentamento do cliente. Alguns dos comentários que ressaltam essa característica são: 

“Café da manhã com serviço desorganizado. Os garçons pareciam não saber o que fazer”; “[...] 

na recepção erraram na cobrança e demorou bastante tempo para resolver. Precisam caprichar 

nos detalhes”; “O local do café da manhã é lindo. Porém, o péssimo atendimento dos garçons, 

que nos atendiam correndo, contaminou esta que deveria ser uma excelente experiência”. 

 

Encerrando as avaliações dos atributos pré-definidos, a avaliação do valor, 

representada pelo Gráfico 12, busca indicar a percepção de valor do hotel estudado. Nela, 55% 

dos respondentes classificaram o valor pago em suas hospedagens como justo, através da 

classificação nas escalas excelente e muito bom, enquanto 45% das avaliações ficaram 

concentradas nas escalas razoável, ruim e horrível. Através da análise dos reviews, 48 dos 550 

comentários indicam diretamente que o valor é alto e não corresponde à promessa de entrega. 

 

Gráfico 11 – Avaliação do atributo valor 

Fonte: Dados TripAdvisor. 

 

Estas afirmações podem ser corroboradas nos comentários: “[...] valor alto para uma 

estadia desastrosa”; “[...] pelo preço esperava mais deste hotel”; “Custo elevado”; “Um hotel 

que se coloca como de 5 estrelas, tem diárias estratosféricas e deveria ser um marco no RJ, tem 

quartos apertados, manutenção péssima e precisa passar urgentemente por uma atualização”; 

“Os quartos não são compatíveis com o valor da tarifa balcão”. 

De forma a complementar a análise oferecida pelo TripAdvisor, o estudo de todos os 

comentários analisados introduz atributos específicos do hotel estudado, afora os previamente 
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definidos pelo site, sendo eles: Programa Fidelidade, Infraestrutura e Gastronomia, ilustrados 

pelo Gráfico 12.  

Essa ilustração indica que o programa fidelidade da empresa não é positivamente 

reconhecido por alguns hóspedes. Das 571 avaliações, nove elogiaram diretamente o programa 

e 19 atestaram não receber os benefícios prometidos por ele.  

Outro atributo que se apresentou como relevante foi a infraestrutura. Da totalidade de 

571 comentários espontâneos, 127 elogiaram os espaços amplos, varandas nos quartos, a 

presença de uma academia grande e bem equipada, serviço de praia e a existência de duas 

piscinas na propriedade. Em contraponto, 107 comentários revelaram que os clientes avaliam 

os espaços como malcuidados, precisando de manutenção ou com decoração antiquada, além 

de ambientes escuros, em desacordo com o local onde o hotel está inserido. 

 

Gráfico 12 – Avaliação dos atributos específicos do hotel estudado 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Por fim, um atributo que se revela como de grande importância para o hotel é a 

gastronomia. A análise revela que 180 comentários foram realizados positivamente para este 

atributo. Da totalidade, é possível observar que somente o café da manhã é responsável por 143 

comentários positivos, seguido pelo brunch e pelo coffee break. A maior parte desses 

comentários positivos salienta a diversidade e quantidade de alimentos oferecidos. Todavia, as 

avaliações ressaltam 41 comentários negativos, relativos aos serviços de jantar, feijoada e 

almoço. 
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4.3 PESQUISA DE CAMPO – CORPO DE DIREÇÃO DO HOTEL 

 

Conforme mencionado, a pesquisa de campo foi realizada junto aos gestores do hotel 

pesquisado. Em termos administrativos, o hotel contabilizou elevados índices de turn over, 

taxas de ocupação anuais acumuladas com performance inferior à meta pré-estabelecida e 

índices de avaliação de qualidade insuficientes, conforme apresentado no capítulo 1. 

No ano de 2016, a empresa contava com 415 funcionários. Desse total, nove 

pertenciam ao quadro de direção e seis deles estavam envolvidos diretamente com clientes 

finais e clientes intermediários, conforme retratado na Figura 15, sendo estes os selecionados 

para as entrevistas. 

 

Figura 15 – Organograma do hotel 

 
Fonte: Adaptação de informação da empresa. 

 

As entrevistas foram realizadas no período de 16 a 30 de janeiro de 2017, com os seis 

profissionais com cargo de liderança e poder de decisão, conforme os perfis indicados no 

quadro 13 da seção 3.2, utilizando o questionário apresentado no Apêndice A. As entrevistas 

foram realizadas presencialmente, durante o expediente de trabalho, com a duração média de 

40 minutos. Somente dois respondentes permitiram a gravação das entrevistas. 

O resultado da pesquisa é apresentado respeitando as seções do questionário, 

iniciando-se pelo tema qualidade em serviços, seguido pelas avaliações do TripAdvisor, do 

Sistema TrustYou e, por fim, do reconhecimento de atributos de qualidade do hotel estudado. 

 

4.3.1 Qualidade em serviços 

 

O início das entrevistas compreendia o entendimento do tema qualidade em serviços. 

Entre os entrevistados, foi possível notar que os respondentes entendem a qualidade de serviço 
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de forma alinhada com as definições apontadas pela literatura, apresentadas no capítulo 2, 

destacando-se os seguintes aspectos:  

a) entrega do serviço de acordo com a promessa; 

b) serviço sem erros e personalizado, com foco em detalhes; 

c) atendimento das expectativas do cliente; 

d) identificação e mensuração das necessidades dos clientes através de relatórios com 

acompanhamento; 

e) cumprimento de padrões da marca e consistência na entrega. 

 

Pôde-se observar, por meio das entrevistas, que, apesar do conhecimento do tema, a 

entrega consistente do serviço, o respeito aos padrões e a mensuração e acompanhamento não 

são realizados de forma contínua. Quando questionados acerca dos principais ativos para 

garantir a qualidade do serviço prestado, o capital humano foi apontado por cinco dos seis 

entrevistados como principal ativo, conforme o Gráfico 13.  

 

Gráfico 13 – Ativos da empresa relacionados à qualidade – pesquisa de campo 

Fonte: O autor (2017). 

 

Com base nas entrevistas, revela-se a necessidade de treinamentos, mensuração de 

resultados por funcionários, melhoria no programa de incentivos, tanto para equipes comerciais 

quanto para operacionais, e aumento do quadro de funcionários. Adicionalmente, foi 

mencionada, por dois respondentes, a necessidade de administração adequada de estoque para 

cobrir a demanda exigida pelos serviços. Entretanto, esta ação é realizada com pouco controle, 

gerando a falta de suprimentos, tais como produtos de limpeza, ammenities de quarto, roupas 

de cama e banho, dentre outros itens. 
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4.3.2 TripAdvisor 

 

O TripAdvisor é reconhecido como importante ferramenta para clientes que buscam 

informações de experiências previamente vivenciadas por outros clientes. Nesse sentido, todos 

os entrevistados atestaram a importância da verificação, validação e interação com clientes no 

site, de forma a contribuir para a construção da credibilidade da marca e o desenvolvimento do 

produto, além da possibilidade de investigar a concorrência. Dentre as pessoas entrevistadas, 

os seguintes relatos se destacam: 

 

Traz informações ricas sobre a expectativa dos clientes, colabora na melhoria da 

entrega do serviço, proporciona uma visão sobre tendências, construção de CRM, e 

permite um contato mais próximo dos clientes. (Respondente da área comercial). 

  

Cada vez mais os sites de avaliação têm se tornado um aliado do hóspede na escolha 

do hotel, principalmente em praças com grande oferta. Uma boa reputação garante 

credibilidade ao empreendimento e, consequentemente, mais receita ao hotel. 

(Respondente da área de preços). 

 

 

4.3.3 TrustYou 

 

O sistema TrustYou entrou em operação no ano de 2015. Antes deste método de 

avaliação de qualidade, a empresa utilizava um questionário pesquisa, que era enviado por e-

mail após a hospedagem dos clientes, ou cartões de avaliação disponíveis na recepção do hotel 

e nos quartos.  

O TrustYou é conhecido por todos os entrevistados, que fazem a sua checagem diária 

individualmente e compartilham as avaliações positivas e negativas de maior relevância em 

reunião diária, com duração média de 45 minutos, de todo corpo diretivo. Dentre os 

entrevistados, a única exceção é de uma das entrevistadas, que faz sua verificação duas vezes 

ao dia.  

Nesse quesito, duas entrevistadas afirmaram que, apesar de ser feita a análise dos 

comentários negativos, não há o acompanhamento adequado para a resolução dos casos. E três 

dos entrevistados reforçaram a importância da utilização dos dados para se identificar 

problemas a serem melhorados, além da necessidade do acompanhamento desses itens pelas 

gerências setoriais responsáveis, conforme pode ser identificado no seguinte relato:  
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As informações da ferramenta são um diagnóstico do hotel. Com elas, é possível 

facilmente identificar pontos fortes e fracos do hotel. Os pontos fortes são usados para 

promoção do hotel, e os pontos fracos na criação de um plano de ação para melhorias. 

(Respondente da área comercial). 

 

 

4.3.4 Atributos de qualidade 

 

Os entrevistados foram questionados acerca da percepção dos clientes finais sobre os 

atributos de qualidade do hotel, com base no resultado prévio indicado pela pesquisa realizada 

no TripAdvisor. O resultado dessa avaliação está demonstrado no Gráfico 14.   

 

Gráfico 14 – Avaliação dos atributos de qualidade – pesquisa de campo 

Fonte: O autor (2017). 

 

O atributo localização, consoante com os comentários de clientes finais, é reconhecido 

e explorado como o atributo em destaque do hotel.  

A análise do valor percebido se revela polarizada, assim como o resultado das 

avaliações dos clientes. Na pesquisa, três entrevistados sugerem que o valor percebido pelos 

clientes é justo, face a três avaliações considerando-o razoável.   

A gastronomia, assim como a localização, é identificada como forte atributo do hotel. 

No entanto, quando questionados acerca dos atributos mais bem avaliados da gastronomia do 

hotel, observa-se que os entrevistados desconhecem essas avaliações dos atributos feitos pela 

clientela e ilustrados no Gráfico 15. 
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Gráfico 15 – Avaliação dos atributos da gastronomia – pesquisa de campo 

Fonte: O autor (2017). 

 

A infraestrutura do hotel foi identificada corroborando as avaliações dos clientes. Os 

respondentes reconhecem que os amplos espaços sociais e a diversidade de equipamentos de 

serviço, como a presença de duas piscinas, uma academia espaçosa e bem estruturada, são 

entendidos pelos clientes como diferenciais. O único atributo não mencionado nesta seção, mas 

com ampla visibilidade, é o serviço de praia. Por outro lado, a precariedade na manutenção e 

limpeza, além da decoração ultrapassada, também foi reconhecida como limitadora de 

satisfação dos clientes, conforme sugere o Gráfico 16.  

 

Gráfico 16 – Avaliação da infraestrutura – pesquisa de campo 

Fonte: O autor (2017). 
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O atributo serviço, entendido como o atendimento humanizado, foi reconhecido, em 

sintonia com a avaliação de clientes finais, como forte diferencial do hotel. As entrevistadas 

identificaram fatores a serem melhorados, conforme o gráfico 17, sendo eles: treinamentos 

internos, melhor capacitação de funcionários terceirizados (garçons, camareiras, seguranças e 

mensageiros) e marketing publicitário, que foi definido em algumas entrevistas como antiquado 

ou não de acordo com a promessa-cliente.  

 

Gráfico 17 – Avaliação do serviço –pesquisa de campo 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Ao serem questionadas sobre o cenário geral do hotel, com base na atribuição dos 

hóspedes, as escalas muito bom e razoável receberam três pontos cada, em consonância com os 

resultados obtidos na plataforma TripAdvisor. Para as entrevistadas, além da localização, 

serviço humanizado e gastronomia, o fato de o hotel ser de uma marca internacionalmente 

reconhecida e pertencente a uma rede multinacional, assim como a segurança oferecida são 

atributos relevantes para a escolha do produto, conforme apresentado no Gráfico 18.  

Na pesquisa realizada diretamente na base TripAdvisor analisando o conteúdo, 

somente dois comentários referem-se diretamente à segurança, e seis se referem à marca do 

hotel estudado. 
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Gráfico 18 – Avaliação dos principais atributos – pesquisa de campo 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

4.4 CONFRONTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para analisar comparativamente a visão dos clientes e dos gestores do hotel estudado, 

os dados foram aglutinados e contrapostos de forma a identificar possíveis tendências e gaps 

de qualidade.  

Conforme mencionado na seção 4.2, os atributos localização e serviços foram, entre 

os pré-estabelecidos, aqueles que obtiveram mais menções de excelente e, no outro extremo, 

menos menções de ruim e horrível. Através da análise do gráfico 6, apresentado do início 

daquela mesma seção, observa-se o distanciamento entre os atributos localização e serviços e 

os demais atributos. 

Constata-se também, através do gráfico 6, que os atributos quartos e limpeza guardam 

significativas menções como razoáveis, ruins e horríveis, acompanhados pela  qualidade do 

sono. Esses três resultados, comprimidos face aos demais, desgastam a boa performance da 

localização e do serviço, especialmente considerando-se que a avaliação geral sobre o hotel 

repousou mais fortemente na escala muito bom. Dessa forma, é possível pressupor que 

problemas com a manutenção e a limpeza dos quartos impactam no atributo qualidade do sono, 

tornando-a insatisfatória.  
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O atributo valor, único a apresentar menções que configuram resultados dispersos, 

embora com prevalência das menções muito bom e ruim, indicam que este atributo é penalizado 

e transforma-se no repositório das insatisfações do cliente. 

Quando condensados na Tabela 2 e no gráfico 19, os resultados da pesquisa efetuada 

pelo TripAdvisor indicam que o atributo localização, embora muito bem avaliado e presente 

em todos os comentários dos clientes com classificação positiva, é um elemento externo ao 

hotel, contudo passível de ser uma vantagem a ser explorada, como fator agregador de valor. 

Observou-se, também, que o atributo serviços é, ao final das contas, o sustentáculo da opinião 

sobre a avaliação geral do hotel, motivando o maior número de avaliações diretas.  

 

Tabela 2 – Análise de atributos – pesquisa TripAdvisor 

Atributos - Cliente Final 

 
Localização Quartos Valor 

Qualidade do 

Sono 
Limpeza Serviço 

NA % NA % NA % NA % NA % NA % 

Excelente 117 20,49% 72 12,61% 36 6,30% 91 15,94% 78 13,66% 221 38,70 

Muito 

bom 
31 5,43% 57 9,98% 50 8,76% 35 6,13% 41 7,18% 72 12,61 

Razoável 2 0,35% 27 4,73% 50 8,76% 17 2,98% 20 3,50% 35 6,13% 

Ruim 1 0,18% 21 3,68% 11 1,93% 11 1,93% 10 1,75% 17 2,98% 

Horrível 0 0 6 1,05% 9 1,58% 5 0,88% 3 0,53% 11 1,93,% 

Total 151 26,44% 183 32,05% 156 27,32% 159 27,85% 152 26,62% 356 62,35% 

Amostra (Sujeitos) 571 

Fonte: Dados TripAdvisor. 

 

Gráfico 19 – Análise de atributos – pesquisa TripAdvisor 

 

Fonte: Dados TripAdvisor. 

 

Ressalta-se que, os atributos considerados neste estudo, isto é, quartos, limpeza, valor, 

qualidade do sono e serviços, são compostos por setores distintos no âmbito do hotel, com 
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diferentes áreas de atuação, cada qual com características e atividades também distintas, sob a 

regência de chefias específicas. 

Em conformidade com esta observação, Dominici (2010) ressalta que, para obter 

fidelidade e superar outros concorrentes, os hotéis devem ser capazes de obter altos níveis de 

satisfação do cliente pelo serviço prestado. Em seu estudo, o autor ilustra a pesquisa realizada 

por Wuest, Tas e Emenheiser (1996), que definiram a percepção dos atributos hoteleiros como 

o grau em que os hóspedes podem encontrar vários serviços e instalações críticas para a sua 

estadia em um hotel. Os atributos do hotel, tais como limpeza, preço, localização, segurança, 

serviço personalizado, atratividade física, oportunidades de relaxamento, padrão de serviços, 

imagem atraente e reputação são reconhecidos como decisivos pelos viajantes para avaliar a 

qualidade do hotel.  

Para Dominici (2010), é indispensável explorar a importância para os clientes de 

atributos únicos na seleção de hotéis e sistematizar o seu nível de satisfação. A pesquisa sobre 

o tema da satisfação do hóspede, que se traduz na consideração de se os clientes retornarão a 

um hotel ou irão aconselhá-lo a outros turistas, é fundamental para o sucesso do negócio da 

hospitalidade. Desprezando-se o fator atenção aos atributos do hotel, considerado o mais 

importante pelos hóspedes, leva a avaliações negativas do hotel, restringindo assim a chance de 

repetição da hospedagem pelos mesmos clientes. 

Assim, a pesquisa de campo realizada com o corpo de direção do hotel, apresentados 

na seção 4.3, mostrou que, por mais que o tema qualidade em serviços seja teoricamente de 

conhecimento de todos os sujeitos entrevistados, assim como o TrustYou, na prática, os 

resultados obtidos não são coerentemente analisados e tratados de forma a buscar uma sintonia 

com o padrão de qualidade esperado pelos clientes.  

A relevância das métricas de avaliação de serviços, a partir do prisma dos hóspedes, é 

afirmada por Forozia, Zadeh e Gilani (2013), quando os autores alegam que essas métricas de 

satisfação podem ser valiosas para melhorar a percepção, pois proporcionam aos gerentes de 

hotéis a informação necessária para identificar e entender os reais requisitos e necessidades dos 

clientes. Esta afirmação torna-se evidente com a indicação de localização e gastronomia como 

atributos mais bem avaliados pelos hóspedes, na ótica dos gestores.  

Ao se destacar a gastronomia, percebe-se que a localização física do hotel e do 

restaurante, com vista panorâmica e o atendimento de garçons, são os fatores que os gestores 

entendem como diferenciais, enquanto que, para os clientes, o café da manhã e a variedade de 

alimentos são, de fato, os diferenciais percebidos. O atributo serviço figura, com os 

departamentos de recepção, alimentos e bebidas (garçons) e limpeza (camareiras), na ótica do 
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hotel, os itens mais bem avaliados. A análise do discurso dos comentários do TripAdvisor indica 

que o atendimento de praia realizado pelo hotel e a recepção são os que geram mais menções 

dos hóspedes, mas são atividades não reconhecidas pelas entrevistadas.  

Com relação à qualidade do serviço prestado pelos funcionários, a seção 4.2 apresenta 

trechos de comentários oriundos da análise das avaliações dos hóspedes que, juntamente com 

a figura 15, apresentada na seção 4.3, indicam uma possível falha em processos de atendimento 

operacional, possivelmente pela necessidade de maior quantidade de funcionário próprios, e 

pela não regularidade ou ineficiência de treinamentos e incentivos adequados, assim como 

devido ao controle inadequado de estoque, o que gera falta de material de suporte para execução 

de tarefas.  

Ao apontarem possíveis programas para a melhoria da qualidade em serviços, 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) evidenciam dois deles com maior aderência para a indústria 

da hospitalidade: 14 Pontos de Deming e Lean Service. Os autores enfatizam, ainda, que a 

qualidade em serviços inicia pelas pessoas e seu desenvolvimento, a partir de apurada seleção 

de funcionários, da aplicação de atitudes positivas, treinamentos e progressão de carreiras.  

A análise dos dados revela que o hotel estudado reconhece a necessidade, também 

identificada pelos hóspedes, de restaurar a estrutura física, realizar a manutenção e atualização 

da decoração, ainda que a diversidade de espaços físicos e seus respectivos tamanhos sejam 

também reconhecidos como diferencial positivo para o produto. Fitzsimmons e Fitzsimmons 

(2014) validam esta afirmação quando atestam que o ambiente físico das instalações de apoio 

do serviço influencia tanto o comportamento do cliente quanto o dos empregados, devendo ser 

projetado com imagens e sentimentos coerentes com o conceito do serviço, uma vez que é capaz 

de refletir os valores da empresa, auxiliando-a na sua estratégia de conquistar a clientela. Os 

autores declaram, ainda, que, como o ambiente físico traz consigo uma resposta emocional e 

influencia o comportamento dos que o usam, o projeto das instalações pode moldar 

intencionalmente o comportamento dos usuários para apoiar as metas da organização. Dessa 

forma, um ambiente bem concebido pode atuar de forma positiva, incentivando o 

comportamento de aproximação tanto por parte de clientes como também dos funcionários.  

Por fim, ficam aparentes quatro resultados evidenciados a partir das análises de ambas 

as pesquisas:  

a) a necessidade de construção de Custumer Relationship Management (CRM) 

adequado, que permita o conhecimento e contato com os hóspedes que já 

experimentaram o produto ou entraram em contato com o hotel com o interesse de 

comprá-lo (e cruzamento de CRM da empresa matriz com o das filiais); 
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b) mídia com a maior valorização dos serviços prestados e coerente com os atributos 

identificados pelos clientes; 

c) acompanhamento e resolução de reclamações efetuadas. assim como um contato 

mais individualizado com hóspedes, de forma a incrementar a reputação do hotel e, 

consequentemente, o interesse do cliente; 

d) constatou-se, também, o descumprimento das regras do programa de fidelidade com 

relação a entrega dos benefícios. 

 

Esses itens refletem o hiato entre a percepção do serviço por parte do cliente, após sua 

experimentação, e a percepção da gestão do hotel, e tornam-se evidentes, sobretudo no modelo 

de avaliação de qualidade de serviços proposto por Gronroos (2003), apresentado na seção 2.3 

deste estudo, em que as experiências de qualidade estão diretamente conectadas às atividades 

tradicionais de marketing. O autor menciona o estudo de Hart e Johnson (1999), em que, através 

da criação de uma função de satisfação/recompra, foi inserida a afirmação de que, para criar a 

lealdade, uma empresa deve ir além do que é descrito como bom serviço e valor aceitável. Ela 

deve atender aos clientes de forma a que percebam que podem confiar na empresa em todos os 

aspectos e em todos os momentos, garantindo assim a recompra do serviço e sua consequente 

lucratividade a um custo inferior ao de novas prospecções. 

Adicionalmente, o estudo desses autores conclui que, dentre os benefícios atingíveis a 

partir dessas observações, a criação de um relacionamento de confiança com os clientes pode 

aprimorar diretamente o efeito da sua satisfação na comunicação boca a boca, também 

apresentada na seção 2.4 desta pesquisa.  

 

4.5 PRIORIZAÇÃO DE PROPOSTAS E PLANO DE AÇÃO ENDEREÇADOS AO 

APRIMORAMENTO DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS 

 

Com base na análise de dados discutida acima, sugere-se a matriz de esforço e 

resultado representada pela Figura 16, que elenca os problemas e seus impactos ordenados de 

acordo com a sua importância.  

 

 

 

Figura 16 – Matriz esforço e resultado 
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Fonte: Adaptado de Matriz GUT. 

 

A partir dessa matriz, configura-se o plano de ação apresentado pelo Quadro 15. O 

plano de ação sugerido é criado com base na matriz 5W2H, indicando as ações a serem 

executadas, em ordem de importância, com suas consecutivas periodicidades, e o responsável 

pela execução, motivo e valor. 

 

Quadro 15 – Plano de ação proposto 

O quê? Por quê? Onde? Quando? Quem? Como? Quanto? 

Contratação 

Identificação de 
gaps de qualidade 

de serviço no 

atendimento 
humanizado 

Hotel 01/08 – 30/09/17 RH 

Aumento do efetivo 

próprio e redução de 
terceirizados - 

Contratação direta 

 

Treinamento 

Necessidade de 
reforço de 

treinamentos para 

desenvolvimento 
de médias 

gerências e 

inclusão de novos 
funcionários 

Hotel 

1) 01-15/10/17; 
2) 16/10 – 

30/11/17; 

3) 01-30/12/17; 
4) 01-15/01/18; 

RH / 

Departa-
mentos 

próprios 

1) Acolhimento de novos 

funcionários; 

2) Reforço da marca e 
objetivos + 

planejamento da 

empresa; 
3) Padrões operacionais 

por departamento; 

4) Motivacional. 

 

Plano de 

Carreira 

Retenção de 

talentos / elevado 

turn over 

Hotel 

Apresentação para 

equipes: 01-

30/12/17, 

juntamente com 

avaliação 360, já 

aplicada 

RH 

Apresentação para 

equipes juntamente com 

avaliação 360 já realizada 

 

Treinamento 

TrustYou 

Indicação da 
dificuldade de 

utilização da 
ferramenta 

Hotel 01-15/08/17 RH 
Reforço da aplicação do 

software 
 

Controle de 

Estoque 

Relativa falta de 

insumos 

necessários para 
entrega do serviço 

Hotel 01/08 – 30/09/17 Financeiro 

Desenvolvimento de 

ferramenta para controle 

de estoque e treinamento 
de equipes 
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Reforma 

Estrutural 

Sinalização de 

problemas 
estruturais e 

manutenção do 

edifício 

Hotel 01/01 – 30/12/18 Matriz 
Melhoria da estrutura a 
partir de projeto de obra 

realizado pela matriz 
 

Decoração 

Observações de 
decoração 

antiquada e 

ambientes 
inadequados 

Hotel 

01/01 – 30/12/18 

(ao longo do 

processo, de 
acordo com 

cronograma de 

obra) 

Matriz 

Renovação de decoração 

com aplicação de conceito 

coerente com o local onde 
está situado e 

planejamento de marca 

realizado pela matriz 

 

Processos 

Operacionais 

Identificação de 
falhas nos 

processos 
operacionais 

Hotel 01/08 – 31/10/17 

Recepção / 
Governança 

/ A&B/ 
Comercial 

Redesenho de processos e 
desenvolvimento de 

médias gerências para 
controle 

 

MKT 

Melhoria da 

comunicação 

realizada para 
clientes  

Ferramentas 

de mídia 

direta do 
hotel 

estudado e 

mídia de 

terceiros. 

01/08 – 30/12/17 
Comuni-

cação 

Desenvolvimento de 
mídias contendo os 

atributos identificados 

pelos clientes e contatos 
personalizados nas 

ferramentas de avaliação 

 

Fonte: Adaptado de Matriz 5W2H. 

 

Conforme exposto acima e com base nos dados coletados nas pesquisas, a matriz 

sugere o início do plano de ação com a contratação de efetivo próprio e seu respectivo 

treinamento. Concomitantemente com este processo, é essencial o reforço de treinamento das 

equipes já formadas, de forma a reforçar os padrões sugeridos para a marca e o planejamento 

pretendido pelo hotel. O desenvolvimento do plano de carreira expressa significativa 

importância, de forma a reter talentos e contribuir com a redução de turn over. Em seguida a 

essas etapas, o desenvolvimento do controle de estoque contribuirá para que não faltem insumos 

necessários para a realização dos serviços.  

As informações coletadas nas pesquisas sugerem hiatos de qualidade no processo 

operacional dos serviços prestados. Dessa forma, o redesenho desses processos, assim como o 

desenvolvimento de médias gerências, é proposto de forma a proporcionar maior fluidez aos 

processos. Ao longo do processo, reformas estruturais e manutenções e atualização de 

decoração são aconselhadas, de formar a criar o alicerce físico de apoio ao serviço tanto para 

funcionários quanto para clientes. De forma a integrar os clientes ao processo de atualizado do 

produto e o processo de aprimoramento da qualidade do serviço, a comunicação deverá ser feita 

durante todo esse processo, no sentido de potencializar os atributos identificados pelos hóspedes 

como diferenciais. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Este estudo analisou os atributos da qualidade percebida por clientes, em avaliações 

on-line espontâneas, após a experimentação do serviço de um hotel de luxo, categoria cinco 

estrelas, e a percepção da equipe gestora desse mesmo estabelecimento, a partir de duas 

vertentes. A linha teórica foi suportada pela revisão da literatura, com o propósito de evidenciar 

temas análogos aos objetivos e problema desta pesquisa, sendo eles: qualidade em serviços, 

tecnologia em serviços, ferramentas de medição de qualidade em serviços utilizadas pela 

indústria hoteleira e uma breve apresentação do segmento da hospitalidade. Por sua vez, a 

pesquisa empírica investigou a percepção dos clientes por meio da pesquisa e análise dos 

comentários disponíveis on-line no portal TripAdvisor, adicionada à pesquisa com os gestores 

do hotel estudado, através de entrevistas individuais. 

Em especial, este estudo fornece o avanço do conhecimento acerca da temática 

qualidade em serviços, dispondo seus principais conceitos de forma a agregar à indústria da 

hospitalidade. Contribui, particularmente, por se tratar de um tema com produção ainda 

modesta e de interesse crescente na literatura. 

Por meio da pesquisa de campo, observou-se que, além dos atributos pré-estabelecidos 

pelo TripAdvisor, novas particularidades foram sugeridas pelos clientes: a valorização do 

programa fidelidade da empresa, a gastronomia e o serviço de praia. De forma incongruente 

com este achado, a gestão do hotel identificou atributos díspares, sendo eles: marca, segurança, 

restaurante premiado e localização. Este último atributo é primordialmente o mais explorado 

pelo hotel em sua comunicação com os clientes, em detrimento ao serviço humanizado, que foi 

reconhecido como o atributo que mais estimulou os clientes em suas avaliações. 

Este estudo apurou gaps de qualidade, no que tange às cinco etapas apresentadas no 

modelo SERVQual, culminando em um extenso GAP1, conforme observado de forma 

sintetizada no Quadro 16. Outros hiatos ainda foram revelados, como a necessidade de 

treinamentos e desenvolvimento do capital humano, remodelação da estrutura física e 

redesenho dos processos. 

 

 

 

 

 

Quadro 16 – GAPs identificados 
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GAP1 

Diferença entre a expectativa dos 

consumidores e as percepções da 

gerência com relação a essas 

expectativas. 

Fundamentalmente identificado 

como GAP1, por explicitar o 

desconhecimento da expectativa 

do cliente. 

GAP2 

Diferença entre as percepções da 

administração com relação às 

expectativas do consumidor e as 

especificações de qualidade de 

serviço. 

Não reconhecimento dos 

atributos identificados pelos 

clientes. Falha de processos 

operacionais. Desrespeito ao 

programa fidelidade. Má gestão 

de estoque de suprimentos. 

GAP3 
Diferença entre as especificações 

de qualidade de serviço e o serviço 

efetivamente entregue. 

Estrutura, manutenção, limpeza 

aquém do esperado. 

GAP4 

Diferença entre a prestação de 

serviços e as comunicações aos 

consumidores sobre a prestação de 

serviços. 

Comunicação de atributos em 

discordância com os 

identificados pelos clientes. 

GAP5 Diferença entre a expectativa do 

consumidor e a sua percepção. 

Não atingimento da satisfação 

esperada pelos clientes em 

relação aos atributos prometidos. 

Fonte: Adaptado de Matriz SERVQual. 

 

Os achados teóricos, compreendendo as definições de serviços com suas respectivas 

ferramentas de medição, juntamente com a tecnologia como o instrumento fundamental para 

pesquisa, análise e conhecimento dos hóspedes, de forma a desenvolver, por conseguinte, a 

comunicação adequada e estimular o relacionamento da empresa com o cliente, edificaram 

teoricamente esta pesquisa.  

Cotejando os achados teóricos e em adição às pesquisas, este estudo propôs o 

incremento da qualidade de serviço do hotel investigado, por meio de uma matriz de esforço e 

resultado associada a um plano de ação.  

De forma a produzir novos estudos a partir desta pesquisa, recomenda-se analisar com 

maior profundidade todas as ferramentas de pesquisa aplicadas por hotéis, assim como o 

acompanhamento da utilização dos dados fornecidos, de forma e gerarem projetos para a 

empresa. Em adição, uma análise da logística interna operacional, assim como possíveis 

contribuições que a área de recursos humanos pode coadjuvar no desenvolvimento do serviço 

humanizado, poderão nutrir novas pesquisas. Por fim, um estudo similar e contrapondo sua 

análise com a análise de outros hotéis poderá igualmente produzir estudos férteis, juntamente 

com pesquisa de campo abordando percepções de média gerência e linha de frente.  
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APÊNDICE A – Roteiro utilizado nas entrevistas semiestruturadas 

 

Pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão (MSG) – UFF 

 

Caro participante, o presente questionário tem por objetivo a obtenção de dados para a 

realização da pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de Engenharia da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), intitulada de QUALIDADE PERCEBIDA EM UM 

HOTEL DE LUXO NO RIO DE JANEIRO: CONTRAPOSIÇÃO ENTRE AS 

PERSPECTIVAS DE GESTORES E AS AVALIAÇÕES DE CLIENTES. Este estudo é de 

autoria de Flávio Basta e orientado pelo Prof. Dr. Fernando Oliveira de Araújo.  

Essa etapa da pesquisa considera como público-alvo funcionários da empresa que 

participam do processo decisório, com o objetivo de verificar as percepções de qualidade de 

serviços aos clientes e a forma como os gestores avaliam estas percepções.  

Este trabalho possui objetivos exclusivamente acadêmicos e após a conclusão poderá ser 

disponibilizado para todos os participantes. Esta pesquisa preza pela confidencialidade, desta 

forma, os participantes não serão identificados.  

 

Muito obrigado pela sua contribuição e disponibilidade. 

 

Flávio Basta 

 
Roteiro de entrevista a ser utilizado nas entrevistas semiestruturadas 

Pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão (MSG) – UFF 

1. Qual o seu gênero?   (   ) Feminino     (   ) Masculino 

2. Qual o ano do seu nascimento? 

3. Qual sua formação? 

(   ) Ensino Fundamental incompleto 

(   ) Ensino Fundamental completo 

(   ) Ensino Superior incompleto 

(   ) Ensino Superior completo. Em que?  

(   ) Pós-Graduação, em nível de Especialização. Em que? 

(   ) Pós-Graduação, em nível de Mestrado e Doutorado. Em que? 

4. Há quantos anos você trabalha no setor hoteleiro? 

5. Quantos anos de experiência você possui na organização? 

6. 

  

Qual o nível do cargo você ocupa atualmente? 

(   ) Supervisão 

(   ) Gerência 

(   ) Direção 

 

7. O que em sua visão é Qualidade em Serviços? 

8. Qual é / quais são os principais ativos que a empresa possui para que atinja a qualidade em serviço em seu 

hotel: 

9. Em seu ponto de vista, a qualidade comunicada pelo hotel atinge ou supera a expectativa de qualidade 

esperada pelo cliente final? Comente? 
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10. De que forma redes sociais e sites de avaliação, como por exemplo TripAdvisor, auxiliam o Hotel a 

aumentar a ocupação? Comente:  

11. Para você quais são os principais aspectos decisores que um cliente final considera para reservar o hotel 

quando busca comentários/avaliações online? 

12. Você conhece o sistema Trust You? (   ) Sim  (   ) Não 

Em caso positivo, possui acesso às informações geradas a partir desta ferramenta? (   ) Sim  (   ) Não 

Se sim, por favor, indique a periodicidade: _______________ 

13.  Se conhecer o Trust You: você acredita que as informações provenientes desta ferramenta são utilizadas 

de forma a melhorar o hotel? (   ) Sim (   ) Não. Comente:  

 

14. 

Por favor, marque com X opção que, em seu entendimento, melhor expressa a forma como os hóspedes 

avaliam a qualidade dos serviços prestados pelo hotel, para cada um dos seguintes atributos: 

14.1 Localização  

  (  )     (  )     (  )    (  )    (  ) 

14.2 Valor percebido pelo cliente (relação custo-benefício)  

  (  )     (  )     (  )    (  )    (  ) 

14.3 
Gastronomia  

  (  )     (  )     (  )    (  )    (  ) 

Para você qual é / quais são os itens melhor avaliados: Comente: 

14.4 

Infraestrutura  

  (  )     (  )     (  )    (  )    (  ) 

Para você o que é melhor avaliado na estrutura física do hotel 

Para você o que é pior avaliado na estrutura física do hotel? 

14.5 

Serviço (atendimento prestado por colaborador)  

  (  )     (  )     (  )    (  )    (  ) 

Para você em que setores o atendimento dos colaboradores recebe destaque positivo? 

Para você quais setores em que o atendimento dos colaboradores deve ser desenvolvido? 

15. 
Considerando o conjunto dos atributos supracitados, qual é na sua visão, 

o conceito geral atribuído ao hotel pelos hóspedes? 

 

  (  )     (  )     (  )    (  )    (  ) 

16. 

Considerando a sua experiência no hotel, quais os 03 (três) atributos que você entende como os mais 

relevantes para levarem os hóspedes a escolherem este hotel? 

A)  

B)  

C)  
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ANEXO A – Selos de avaliação da plataforma TripAdvisor 
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