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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar a excelência da qualidade 

no atendimento ao cliente como diferencial competitivo das organizações  

hoteleiras. Buscou-se inicialmente abordar o setor de hotelaria, seu breve 

histórico, caracterização e funcionamento, classificação dos hotéis, tipos e ciclo 

de serviços. Em seguida, contemplou-se a teoria da qualidade aplicada ao 

setor hoteleiro, bem como os instrumentos e modelos de avaliação da 

qualidade. Por fim, discorreu-se sobre a excelência no atendimento e 

hospitalidade nas empresas hoteleiras, destacando o cliente, o atendimento 

hospitaleiro, a excelência no atendimento, a avaliação e o treinamento contínuo 

dos funcionários. O estudo busca responder à seguinte questão: como 

melhorar a qualidade no atendimento aos clientes das organizações hoteleiras 

com notável perda do faturamento e acentuada queda na taxa de ocupação. O 

estudo conclui que a satisfação do cliente é alcançada em decorrência de um 

conjunto de experiências que ele vivenciou com a organização. Faz-se 

necessário, também, o gerenciamento das expectativas dos clientes e o modo 

como percebem o desempenho do serviço. Investir em treinamento e educação 

dos colaboradores envolvidos na prestação do serviço hoteleiro é investir em 

qualidade. O empresário que não investir em qualidade, desde o primeiro 

momento do estabelecimento, certamente estará fora deste mercado em uma 

baixa escala de tempo. 
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METODOLOGIA 

 

Este estudo foi desenvolvido por meio da pesquisa bibliográfica. Quanto 

ao nível de desenvolvimento, a pesquisa é exploratória, porque visa à 

formulação do problema, com a finalidade de desenvolver questões. Muitas das 

datas bases utilizadas serão resgates de experiências práticas e suas 

respectivas análises, interpretações, criticando-as, ou mesmo, comentando-as, 

visando o fim deste trabalho, demonstrando que não é de hoje, e muito menos 

de simples solução, o problema da qualidade do atendimento no setor de 

hotelaria. 

 

Quanto aos procedimentos, este estudo classifica-se como pesquisa 

bibliográfica, uma vez que abarca a bibliografia relativa à Qualidade, 

Excelência no Atendimento, Hospitalidade e Serviços Hoteleiros a partir de um 

olhar crítico, visando a compreensão dos problemas retratados nas questões 

norteadoras sob um prisma teórico.  
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 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo objetiva analisar a excelência da qualidade no 

atendimento ao cliente como diferencial competitivo das organizações de 

hotelaria. 

 

No atual ambiente competitivo em que as organizações de hotelaria se 

encontram, é fundamental que a gestão do negócio esteja direcionada para os 

fatores que mais contribuem para o sucesso da empresa, como a excelência 

no atendimento ao cliente. A gestão eficiente deste fator constitui o que muitos 

autores denominam de vantagem competitiva, uma vez que muitas empresas, 

em que pesem o investimento em instalações e tecnologia, se esquecem de 

encantar o cliente pelo bom atendimento.  Nesse sentido, é crescente a 

conscientização sobre a importância do capital humano, do atendimento e de 

seu gerenciamento eficiente e eficaz. As organizações que praticam esse tipo 

de gestão fazem mais que assegurar boas condições trabalhistas e uma boa 

política de remuneração: constróem relacionamentos especiais com os 

colaboradores e clientes e, graças a isso, melhoram seu diferencial 

competitivo.  

 

Para um hotel oferecer qualidade aos seus clientes, é necessário 

estabelecer requisitos que traduzam os seus desejos, necessidades e 

expectativas. Uma vez estabelecidos, deve-se cumpri-los à risca, e a soma de 

todos os requisitos de todas as áreas que compõem a estrutura do hotel vai 

determinar a sua categoria e sua reputação.  As qualidades dos colaboradores, 

seus conhecimentos, habilidades, sua motivação e satisfação com o trabalho, 

sua iniciativa para gerar riqueza, tudo isto tem um grande impacto na 

produtividade da organização, em seu nível de serviço ao cliente, em sua 



 

 

reputação e em sua capacidade de competir com outras empresas, 

representando um diferencial no cenário da competitividade.  

 

A estrutura do trabalho está assentada em três capítulos. No primeiro 

capítulo discorre-se sobre o setor de hotelaria, seu breve histórico, 

caracterização e classificação dos hotéis e os ciclos de serviços. No capítulo 

dois contempla-se a teoria da qualidade e sua aplicação no setor de hotelaria, 

especialmente a qualidade percebida pelo cliente e os vários tipos de 

atendimento. Abordam-se igualmente o roteiro de atendimento ao cliente e os 

instrumentos e modelos de avaliação e qualidade. No terceiro capítulo é focada 

a excelência da qualidade no atendimento ao cliente hoteleiro e a 

hospitalidade. Busca-se definir o cliente, contemplar a hospitalidade nas 

relações hoteleiras, onde a excelência no atendimento é motivada através de  

capacitações em treinamentos contínuos dos colaboradores de toda uma rede 

hoteleira.  
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                                        CAPÍTULO I 

O SETOR DE HOTELARIA 

1.1 - Breve histórico 

 
Há quem acredite que um turismo embrionário era praticado por povos 

primitivos ainda na pré-história. Segundo Badaró “registros arqueológicos na 

Caverna de Madasin, nos Pirineus, identificaram que seus habitantes, há 

13.000 anos, viajavam até o mar e retornavam” (BADARÓ, 2005, p.26). Mais 

tarde, na Grécia Antiga, o Turismo começou a tomar forma como atividade 

econômica.  

Conforme Cezar: 

 

Por volta do século VII a.C., os eventos desportivos 
realizados a cada quatro anos na cidade-estado de 
Olímpia atraíam não apenas atletas como também 
espectadores. Os Jogos Olímpicos motivaram as 
primeiras viagens de lazer, que se tornaram 
importantes a ponto de se fazer trégua nas guerras 
para salvaguardar os viajantes. Todos os demais 
pontos do trajeto, e não apenas Olímpia, adaptaram-se 
e criaram estruturas de alojamento, alimentação e 
transporte para esses primeiros turistas. (CEZAR, 
2005, p.2). 
 

 

No Brasil, nas cidades da época colonial, a hospitalidade típica dos 

portugueses fez com que a hotelaria demorasse a se consolidar como atividade 

comercial. Os quartos de hóspedes eram imprescindíveis nas boas residências 

em todo o país, não apenas em função das tradições e do dever cristão de dar 

abrigo aos viajantes. A gentileza e a generosidade do anfitrião eram fatores de 

prestígio na sociedade. Os forasteiros sempre traziam novidades de outras 

terras. E, algumas vezes, a relação entre anfitrião e hóspede envolvia 

interesses materiais e políticos. 
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Somente mais tarde, com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, 

em função da transferência da corte portuguesa para a colônia do novo mundo,  

ocorreu um “choque de demanda”, a partir do qual a atividade hoteleira 

encontraria os motivos e condições para surgir e se desenvolver. 

 

Segundo Belchior: 

 

Só mais tarde se passou a falar em hotéis, palavra que 
chegou às ruas na voz dos estrangeiros que os 
procuravam, ainda sem sucesso. Sendo um galicismo 
(do francês hôtel), o vocábulo ainda não se fazia 
presente na edição de 1813 do Dicionário da língua 
portuguesa, de Antônio de Morais e Silva, o primeiro 
dicionarista brasileiro. Mas logo as casas de 
hospedagem dos mais variados níveis, das estalagens 
às pensões, passavam a usar a nova denominação, 
que lhes conferia mais prestígio. (BELCHIOR, 1997, p. 
05). 
 

Mais tarde, segundo Cezar (2005), os hotéis de melhor categoria 

começaram a surgir em antigas mansões, como o Hotel Ravot (antiga 

residência do Visconde de Cachoeira, na Rua do Ouvidor), ou fora do centro do 

Rio, alguns deles em bairros afastados. Esta escolha oferecia maior conforto, 

requinte e paisagem exuberante, sem os inconvenientes da confusão das ruas 

e da falta de saneamento da cidade. 

Cezar (2005), complementa afirmando que no início do século XX, em 

1908, um século depois da chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro, 

pode-se dizer que a hotelaria brasileira atingia sua maioridade, com a 

inauguração do Hotel Avenida. 

No início dos anos 1970, a hotelaria e o empresariado do setor deram 

mostras de novo vigor. No Rio de Janeiro foi inaugurado em 1972, em São 

Conrado, o Hotel Nacional, que chegou a ostentar durante alguns anos o título 

de o maior e mais moderno da América do Sul. 

Dois anos depois, começaram a operar o Rio Sheraton e o International 

Rio. Em 1976, foi a vez do Meridien. Em 1977, chegou ao País a cadeia 

Novotel. E a rede Caesar Park, que, em 1976, tinha inaugurado seu primeiro 

hotel brasileiro na capital paulista, estende-se ao Rio de Janeiro em 1979. O 

Clube Mediterranée se instala na Bahia em 1976.  
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O portfólio de serviços com perfil de luxo e o aumento da 

profissionalização no setor foram fatores decisivos, a partir desse período, não 

somente para a promoção da hotelaria nacional, mas de forma especial para o 

incremento da imagem do Brasil como destino importante do turismo 

internacional. 

1.2 - Caracterização e funcionamento de um hotel 

A hotelaria é um tipo de hospedagem que tem uma grande importância 

para o desenvolvimento da atividade turística e de negócios em uma 

localidade, pois a partir de uma boa infra-estrutura hoteleira, apresenta 

capacidade de receber confortavelmente os turistas que visitam o local e as 

pessoas que estão interessadas em fazer negócios na cidade, com o 

oferecimento de serviços de acomodação e alimentação. 

Segundo Petrocchi (2003), os tipos de hospedagem são, basicamente, o 

hotel convencional, o hotel histórico, o hotel de lazer e a pousada. O hotel do 

tipo convencional está, normalmente, localizado em perímetros urbanos, e 

destinado ao atendimento de turistas em geral. Um hotel histórico é instalado 

em edificações de valor histórico nacional, estadual ou regional, que preserva, 

inclusive, as características e originalidades históricas pertencentes ao local. O 

hotel de lazer fica situado fora de centros urbanos, com áreas não edificadas 

amplas e com instalações, equipamentos e serviços destinados à recreação e 

ao entretenimento. A pousada é o meio de hospedagem mais simplificado e, 

normalmente, limitado à simples hospedagem. Neste estudo, dentre esses 

quatro tipos de hospedagem, será dado enfoque apenas ao primeiro tipo, ou 

seja, o hotel convencional. 

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

nacional e hotéis particulares. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis (ABIH, 2010), o parque hoteleiro nacional possui hoje, 

aproximadamente, 25 mil meios de hospedagem, e, deste universo, 18 mil são 

hotéis e pousadas. No geral, 70% são empreendimentos de pequeno porte que 

representa mais de um milhão de empregos, e a oferta de aproximadamente 
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um milhão de apartamentos em todo o país. Estima-se que a hotelaria nacional 

tenha um faturamento da ordem de 2 bilhões de dólares ao ano. 

As principais redes hoteleiras nacionais, segundo a ABIH, em ordem de 

oferta de apartamentos, são Blue Tree, Othon, Nacional Inn, Transamérica 

Flats. Tropical, Bristol Hotéis & Resort, Bourbon, Windsor, Estanpiaza e Bristol 

Hotéis. As principais redes internacionais instaladas no Brasil, segundo a 

instituição, também em ordem de oferta de apartamentos são, Accor Hotéis, 

Sol Meliá, Atlântica Hotels, InterContinentai Hotels Group, Golden Tulip 

Chambertin, Posadas, Hilton, Marriott, Pestana e Starwood. 

Conforme Beni (1997), o hotel além de ter a função básica de alojar, tem 

uma característica que nenhum outro estabelecimento comercial possui, que é 

o fato do consumidor deslocar-se até o hotel para poder utilizar seus serviços e 

não o produto que chega ao cliente. Outra característica que difere a empresa 

hoteleira é o fato de o atendimento ser o mais importante na hora de utilizar os 

serviços. 

Segundo Hayes e Ninemeier (2005), os hotéis estão divididos em hotel 

de pequeno porte, de médio porte, de grande porte e mega hotéis. O hotel de 

pequeno porte apresenta uma estrutura organizacional para uma unidade de 

até 75 apartamentos. O gerente geral desse tipo de estabelecimento pode ser 

o proprietário do hotel, que conta com profissionais encarregados pela 

supervisão dos serviços, como uma governanta e um gerente de recepção. O 

hotel de médio porte possui de 75 a 300 apartamentos. Alguns hotéis de médio 

porte se estruturam de maneira parecida com a de um hotel de pequeno porte, 

enquanto outros seguem os padrões organizacionais de hotéis de grande 

porte. O hotel de grande porte, com cerca de 350 apartamentos, apresenta os 

departamentos e as funções possíveis neste tipo de organização, e em razão 

do tamanho do hotel, o gerente geral conta com especialistas para coordenar 

seus departamentos. Já os mega hotéis, com seus 3 mil apartamentos, 

possuem um porte extremante grande, com muitos serviços oferecidos, 

exigindo vários profissionais especializados em cada departamento do hotel 

para realização da coordenação das operações. 
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Dentro de um hotel, existem diversas funções e departamentos, em que 

cada detalhe, como um quarto harmonioso, uma linda vista, e pequenas coisas 

e gentilezas que podem ser feitas pelos funcionários para agradar aos 

hóspedes, é muito importante e relevante.  

Walker (2002) descreve sobre os vários departamentos e suas funções, 

apresentando o departamento de administração geral, o de hospedagem, o de 

recursos humanos, o de alimentos e bebidas, o de marketing e vendas, o de 

engenharia e o de contabilidade. 

Conforme Walker (2002), todos os departamentos de um hotel têm que 

funcionar em constante harmonia, pois todos trabalham para o mesmo objetivo 

e tem a mesma missão que é satisfazer os hóspedes, para que sempre 

queiram voltar a utilizar os serviços do hotel. 

Assim como existem tipos de hotéis, há também diversos tipos de 

hóspedes, tais como o casual e o corporativo. O hóspede casual é aquele que 

chega ao hotel por meios próprios, ou seja, não vai ao hotel por indicação de 

uma agência de viagem, nem pela empresa em que trabalham, e sim pela 

própria busca de um estabelecimento para se hospedar. O hóspede casual 

necessita de atenção, pois este não tem vínculos com o estabelecimento 

hoteleiro, visto que ele está hospedado no hotel por livre e espontânea 

vontade. 

Segundo Hayes e Ninemeier: 

 

Hóspedes corporativos são compradores de grande 
porte de serviços hoteleiros que se associam com a 
finalidade de obter preços mais baixos. Este tipo de 
hóspede surge quando uma empresa procura um hotel, 
ou vice-versa, para fechar um acordo para o 
estabelecimento de tarifas corporativas, que são tarifas 
especiais para os apartamentos do hotel, quando 
utilizadas pelas pessoas da empresa. O hóspede 
corporativo não tem muitas escolhas quando vai se 
hospedar em um hotel, porque ele é direcionado a 
utilizar o estabelecimento hoteleiro em que a sua 
empresa tem um acordo. (HAYES E NINEMEIER, 
2005, p.68).  
 

Para esses autores, o hóspede corporativo tem necessidades especiais 

e é bastante exigente, fazendo com que o hotel ofereça o melhor que possui, 

para conseguir suprir as solicitações do hóspede. Nesse caso, a diária costuma 
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ser paga pela empresa, diminuindo a exigência e a percepção de valor que os 

serviços do hotel proporcionam a ele. 

Esses dois tipos de hóspedes utilizam os serviços do hotel ao mesmo 

tempo, por isso os funcionários precisam saber as particularidades de cada um, 

para suprir as suas exigências e necessidades. 

Todos os hóspedes, casuais ou corporativos, vão a um hotel em busca 

de hospedagem, o que caracteriza o departamento de hospedagem do hotel 

como o principal setor, e as suas atividades como fundamentais para a 

existência do estabelecimento hoteleiro. 

O hotel, enquanto empresa prestadora de serviços, deve 

necessariamente satisfazer aos desejos e necessidades das pessoas. Pessoas 

essas que podem ser tanto os hóspedes quanto os funcionários, os 

proprietários, os acionistas ou a comunidade em que está inserida. 

O serviço ao cliente é a execução de todos os meios possíveis de dar 

satisfação ao consumidor por algo que ele adquiriu. Para Costa: “o serviço é o 

resultado gerado por atividades na interface fornecedor e cliente e por 

atividades internas do fornecedor para atender às necessidades do cliente” 

(COSTA, 2007, p.197). 

No caso da empresa hoteleira existe a soma de bens e serviços 

fornecidos aos consumidores. No apartamento de um hotel, por exemplo, o 

cliente encontrará uma série de bens industriais, como por exemplo, cama, 

colchão, televisão, entre outros. Porém encontrará a prestação de serviço 

presente em cada momento de sua estada, como a higiene e limpeza, a forma 

como o lençol foi esticado na cama, os cuidados com a manutenção predial, e 

muitos outros atributos.  

Conforme Castelli “a recepção é responsável pela primeira impressão 

que o hóspede tem do hotel, pois é a porta de entrada, de convivência e de 

saída do hotel” (CASTELLI, 2010, p.45). Para esse autor, o hall da recepção 

deve oferecer ao hóspede uma atmosfera agradável quanto a dimensões, 

decoração, equipamentos e apresentação do pessoal que ali trabalha. Além 

disso, o ambiente da recepção deve estar protegido do excesso de ruídos, 

possuir boa iluminação, aeração, e boa visão dos letreiros informativos. 
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Castelli (2010) por sua vez, considera o setor de serviços como um 

enfoque organizacional global que faz da qualidade do serviço a principal força 

motriz do funcionamento da empresa. 

Enfim, pode-se considerar que as atividades enquadradas no setor de 

serviços pertencem ao setor terciário da produção, como por exemplo, as 

atividades do turismo e da hotelaria, as empresas de transportes, os serviços 

públicos e uma infinidade de outras variações. 

1.3 - Classificação dos hotéis 

O Sistema Oficial de Classificação dos Meios de Hospedagem é um 

instrumento de classificação, categorização e qualificação dos meios de 

hospedagem, em território nacional, simbolizados por estrelas, de acordo com 

as condições de conforto, comodidade, serviços e natureza do atendimento 

que possuam (LONGANESE, 2007). 

Segundo a Deliberação Normativa n° 429, em vigor desde 2002, 

atendidas às disposições do Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem e 

da matriz de classificação aplicável, os meios de hospedagem serão 

classificados pela Embratur em categorias representadas por símbolos, 

conforme o quadro 1: 

Quadro 1 – Categorias de hotéis (Adaptado de LONGANESE, 2007, p.3) 
 

Categoria Símbolo 

Superluxo                     SL 

Luxo  

Superior  

Turístico  

Econômico  

Simples  

 

Simples  (1 estrela) - Acomodações simples, serviços básicos, podendo 

oferecer apenas hospedagem. 
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Econômico (2 estrelas) - Acomodações modestas, serviços de 

alimentos e bebidas, disponibilidade para eventos. 

Turístico (3 estrelas) - Instalações e equipamentos de boa qualidade, 

serviço de alimentos e bebidas, apesar de completos, podem estar sujeitos a 

horários pré-determinados, instalações para reuniões e pessoal com 

treinamento. 

Superior (4 estrelas) - instalações e equipamentos de ótima qualidade, 

serviço de alimentos e bebidas 24hs, serviço de bar, instalações e 

equipamentos para eventos e reuniões, pessoal qualificado e treinado, áreas 

para lazer e trabalho. 

Luxo (5 estrelas) - Acomodações de luxo, instalações e equipamentos 

de excelente qualidade, serviço de alimentos e bebidas durante 24 horas, 

serviço de bar, banquetes e recepções, pessoal qualificado e treinado para 

atendimento de clientes estrangeiros. Áreas exclusivas para lazer e trabalho, 

facilidades como piscina, sauna, sala de exercícios, lojas e agências de 

viagens. 

Super Luxo - Acomodações de alto luxo, decoração suntuosa. 

Instalações e equipamentos de nível internacional, serviço de alimentos e 

bebidas 24 horas por dia, serviço de bar, de banquetes e recepções, 

instalações e equipamentos para grandes eventos e reuniões, pessoal 

qualificado para atendimento de clientes estrangeiros, deve ter disponível o 

máximo de facilidades como por ex: 3 piscinas, saunas, sala de exercícios, 

lojas, agência de viagens, business center, salão de beleza etc. 

Os itens e padrões definidos na classificação têm por objetivo atender às 

expectativas dos hóspedes em relação aos meios de hospedagem, destinando-

se a avaliar e a observar os seguintes aspectos: 

a) Posturas legais; 

b) Segurança; 

c) Saúde; 

d) Higiene; 

e) Conservação/manutenção; 

f) Atendimento ao hóspede; 
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g) Portaria/recepção; 

h) Acessos e circulações; 

i) Setor habitacional; 

j) Áreas sociais; 

k) Comunicações; 

l) Alimentos e bebidas; 

m) Lazer; 

n) Convenções/escritório virtual; 

o) Serviços adicionais; 

p) Cuidados com o meio ambiente. 

1.4 - Características dos serviços hoteleiros 

Além da conceituação teórica, julga-se importante identificar algumas 

das principais características atribuídas aos serviços hoteleiros: 

Intangibilidade – O principal bem oferecido ao cliente não é uma 

mercadoria física e sim algo abstrato. Isto requer um tratamento especial ao 

compará-lo com outras atividades, pois os serviços não podem ser vistos, 

sentidos, provados ou ouvidos antes de serem comprados (KOTLER, 1998). 

Um hóspede ao reservar uma hospedagem em um hotel onde vai pela primeira 

vez, faz a compra de promessas, expectativas e impressões. Somente ao 

chegar no local vai poder começar a avaliação do que foi prometido. 

Heterogeneidade – Os serviços são caracterizados pela realização de 

tarefas com base no relacionamento entre pessoas. O ser humano é de 

natureza instável, portanto a qualidade da produção dos serviços poderá ser 

sempre instável (CARVALHO et al., 2005). Pode-se tirar como exemplo, o 

estado de humor de um recepcionista de hotel ao atender o cliente, no qual a 

qualidade da prestação de serviço poderá ser comprometida. 

Perecibilidade – Não é possível o conceito de estoque em serviços, pois 

o mesmo só é realizado e entregue no mesmo momento. Kotler (1998) afirma 

que a entrega dos serviços são imediatos e o sistema de produção é sempre 

acionado pelo cliente. Em um hotel, os apartamentos e salas de eventos que 
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não forem ocupadas no dia, representam uma perda irrecuperável, uma vez 

que não ficam no estoque do dia seguinte. 

Inseparabilidade – Os serviços necessitam da presença do cliente para a 

sua produção. Existe um alto nível de contato entre o consumidor e a 

operação, e para este momento julga-se necessário uma capacitação de 

prestação de serviços antecipadas (LAS CASAS, 2006).  

Pode-se exemplificar este momento na hotelaria, quando o hóspede vai 

ao restaurante do hotel. Ao solicitar um cardápio, dá início ao processo de 

produção, a qual ele é o protagonista, visto que a produção, a distribuição e o 

consumo são feitos simultaneamente e no ato, com a presença obrigatória do 

consumidor. 

Qualidade – Nos serviços, os consumidores provavelmente participam 

da operação, não julgam a qualidade apenas em seu resultado, mas também 

nos aspectos de sua produção. Para Las Casas (2006), a definição mais 

adequada para a qualidade em serviços resulta na capacidade que uma 

experiência ou qualquer outro fator tenha para satisfazer uma necessidade, 

resolver um problema ou fornecer benefícios a alguém, ou seja, serviço de 

qualidade é aquele que tem a capacidade de proporcionar satisfação.  

Na hotelaria, pode-se exemplificar este momento, tão somente pela 

eficiência de um recepcionista ao resolver o problema de um chuveiro 

queimado no apartamento de um hóspede. Ressalta-se, nesta discussão sobre 

as características dos serviços hoteleiros, que a qualidade não se alcança 

apenas com a utilização de mecanismos tecnológicos.  

Segundo Marodin:  

 

A gestão de meios de hospedagem requer dos 
colaboradores e gestores, habilidades diversas, onde 
cada setor abrange um grande número de atividades e 
cada setor, isoladamente, tem fundamental importância 
para os clientes. O ambiente de hospedagem possui 
características ímpares quando comparado a outros 
tipos de empresas, uma vez que várias atividades 
funcionam de forma terceirizada ou não, no mesmo 
espaço (MARODIN, 2010, p.02).  
 

Para Duarte (2005) o gestor hoteleiro é responsável pela coordenação 

de todos os processos organizacionais, promovendo a sintonia entre cada um 
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dos setores do hotel, no sentido de sensibilizar o pessoal para a melhor 

qualidade e maior produtividade, otimizando a rentabilidade do 

empreendimento. 

1.5 - Os ciclos de serviços dos hotéis (momentos da verdade) 

Utiliza-se o termo “momentos da verdade” para caracterizar os 

momentos de interação entre os clientes que compraram um serviço e a 

empresa que os está prestando. 

Carvalho et al. define o termo: “momentos da verdade são as situações 

de contato entre o cliente e a organização prestadora de serviço que interferem 

positivamente e negativamente na qualidade percebida para o cliente” 

(CARVALHO  ET AL, 2005, p. 347). Nesse momento o cliente entra em contato 

com algum aspecto da organização e obtém uma impressão da qualidade do 

seu serviço. 

De acordo com Gianesi e Correa (1996), o modo como os consumidores 

percebem a qualidade nos serviços é formada em cada um dos momentos da 

verdade, ou seja, em cada momento em que entram em contato com qualquer 

aspecto da empresa fornecedora de serviços. A figura 1 a seguir mostra um 

exemplo dos momentos da verdade de uma empresa hoteleira, onde a soma 

deles forma o ciclo do serviço percorrido pelo consumidor. 

Figura 1 – Momentos da verdade (Adaptado de CASTELLI, 2010, p. 36) 
 

 

Legenda: MV = Momentos da Verdade 
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 Conforme Castelli (2010), durante a estada do hóspede no hotel, por 

exemplo, ele percorrerá e será protagonista de dezenas de ciclos de serviço ao 

fazer uso do restaurante, do room-service, do bar, da sauna, da piscina, do 

centro de convenções, entre outros serviços hoteleiros. Todos esses ciclos de 

serviços somados formam o ciclo de serviço total.  

No próximo capítulo, será contemplada a teoria da qualidade aplicada ao 

setor hoteleiro. 
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CAPÍTULO II 

A TEORIA DA QUALIDADE APLICADA AO 

ATENDIMENTO HOTELEIRO 

2.1 - Conceitos sobre qualidade 

As teorias sobre qualidade, em grande parte das vezes, fazem 

referência a um atributo de um serviço ou produto, associado às especificações 

técnicas. O potencial da qualidade justifica o seu valor estratégico em oferecer 

lucros maiores, em razão da crescente competitividade do mercado atual, para 

que as organizações se mobilizem e proporcionem produtos e serviços de 

qualidade a seus clientes internos e externos. Para isso, foi preciso vincular 

qualidade à satisfação dos clientes, e não apenas às especificações técnicas. 

Ou seja, predomina a perspectiva externa do mercado em relação à visão 

interna para a medida da satisfação dos clientes. 

A qualidade começa a ser ampliada segundo uma visão do ambiente 

externo das organizações. As pesquisas de mercado, de análise dos 

concorrentes e de satisfação dos clientes passam a ser mais evidenciadas, 

tornando fundamental a busca de melhoria contínua pelas organizações. A 

qualidade passou a ser incluída no planejamento estratégico das organizações, 

trazendo a necessidade de treinamento e a educação de todos os envolvidos. 

Juran (1990) classifica qualidade como a adequação ao uso. Segundo 

esse autor, para atingir a qualidade, a organização precisa ajustar sua estrutura 

às precisões de mercado. A definição explica de forma simples e objetiva uma 

teoria capaz de retratar a importância da qualidade para as organizações. 

 

Juran formula seus dez pontos: 

1. Crie a consciência da necessidade e da oportunidade de melhorar. 

2. Estabeleça metas para melhoramentos. 

3.Organize-se para atingir as metas. Forme uma equipe ou facilitadores 

para conseguir. 
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4. Forneça treinamento. 

5. Execute projetos para resolver problemas. 

6. Divulgue os progressos atingidos. 

7. Dê reconhecimento às pessoas. 

8. Informe os resultados. 

9. Mantenha um sistema de gestão que monitore os resultados. 

10. Mantenha o impulso, incorporando o aperfeiçoamento anual aos 

sistemas e processos regulares da organização (JURAN, 1990, p. 77). 

 

Segundo Crosby “a qualidade é a conformidade com requisitos” 

(CROSBY, 1992, p. 68). Ele ressalta que, ao se referir à qualidade de algum 

objeto, deve-se definir esse objeto em termos específicos, e quando todos os 

critérios estiverem definidos e explicados, será possível e praticável a 

mensuração da qualidade.  

Para o referido autor, o controle estatístico da qualidade não é fator 

principal para o sucesso da qualidade, ao contrário de Deming (1990), que 

preza os controles estatísticos como principal ferramenta de apoio na gestão 

da qualidade. Criador das concepções de “zero defeito” e “fazer certo da 

primeira vez”, define a qualidade como simples, e não complexa. Para Crosby 

(1992), produzir bem da primeira vez depende necessariamente dos recursos 

humanos oferecidos pela organização, os quais devem ser submetidos a 

treinamentos e à conscientização de que qualidade é responsabilidade de 

todos. Portanto, a qualidade só será obtida se todos estiverem envolvidos, e a 

organização deve reconhecer os esforços para melhoria contínua. 

Juran (1990) enfatiza que a gestão da qualidade deve provir dos 

recursos humanos e políticos, mas, principalmente, do envolvimento da alta 

direção, constituindo-se no ponto forte para a melhoria contínua, capaz de 

reduzir os desperdícios e de melhorar a satisfação dos colaboradores e 

clientes. Portanto, este autor deixa clara a necessidade de processos 

específicos com uma boa gestão de qualidade. 
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2.2 - Qualidade no ambiente hoteleiro 

A hotelaria tem vivido, até o momento, muito mais um mercado de 

demanda do que um mercado de oferta. Segundo Castelli (2010), esta situação 

tem gerado uma mentalidade gerencial apática às grandes e rápidas mudanças 

que ocorrem no comportamento do consumidor e na nova maneira de se 

gerenciar uma empresa hoteleira. Acredita-se que para obter sucesso na 

atividade hoteleira, seja necessário ofertar produtos e serviços altamente 

qualificados. 

Através das diversas abordagens da qualidade ao longo da história, 

Rodrigues aponta alguns pontos relevantes no que diz respeito à qualidade no 

ambiente organizacional, no qual vale mencionar: 

• A eliminação de desperdícios é um ponto fundamental para a 

sobrevivência e crescimento da organização; 

• Os consumidores estão cada vez mais exigentes, buscando produtos 

que ofereçam, simultaneamente, qualidade e preço baixo; 

• Ter qualidade não é apenas satisfazer o cliente, porém encantá-lo 

sempre, a um custo cada vez mais baixo e sempre em menor prazo; 

• A melhoria contínua nos processos auxilia a organização a identificar, 

quantificar e eliminar desperdícios existentes em seus processos; 

• A qualidade é uma função que deve estar presente em todos os 

departamentos de uma empresa (RODRIGUES, 2004, p. 5). 

Conforme Castelli “toda empresa luta para a sua sobrevivência. Para 

tanto ela precisa ser competitiva, porém, a competitividade está fundamentada 

na produtividade que, por sua vez, resulta da relação qualidade e custos” 

(CASTELLI, 2010, p.35). 

A qualidade se mostra como fator fundamental para a sobrevivência das 

empresas hoteleiras. Por meio da qualidade, consegue-se obter uma melhor 

produtividade e, com isso, criar as condições necessárias de sobrevivência e 

competitividade que qualquer empresa necessita.  

O setor hoteleiro possui uma particularidade em relação aos demais, 

pois utiliza e depende de vários setores geradores dos bens industriais para a 
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realização eficaz de uma prestação de serviço. Exemplifica-se esta ideia em 

uma empresa hoteleira pela necessidade de a mesma possuir bons 

equipamentos para proporcionar conforto aos hóspedes. 

As empresas hoteleiras vivem nos dias de hoje uma busca constante 

pela qualidade. Percebe-se que os hotéis e pousadas devem buscá-la em 

todos os processos executados e por todas as pessoas envolvidas na 

prestação de serviço. 

Um atendimento qualificado em todas as suas dimensões não significa 

necessariamente que o hotel deva ser de luxo, pois luxo não é sinônimo de 

qualidade. Tanto um hotel econômico como um hotel de luxo, possuem a 

oportunidade de prestar serviços de qualidade. Para Hayes e Ninemeier “os 

serviços de qualidade atendem e excedem consistentemente as expectativas 

dos clientes” (HAYES E NINEMEIER, 2005, p. 35). 

Acrescentam ainda os autores (2005) que adquirir um serviço significa 

adquirir uma determinada experiência social. É uma interação que envolve 

produtores e consumidores. O autor afirma também que o empregado do hotel, 

ao prestar um serviço, deve fazê-lo de maneira descompromissada. É o que 

ele denomina de “trabalho emocional”. Isso envolve, por exemplo, a 

necessidade de sorrir de modo amistoso e agradável. A percepção da 

qualidade nos serviços prestados muda de acordo com o cliente.  

No entendimento de Viera os principais aspectos físicos da percepção 

são: 

a) similaridade: generalização de determinado serviço. 
Se o hóspede tiver uma má experiência com um 
determinado serviço de um hotel, tende a achar que ela 
é genérica; 
b) proximidade: ocorre quando a percepção sobre 
determinado p/s do hotel é ruim e acaba 
comprometendo a sua imagem no geral. Num hotel de 
rede, se o hóspede viver uma situação negativa, sua 
percepção irá sacrificar os demais hotéis da cadeia; 
c) continuidade: está associada a um nome ou a uma 
marca. Se bem aplicados ficam na memória do cliente, 
e depois de algum tempo o próprio cliente o divulga 
(VIERA, 2004, p. 35). 
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No caso específico de um hotel,  Serafin afirma que “a inter-relação 

entre os setores de um hotel é um dos fatores mais importantes, se não o mais 

importante na avaliação da qualidade no atendimento ao cliente” (SERAFIN, 

2005, p. 1). 

Existe uma ligação entre todos os cargos e funcionários de uma 

empresa hoteleira, e para o bom funcionamento, todos os seus setores devem 

estar em harmonia e desempenhando serviços apropriados de acordo com a 

satisfação e chegando as expectativas do cliente, pois quando consideramos a 

prestação de serviços, Las Casas (2006) recomenda deve ser avaliado a forma 

como o cliente a percebe. 

Serafin acrescenta que "investir em Qualidade resulta em menos 

defeitos, produtos melhores, posição financeira melhor, maior bem-estar, 

menor giro de pessoal, menor absenteísmo, clientes satisfeitos e uma imagem 

melhor” (SERAFIN, 2005, p. 1). A qualidade está acima de qualquer 

investimento que possa ser feito nos dias de hoje e ele complementa sua frase 

grifando "Qualidade ou morte”. Para que seja obtida a completa satisfação dos 

clientes, é necessário estar comprometido a realizar as tarefas amanhã melhor 

do que se fez hoje, que foi melhor que ontem.  

É a busca incessante de aperfeiçoar mais aquilo que parece perfeito, 

visando dar mais satisfação aos clientes para que eles queiram realmente 

trabalhar na organização. 

 

2.2.1 -  A qualidade percebida no serviço prestado na hotelaria 
 
A qualidade possui muitas maneiras de interpretação, uma vez que cada 

ser humano possui desejos e expectativas diferenciadas. Para Hochberg 

(1973), o estudo da percepção converte-se em um importante instrumento para 

a previsão e o controle do comportamento. Ao referir-se em relação ao 

comportamento dos consumidores, verifica-se que se devem levar em conta os 

processos cognitivos, ou seja, a maneira como os consumidores percebem as 

coisas. 

Na visão de Gade (1980), daquilo que os consumidores percebem vai 

depender em parte o seu comportamento de consumo, pois os estímulos 
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físicos e sociais têm que ser percebidos. Percepção se refere aos processos 

pelos quais o indivíduo recebe estímulos através de seus vários sentidos e os 

interpreta. 

Conforme Carvalho et al. “a percepção se forma durante os vários 

momentos de contato do cliente com o prestador de serviço, resultando um 

somatório de percepções” (CARVALHO ET AL, 2005, p. 347). Nesse momento, 

o cliente faz uma comparação da expectativa e do encontrado em relação ao 

serviço prestado. 

Com o propósito de mensurar as conseqüências comportamentais da 

qualidade em serviços, o estudo realizado por Vecchi aponta que “o elemento 

chave da avaliação da qualidade está na comparação entre as expectativas 

dos clientes e o serviço percebido por eles” (VECCHI , 2000, p. 26). 

As expectativas dos clientes sobre os serviços se dão em dois níveis 

diferentes: um nível desejado e um nível adequado. Segundo Topanotti (2007), 

o primeiro reflete o serviço que o cliente espera receber, enquanto o segundo 

reflete o que o cliente acha aceitável. Uma “zona de tolerância” separa o nível 

desejado do adequado, significando o âmbito do desempenho do serviço que o 

cliente considera satisfatório. 

Para Silva (2001), a qualidade dos serviços é percebida pelos 

consumidores por meio de componentes tangíveis e intangíveis. A 

tangibilidade, em uma empresa hoteleira, consiste na parte palpável do serviço, 

como a aparência física interna e externa do hotel, incluindo a conservação 

predial, iluminação, limpeza do ambiente, uniformes e aparência pessoal dos 

funcionários.  

O lado intangível é representado pelos aspectos relacionados a gestos e 

atitudes (amabilidade, cordialidade, disposição para atender). Assim, a mão-de-

obra deve estar preparada para operar os processos a serem entregues ao 

cliente. 

Segundo Churchill; Peter os consumidores utilizam, no mínimo, cinco 

critérios para perceber a qualidade em serviços.  

São eles: 

a) Aspectos tangíveis – que inclui as evidências físicas 
do serviço; 
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b) Confiabilidade – que envolve a consistência e a 
segurança do desempenho do serviço; 
c) Prontidão/Presteza – que representa disposição ou 
prontidão dos funcionários a prestar o serviço; 
d) Garantia – que são os conhecimentos e a 
competência dos profissionais e sua capacidade de 
transmitir segurança, além da posse das habilidades 
necessárias; 
e) Empatia – são os esforços do prestador do serviço 
para compreender as necessidades do cliente e, então, 
oferecer a entrega de um serviço personalizado. 
(CHURCHILL; PETER, 2000, p.68). 

 

Pode-se dizer que a satisfação do cliente é atingida em decorrência de 

um conjunto de experiências que ele vivenciou com a organização. Todavia, 

para que se obtenha a excelência, faz-se necessário, também, o 

gerenciamento das expectativas dos clientes e o modo como percebem o 

desempenho do serviço.  

Segundo Fernanda Netto (2011), a rede hoteleira, na qualidade de 

empresa de prestação de serviços, deve encarar a retenção e o investimento 

nos funcionários elementos imprescindíveis para que a empresa possa prestar 

um serviço diferenciado e de qualidade, visando o aumento do índice de 

satisfação dos hóspedes, garantindo sua posição e competitividade no 

mercado hoteleiro. 

Assim, de acordo com a referida autora, a qualidade no atendimento é 

primordial, considerando que a partir de uma equipe de funcionários engajados 

se consegue formar e transmitir a personalidade do hotel, oferecendo um 

serviço de alta qualidade e diferenciado, a fim de obter a fidelização dos seus 

clientes.  

Laruccia destaca os seis critérios da boa qualidade percebida do serviço, 

que são: 

“Profissionalismo e Habilidades - os clientes compreendem que o 

prestador de serviços, seus empregados, os sistemas operacionais e os 

recursos físicos possuem o conhecimento e as habilidades necessárias para 

solucionar seus problemas de forma profissional (critérios relacionados aos 

resultados); 

Atitudes e Comportamento - Os clientes sentem que os funcionários de 

serviços (pessoas de contato) estão preocupados com eles e se interessam por 
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solucionar seus problemas de uma forma espontânea e amigável (critérios 

relacionados ao processo); 

Facilidade de Acesso e Flexibilidade - os clientes sentem que o 

prestador de serviços, sua localização, suas horas de operação, seus 

empregados e os sistemas operacionais são projetados e operam de forma a 

facilitar os acesso aos serviços e estão preparados para ajustar-se às 

demandas e aos desejos dos clientes de maneira flexível (critérios relacionados 

ao processo); 

Confiabilidade e Honestidade - os clientes sabem que qualquer coisa 

que aconteça ou sobre a qual se concorde será cumprida pela empresa, seus 

empregados e sistemas, para manter as promessas e ter um desempenho 

coerente com os melhores interesses dos clientes (critérios relacionados a 

processos); 

Recuperação - os clientes compreendem que sempre que algo der 

errado ou alguma coisa imprevisível e inesperada acontecer, o prestador de 

serviços tomará de imediato e ativamente ações para mantê-los no controle da 

situação e para encontrar uma nova e aceitável solução (critérios relacionados 

a processos); 

Reputação e Credibilidade - os clientes acreditam que as operações do 

prestador de serviço merecem sua confiança, valem o dinheiro pago e que 

representam bom nível de desempenho e valores que podem ser 

compartilhados entre os clientes e o prestador de serviços (critérios 

relacionados à imagem)” (LARUCCIA, 2011, p. 02). 

 

2.2.2  - Atendimento ao cliente 
 
Conforme Marques (2007), a relação interpessoal que envolve o 

funcionário de uma organização com o destinatário de produtos, ideias ou 

serviços dessa organização constitui o atendimento ao cliente. Do cliente 

interno ao cliente externo a preocupação deve ser a mesma: atender da melhor 

forma possível, ou seja, com qualidade. 

De acordo com Marques: 
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Toda pessoa que entra em contato com a empresa 
(para solicitar serviço, comprar um produto ou 
simplesmente pedir uma informação) deve ser tratada 
com respeito, cortesia e atenção que todo cliente 
merece. Dessa forma, é importante que os funcionários 
estejam atentos, evitando discriminar as pessoas. 
Distorções de percepção como preconceitos, 
discriminação, etc. provavelmente desencadearão 
falhas no atendimento. 
Este deve ser feito de forma diferenciada, porque cada 
situação é única, varia de pessoa para pessoa e de 
momento para momento. E o cliente espera ser 
reconhecido pela importância que oferece à 
organização que o está atendendo (MARQUES, 2007, 
p. 41). 
 

A referida autora enfatiza que o atendimento e tratamento dispensados 

pelo funcionário (que representa a empresa) são aspectos relevantes para a 

conquista e manutenção dos clientes. Mesmo que a compra (ou serviço) não 

sejam efetivados, o cliente bem atendido sai com uma boa impressão e leva 

essa imagem da organização. 

Marques (2007) lembra que aspectos como: empatia, percepção, 

comunicação e relacionamento interpessoal são importantes em qualquer 

forma de atendimento (pessoalmente, por telefone ou por internet), porque, 

quando bem compreendidos, favorecem a busca pela excelência na qualidade 

do atendimento ao cliente. 

O funcionário deve sempre se dirigir de forma cortês, com um sorriso, 

cumprimentando e utilizando os pronomes de tratamento formais 

(senhor/senhora) para iniciar o contato. 

Marques acentua que devem ser observados alguns aspectos no 

contato pessoal: 

a) agir de maneira natural, evitando gestos bruscos ou agitados; 

b) posicionar-se de forma ereta, demonstrando boa disposição; 

c) apresentar-se bem trajado e asseado; no caso de ser o primeiro 

contato, apresentar de forma breve a empresa, os produtos e serviços 

disponíveis; 

d) procurar compreender as necessidades e interesses do cliente; 

e) anotar todos os dados que possam ser necessários para um futuro 

contato (MARQUES, 2007, p. 41). 
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2.2.3  - Atendimento telefônico 
 

O telefone é um meio de comunicação importantíssimo para as 

empresas e um bom atendimento vai depender da habilidade e atitudes de 

quem fala. Segundo Marques (2007), para uma boa comunicação oral, é 

preciso que o atendente seja claro e preciso nas suas colocações, preocupe-se 

com o tom de voz e evite vícios de linguagem. Além disso, para dialogar, é 

preciso saber falar e também escutar.  

Marques (2007) destaca aspectos que devem ser observados para um 

bom atendimento telefônico: 

• usar o tom certo, deixando o fone do aparelho bem posicionado 

para evitar interrupção da mensagem ou repetições; 

• falar pausadamente para não causar mal-entendidos e reagir de 

acordo com o ritmo da pessoa (algumas são mais lentas no 

raciocínio e na forma de expressão, e essas diferenças devem ser 

respeitadas); 

• demonstrar interesse pelo que está sendo discutido; 

• expor idéias de maneira lógica e fluente; 

• utilizar voz clara e expressiva; 

• usar linguagem simples, evitando termos técnicos ou siglas que o 

cliente possa desconhecer; 

• evitar colocar objetos entre os lábios quando estiver falando 

(inclusive cigarros, lápis, caneta, bala, etc.); 

• transmitir uma boa imagem da empresa para o cliente. 

Para uma efetiva comunicação, há ainda alguns aspectos que devem 

ser observados: 

• ouvir sem interromper a fala do outro; 

• demonstrar interesse e que a mensagem está sendo ouvida e 

entendida; 

• estar atento, para não perder parte da argumentação do outro; 

• anotar os aspectos básicos para formular adequadamente as 

respostas e que podem ser retomados para acompanhar o 
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raciocínio do outro (o nome da pessoa com quem se fala deve ser 

sempre anotado). 

 

2.2.4 - Atendimento via internet 
 

A internet é uma excelente forma de comunicação e cada vez está se 

tornando mais acessível. Entre organizações, é uma facilitadora no processo 

de negociação, por favorecer os negócios e registrar os contatos de forma mais 

econômica e ágil.  

Segundo Marques (2007, p.41), embora a internet seja muito eficaz, 

devem ser respeitados alguns aspectos exclusivos desse meio de 

comunicação: 

• utilizar linguagem simples e precisa, evitando abreviações;  

• responder o mais rápido possível, agilizando a comunicação e 

favorecendo o fechamento dos negócios; 

• colocar sempre o nome, cargo/função na organização e telefones 

de contato, caso o cliente prefira conversar numa outra ocasião; 

• registrar tudo o que efetivamente poderá ser retomado com o 

cliente, e agendar as respostas/contatos que precisam ser 

retomados; 

• arquivar todas as mensagens que possam servir de histórico de 

contato com o cliente, para que não se percam. 

 

Marques (2007) elaborou um roteiro-exemplo de atendimento que pode 

ser muito eficaz para as organizações hoteleiras 

 

2.2.5 - Roteiro de atendimento 
 

A - Pronto atendimento 

Nunca deixe o cliente esperando. Se o atendente estiver realizando 

outra atividade, deve interrompê-la por um momento e pedir para o cliente 

aguardar.  
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Atendimento pessoal: deve-se atender o cliente imediatamente, logo que 

chegar. 

Atendimento telefônico: deve-se atender ao telefone de preferência no 

primeiro toque e, no máximo, até o terceiro toque. 

B - Identificação 

A identificação é o primeiro contato do cliente com a empresa. Se for 

feita corretamente, favorece um bom atendimento. 

Identifique-se assim: Nome da empresa + nome + cumprimento 

(EMPRESA X, João, bom dia.) 

Fale com clareza, boa dicção e uma entonação que transmita satisfação 

em atender. 

C - Identificação do cliente 

Caso o cliente não tenha se apresentado no início, solicite sua 

identificação, mas somente após ouvir completamente sua necessidade, “Com 

quem falo, por favor?” 

D - Atenção 

Escute atentamente a solicitação do cliente e anote os pontos principais. 

Tome nota do nome do cliente e utilize-o algumas vezes durante a conversa. 

Demonstre sua atenção, fornecendo feedback constante e pertinente utilizando 

expressões como: “certo”, “compreendo”. Evite emitir “sons” do tipo: hã, hã; 

hum, hum. 

E- Confirmação 

Demonstre interesse pela necessidade do cliente. Faça perguntas 

pertinentes para confirmar ou adquirir dados complementares sobre a 

necessidade do cliente. Utilize perguntas abertas ou fechadas, conforme seu 

objetivo. 

F- Análise 

Considere todos os dados e encontre a melhor solução para resolver o 

caso em questão. 

G – Transmissão da solução 

Informe ao cliente o encaminhamento da solicitação, observando 

cuidadosamente todos os aspectos do processo de comunicação. 



 

 

 
 

33

2.3 - Instrumentos e modelos de avaliação e qualidade 

Viu-se neste estudo que a qualidade na prestação de serviços é fator 

imprenscindível para o sucesso de um empreendimento hoteleiro, 

especialmente quando se refere à posições estratégicas frente ao cenário 

mercadológico contemporâneo.  

Na lição de Grönroos (apud Salomi, 2003), a qualidade dos serviços é 

resultante da comparação entre as expectativas sobre o serviço que vai 

receber e as percepções da atuação do prestador do serviço.  

Miguel (2004), faz uma referência ao modelo GAP, uma espécie de 

gestão criada a partir da analogia do serviço percebido com o serviço desejado, 

por meio do qual as expectativas dos clientes são influenciadas por 

necessidades pessoais, experiência anterior, comunicação boca-a-boca e 

comunicações externas.  

Conforme Miguel (2004), o GAP é um padrão de avaliação cujo objetivo 

é recolher subsídios relacionados à avaliação da qualidade dos serviços pelo 

cliente, além disso busca identificar se a avaliação dos serviços pelo cliente é 

realizada total ou parcialmente; as diversas facetas das dimensões do serviço e 

como estas dimensões diferem de acordo com o segmento do serviço.  

Miguel (2004) enfatiza que esse modelo é o modo pelo qual o cliente 

avalia a qualidade do serviço e também como a empresa avalia analiticamente 

a qualidade de um serviço prestado. O modelo mostra as influências das 

diversas discrepâncias ocorridas na qualidade dos serviços, e pode ser dividida 

em: contexto gerencial e contexto do cliente.  

Em relação à figura 2, mostrada a seguir, tem-se o GAP 1 ou a 

desconexão entre a expectativa do cliente e a percepção gerencial sobre tal 

expectativa. O GAP abarca a discrepância entre a percepção gerencial das 

expectativas dos clientes e a mudança destas em especificações de qualidade 

dos serviços. Deste modo, as empresas de serviço são altamente dependentes 

do contato interpessoal para o fornecimento de serviços, e o GAP 3 obedece à 

disparidade entre os padrões e singularidade da empresa e o que realmente é 

fornecido ao cliente.  
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O GAP 4 é o antagonismo entre o compromisso realizado pelos meios 

de comunicação externo e o que realmente é fornecido. Ao ser observado, que 

o julgamento sobre a qualidade dos serviços necessita da percepção dos 

clientes quanto ao desempenho do serviço. Assim, o GAP 5 consiste na 

discrepância entre os anseios do cliente e a percepção em relação ao serviço 

prestado.  

Segundo Churchill ; Peter, (2000), são os seguintes: 

 

a) Aspectos tangíveis – diz respeito aos aspectos 
físicos do serviço, onde dá-se destaque à estrutura que 
compõem os apartamentos, conforme exposto no 
quadro que segue: 
b) Confiabilidade – representa a disposição e prontidão 
dos funcionários do hotel em relação ao serviço que 
prestam.  
c) Prontidão/Presteza – é a disposição dos funcionários 
em prestar o serviço. As prestações de serviço de 
quarto, de lavanderia, de limpeza e higiene, bilíngüe e 
transporte devem ser avaliados.  
d) Garantia – refere-se à competência das empresas 
oferecerem segurança aos seus clientes. 
e) Empatia – o aspecto empatia pode ser visto como os 
esforços realizados pelas empresas hoteleiras para 
compreender as necessidades dos clientes, 
ressaltando os aspectos da atenção individualizada por 
cada hóspede. 
 

Figura 2: Modelo “GAP” de Qualidade dos Serviços (Adaptado de SALOMI et al. 2005, p. 11) 
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Deste modo, tal paradigma de gestão desaguou na criação de um 

modelo que avalia não somente os aspectos intangíveis da prestação de 

serviço, mas também os aspectos tangíveis.  

Parasuraman et al. (1988, p. 122), adotando como base as dez 

dimensões da qualidade dos serviços, desenvolveram a escala SERVQUAL, o 

qual consiste em um questionário utilizando as diversas ocorrências de 

satisfação  por meio do modelo GAP. Este questionário está representado na 

figura 3, sendo conhecido como instrumento SERVQUAL. 

Figura 3: SERVQUAL (Adaptado de PARASURAMAN, 1988, p. 56) 
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Este modelo tem base na simultaneidade, intangibilidade e 

heterogeneidade. A simultaneidade significa que os serviços são consumidos 

simultaneamente ao instante em que são produzidos, tornando-se resoluto 

identificar as possíveis falhas. A intangibilidade representa um produto não-

físico, ou seja, não podem ser transportados ou armazenados. Por sua vez a 

heterogeneidade é a característica que alerta para o fato de que a atividade 

não é desempenhada do mesmo modo de outra, há uma variação das 

organizações (SALOMI, 2005).  

O SERVQUAL é composto de 22 itens agrupados em cinco dimensões 

da qualidade e abrangem as dez dimensões (MIGUEL, 2004, p.36): 

receptividade, segurança, confiabilidade, empatia e aspectos tangíveis. Assim, 

o SERVQUAL engloba duas perspectivas: expectativas dos clientes em relação 

ao serviço e percepções sobre o desempenho do serviço prestado.  

Em consonância com o pensamento de Grönroos (apud Salomi, 2003), a 

qualidade perceptível aos consumidores é o elo entre qualidade funcional, 

qualidade técnica e imagem da empresa prestadora do serviço. Portanto, os 

consumidores não avaliam apenas a qualidade do serviço, mas também o que 

recebem ao interagir com as empresas, ou seja, a acessibilidade, a aparência e 

a conduta dos empregados.  

Cronin e Taylor (1992), justificando o modelo, observam que a qualidade 

é definida mais como uma atitude do cliente em consonância às dimensões da 

qualidade, ou seja, não deve ser medida por meio das diferenças entre 

expectativa e desempenho, e sim como uma percepção de desempenho. 

No próximo capítulo será abordada a excelência no atendimento e a 

hospitalidade na hotelaria. 
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CAPÍTULO III 

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO E HOSPITALIDADE 

EM HOTELARIA 

3.1 - Pequenos detalhes, grandes resultados 

Um fósforo, uma bala de menta, uma xícara de café e um jornal: Estes 

quatro elementos fazem parte de uma das melhores histórias sobre 

atendimento que se conhece, apesar da autoria desconhecida.  

 

Um homem estava dirigindo há horas e resolveu 
procurar um hotel ou uma pousada para descansar. 
Em poucos minutos, avistou um letreiro luminoso com o 
nome: Hotel Venetia. Quando chegou à recepção, o 
hall do hotel estava iluminado com luz suave. Atrás do 
balcão, uma moça de rosto alegre o saudou 
amavelmente: "- Bem-vindo ao Venetia!" Três minutos 
após essa saudação, o hóspede já se encontrava 
confortavelmente instalado no seu quarto e 
impressionado com os procedimentos: tudo muito 
rápido e prático. No quarto havia uma cama 
impecavelmente limpa, uma lareira e um fósforo sobre 
a lareira, para ser riscado. Era demais! Aquele homem 
que queria um quarto apenas para passar a noite, 
começou a pensar que estava com sorte. Mudou de 
roupa para o jantar (a moça da recepção fizera o 
pedido no momento do registro). A refeição foi tão 
deliciosa, como tudo o que tinha experimentado, 
naquele local até então. Assinou a conta e retornou 
para o quarto. Fazia frio e ele estava ansioso pelo fogo 
da lareira. Qual não foi a sua surpresa! Alguém havia 
se antecipado a ele, pois havia um lindo fogo crepitante 
na lareira. A cama estava preparada, os travesseiros 
arrumados e uma bala de menta sobre cada um. Que 
noite agradável aquela! Na manhã seguinte, o hóspede 
acordou com um estranho borbulhar. Saiu da cama 
para investigar. Simplesmente uma cafeteira ligada por 
um timer automático estava preparando o seu café e, 
junto um cartão que dizia: "Sua marca predileta de 
café. Bom apetite!" Era mesmo! Como eles podiam 
saber desse detalhe? De repente, lembrou-se: no 
jantar perguntaram qual a sua marca preferida de café. 
Em seguida, ele ouve um leve toque na porta. Ao abrir, 
havia um jornal. "Mas, como pode?! É o meu jornal! 
Como eles adivinharam?" Mais uma vez, lembrou-se 
de quando se registrou: a recepcionista havia 
perguntado qual jornal ele preferia. O cliente deixou o 
hotel encantando. Feliz pela sorte de ter ficado num 
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lugar tão acolhedor. Mas, o que esse hotel fizera 
mesmo de especial? Apenas ofereceram um fósforo, 
uma bala de menta, uma xícara de café e um jornal. 
(AUTORIA DESCONHECIDA, SEBRAE, 2009) 

3.2 - Quem são os clientes? 

Clientes são todos os indivíduos que adquirem ou utilizam um produto 

ou serviço. Tal definição está ligada ao conceito primário da palavra freguês, 

nome classicamente atribuído ao comprador ou usuário de um produto ou 

serviço.  

Conforme Marques: 

 

Em um mercado atual e competitivo, o conceito de cliente tem que 
ser ampliado. O usuário ou consumidor de um produto ou serviço, 
também chamado de cliente final, é o objetivo principal de uma 
empresa, mas não é o único. Existe uma extensa rede de relações 
entre pessoas que interferem no processo de fabricação de um 
produto ou na execução de um serviço antes que ele chegue ao 
cliente final (MARQUES, 2007, p. 22).  

 

Na perspectiva dessa autora, todas as pessoas envolvidas nessa rede 

são clientes umas das outras em algum momento do processo, já que trocam 

uma série de informações, solicitam e tomam providências para sua conclusão. 

Assim, o conceito ampliado de cliente inclui: 

Cliente externo - usuário ou consumidor de um produto ou serviço; 

Cliente interno - qualquer integrante dos diversos departamentos de uma 

empresa, envolvido no processo de fabricação ou execução de um produto ou 

serviço. 

O nível de satisfação dos clientes externos de uma empresa está 

diretamente relacionado à qualidade do relacionamento entre os clientes 

internos. Dessa forma, é imprescindível que o mesmo cuidado dispendido ao 

atendimento do cliente externo seja utilizado no trato com o cliente interno. 

Na prática, porém, não é bem assim que isso acontece. Clientes internos 

e externos raramente recebem o mesmo tipo de atendimento. Em geral, 

prioriza-se o cliente externo e trata-se o cliente interno com descuido ou 

desatenção.  
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Atender bem é uma habilidade. Para se desenvolver bem essa 

habilidade é necessário identificar alguns elementos que facilitam o 

relacionamento entre as pessoas. 

Conforme Whiteley, escolher os clientes corretos costuma ser o primeiro 

grande desafio para uma companhia que esteja se reformulando. A escolha 

dos clientes é sábia se: 

 

1. Os clientes têm necessidades a que você consegue atender e os 
recursos que garantam a sua adequada remuneração pelo 
atendimento. 
2. A organização possui, ou pode criar, forças básicas que lhe 
permitam ganhar uma participação rendosa do mercado pelo 
preenchimento dessas necessidades melhor do que os outros 
(WHITELEY, 1992, p. 22). 

 
Depois de a alta administração definir quem serão os clientes, toda a 

organização tem de se envolver na incessante tarefa de compreender esses 

clientes. Negociantes espertos compreendem seus clientes tão bem como - ou 

até melhor do que- eles se compreendem a si mesmos. 

Para Whiteley, uma empresa tentando conquistar uma fatia do mercado 

constantemente se desafia a responder a quatro perguntas: 

 

1. Quais são as necessidades e expectativas de seus clientes, e 
quais dessas necessidades e expectativas importam mais para eles? 
2. Quão bem estamos satisfazendo essas necessidades e 
expectativas? 
3. Quão bem os nossos competidores as estão satisfazendo? 
4. Como fazer para ultrapassar o mínimo que satisfará nossos 
clientes, para realmente empolgá-los? (WHITELEY, 1992, p. 22). 

 
 

Segundo Whiteley o passo básico é simples: “pergunte a eles quão bem 

você os está atualmente servindo. Dê-lhes uma chance de lhe dizer o que 

desejam, onde você está falhando, onde você está obtendo sucesso. As 

companhias que o fazem sistematicamente e agem baseadas nas respostas 

resultantes amealham imensos benefícios” (WHITELEY, 1992, p. 22). 

Para Silva e Zambon (2011), a satisfação do consumidor é considerada 

um julgamento avaliativo de pós-escolha de uma ocasião específica de 
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compra. É o julgamento atitudinal que se realiza após a compra ou após uma 

série de interações do consumidor com um produto.  

Os autores acrescentam que satisfação é um preenchimento prazeroso, 

ou seja, o consumidor sente que o consumo preenche alguma necessidade, 

desejo ou objetivo de forma prazerosa, o que gera um desempenho favorável 

em comparação a um padrão existente. Satisfação é a resposta de plenitude 

do consumidor. É o julgamento de que um aspecto de um produto ou serviço, 

ou o próprio produto ou serviço, oferece (ou está oferecendo) um nível 

prazeroso de plenitude relacionado ao consumo, incluindo níveis de satisfação 

baixos ou elevados. 

 Para Silva e Zambon (2011), o impacto dos desempenhos negativos 

sobre a satisfação dos consumidores é bem maior do que o impacto dos 

desempenhos positivos. Desta forma, a insatisfação pode anular a satisfação, 

embora o contrário não ocorra. Esta influência assimétrica explicou por que 

aumentos na satisfação não são seguidos por correspondentes aumentos na 

retenção, apesar do grande impacto da insatisfação na troca de empresa em 

um mercado competitivo. 

Os referidos autores verificaram que a satisfação do consumidor 

influencia positivamente no julgamento de aumento de preço, gerando 

intenções de futuras recompras. Ou seja, quando um cliente é bem atendido, 

comprando um produto que gere status, prazer ou satisfação, ele se dispõe a 

pagar mais e não considera injusto se houver um aumento de preço. 

3.3 - A hospitalidade nas relações hoteleiras 

A função básica da hospitalidade é criar e estabelecer relacionamentos 

entre as pessoas envolvidas, fortalecendo, assim, os laços que envolvem os 

dois protagonistas, transformando pessoas estranhas em conhecidas, antigos 

inimigos em novos amigos, amigos em grandes amigos, não-parentes em 

parentes, sempre com a preocupação para que satisfação pessoal dos dois 

seja alcançada. 
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Conforme Dias (2002), um hotel que deseja praticar a hospitalidade 

precisa selecionar bem seus funcionários, e estimular neles a prática da 

hospitalidade. Nesse sentido, os hotéis devem visar o high touch (alto contato 

pessoal), que só é possível com funcionários bem selecionados, bem 

treinados, conhecedores das necessidades dos clientes internos e externos e 

que saibam tanto atender as reclamações do hóspede quanto ser proativos, 

corrigindo as falhas antes mesmo que aconteçam.  

Daí a importância de cuidar de todos os detalhes, mas, principalmente, 

de treinar funcionários para a solicitude de entender e atender a todos, a 

satisfação de receber as pessoas, o reconhecimento. a facilitação, a resolução 

de problemas, as pequenas gentilezas, o oferecimento de brindes (amenities), 

a atenção e o afeto genuínos. os valores humanos como honestidade. 

sinceridade, confiança e ética. 

Referente às questões hoteleiras, Castelli (2010) relata que a demanda 

hoteleira se constitui de seres humanos, e que a oferta depende também do 

elemento humano, porque quem utiliza os serviços de um hotel são pessoas, e 

quem trabalha nele também o são, mostrando assim que o foco de atenção da 

atividade hoteleira é o ser humano, tanto na demanda, quanto na oferta. Sendo 

assim, as pessoas que trabalham neste setor devem ser bem qualificadas e ter 

dentro de si uma vontade e gosto de trabalhar com pessoas, e, principalmente, 

prazer em servir ao próximo. 

Para Castelli (2010), a troca de determinados valores entre visitados e 

visitantes proporciona uma enorme riqueza de conhecimento, modificando sua 

visão de mundo e acrescentando valores inconfundíveis ao relacionamento 

humano. A dimensão dessas mudanças e transformações permite novas 

configurações, que ocorrem em localidades de grande vocação turística, refere-

se ao modo de vida dos moradores, à expressão linguística, à gastronomia e 

aos hábitos de entretenimento.  

O referido autor enfatiza que, na atividade hoteleira é preciso ter 

profissionais qualificados e que gostem de servir com afeto e carinho, 

demonstrando a hospitalidade, o prazer de bem receber, o acolhimento, o zelo, 

o cuidado com o hóspede. Um hotel que pratica a hospitalidade comercial tem 
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a capacidade de envolver o cliente ativa e apaixonadamente na produção e no 

consumo da experiência da hospitalidade. Esse cliente, envolto na relação de 

hospitalidade oferecida pelo hotel, se envolve de maneira mais forte na 

produção e no consumo do serviço hoteleiro, sentindo mais as experiências 

enquanto estiver hospedado lá, e tendo uma interação maior com os 

funcionários do hotel. 

Estes conceitos aplicados na hotelaria podem determinar a qualidade de 

um estabelecimento como hospitaleiro ou não, porque se o hotel prepara seus 

funcionários para atender os desejos de seus hóspedes, buscando sua 

satisfação e suprindo as necessidades deles, visando somente o lucro, este 

hotel tende a ser classificado apenas como hospedeiro. Por outro lado, se o 

hotel fizer tudo para tornar seu hóspede feliz, com uma verdadeira 

preocupação pela satisfação e pelo bem-estar deles, sem se preocupar 

somente com os lucros, este estabelecimento pode ser considerado 

hospitaleiro. 

Castelli afirma que: 

Propiciar hospitalidade adequada às exigências dos viajantes da 
atualidade é um desafio permanente para os meios de hospedagem. 
Dificilmente o hotel poderá atender às necessidades, aos desejos e 
às expectativas dos viajantes, agregando valor à sensibilidade, sem 
uma estrutura física e um atendimento perfeitamente adequados, 
pressupostos do processo de hospitalidade (CASTELLI, 2010, p.157). 

 

Esse autor acrescenta que, para organizar e tornar possível a 

hospitalidade, é necessário selecionar uma equipe de colaboradores com perfil 

adequado aos cargos e às funções que compõem a estrutura funcional do hotel 

e que sejam capazes de desenvolver essa estrutura permanentemente. Gostar 

da convivência e do trato com pessoas e de servi-las é um pressuposto 

fundamental para quem almeja exercer atividades na área da hospitalidade. 

Castelli (2010) frisa que, além do prazer em servir as pessoas devem 

adquirir também as competências necessárias para qualificar ainda mais suas 

interações, tornando-as momentos inesquecíveis de verdade, tanto para os 

clientes internos quanto para os externos. Nesse particular, cabe às instituições 

de ensino e às empresas a importante tarefa de qualificar de forma mais 
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adequada as pessoas que almejam entrar no ramo ou que já estão trabalhando 

na área. 

Conforme Castelli (2010, p. 57), para proporcionar uma hospitalidade de 

qualidade e tendo em mente a dimensão profissional dos colaboradores da 

hotelaria, cabe ressaltar as seguintes competências: 

a) Competência cognitiva  - aprender a aprender, isto é, compreender o 

significado do aprender a aprender, agregando cursos e tecnologias capazes 

de um manejo eficaz das oportunidades oferecidas pela educação ao longo da 

vida. 

b) Competência produtiva - aprender a fazer 

Esta competência é formada por um conjunto de habilidades adquiridas 

pelo exercício de atividades práticas executadas ao longo do processo 

formativo e da vida profissional polarizadas no saber trabalhar em equipe e 

enfrentar situacões novas. 

Para atender às exigências do mercado, no que diz respeito ao 

desenvolvimento das habilidades, o processo formativo a ser proposto pelas 

instituiçoes de ensino necessita formar um profissional com: 

• capacidade de atuação profissional responsável e plenamente 

qualificada para o exercício da administraçao hoteleira, utilizando, para tanto, 

técnicas e instrumentos de gestão como forma de captar, orientar, assessorar, 

planejar e administrar a satisfação das necessidades dos turistas, das 

empresas e das instituições públicas privadas; 

• habilidade de atuação em todas as áreas concernentes à profissão, 

tanto no planejamento, na organizacão, na administração, no assessoramento 

e na consultoria em vários níveis a entidades públicas ou privadas relacionadas 

ao setor hoteleiro quanto nas atividades de lazer e recreação, de modo 

integrado, sistemico e estratégico; 

• condição para integrar-se e contribuir para a ação de equipes 

interdisciplinares e para interagir criativamente nos diferentes contextos 

institucionais e sociais, e resolver situações com flexibilidade e adaptabilidade 

diante de problemas e desafios organizacionais; 

• habilidade de comunicação interpessoal; 
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• capacidade para expressar-se bem em seu idioma e em outras línguas, 

principalmente inglês e espanhol; 

• habilidade para o manejo da informática e de outros recursos 

tecnológicos usuais no setor hoteleiro; 

• condicão para perceber a necessidade constante de aperfeiçoamento 

profissional, acompanhando a evolução científica e tecnológica; 

• capacidade para cultivar urna personalidade íntegra, que dignifique a 

profissão, por meio de um comportamento moral e etícamente equilibrado; e 

capacidade para atuar corno agente multiplicador de conhecimentos em 

hotelaria. 

O turismo é, atualmente, uma realidade de importância cada vez maior 

no contexto do desenvolvimento socioeconômico das nações, tornando se uma 

fonte geradora de empregos e de divisas e também um mercado em grande 

expansão, que necessitará de um grande contingente de recursos humanos 

altamente qualificados. 

3.4 - Excelência em atendimento  

Há uma tendência entre os autores da qualidade de serviços em adotar 

a máxima: “Não é o bastante apenas o atendimento correto, é preciso ter 

excelência no atendimento”.  Para Gonçalves: 

 

A excelência no atendimento ao cliente é um dos maiores diferenciais 
competitivos do mercado e o fator principal para o crescimento das 
vendas e a evolução das empresas. Não existe empresa estabilizada 
que prospere e conquiste o mercado sem clientes satisfeitos. Ainda 
assim, organizações de todos os portes persistem em atendê-los com 
desatenção. Consumidores mais maduros e exigentes com a 
concorrência, cada dia, mais acirrada é uma equação devastadora 
para as empresas que negligenciam o atender bem (GONÇALVES, 
2005, p. 33).  

 
Na perspectiva do referido autor, o que faz a diferença no mercado atual 

é a competência profissional, a eficiência, o entusiasmo, a polidez, a rapidez e 

a simpatia de quem atende. Neste caso, o cliente deve ter a sensação de 

satisfação, conforto, conveniência e praticidade quando adquire um produto ou 

serviço em uma empresa. 
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Afirma, ainda, o autor que os serviços hoteleiros concretizam sua 

excelência quando o conjunto apresenta um atendimento esmerado, um 

tratamento profissional, personalizado e eficiente, uma equipe capacitada e 

dinâmica de funcionários. Todos estes itens são avaliados pelos hóspedes 

durante sua estada no hotel e a partir deles é que se obtém o resultado sobre a 

qualidade dos serviços. 

Na opinião de Abdalla: 

Atender ao cliente com qualidade, ou satisfazê-lo, é uma filosofia 
empresarial baseada na parceria. É fundamental compreender que 
atender ao cliente com qualidade não se resume a tratá-lo bem, com 
cortesia. Mais do que isso, hoje significa acrescentar benefícios a 
produtos e serviços, objetivando superar as expectativas dele. É 
necessário estabelecer um canal de comunicação direto entre cliente 
e empresa, através do qual o primeiro é regularmente ouvido, com 
muita atenção, e suas críticas e sugestões transformadas em 
especificações de melhores produtos e serviços. Essa filosofia, que 
prioriza as necessidades e interesses do cliente, não os da própria 
empresa, leva ironicamente a um aumento do volume de negócios, 
em razão da fidelidade do cliente (ABDALLA, 2011, p. 5). 

 
Na avaliação de Abdalla (2011), a implantação de um serviço orientado 

ao cliente requer absoluto comprometimento da empresa inteira, a começar por 

aqueles que determinam os rumos e as estratégias maiores, ou seja, seus 

diretores e proprietários. Ressalte-se que a concessão de maior autonomia e 

apoio ao pessoal de linha de frente, garantindo a correta coordenação entre 

todos os departamentos, desde recursos humanos até o pessoal da linha de 

frente, passando pelas áreas de finanças, marketing e todas as demais.  

Segundo, ainda, Abdalla: 

 

Foi-se o tempo da prepotência empresarial, porque o poder agora 
está nas mãos do cliente através do seu direito de escolha. Se uma 
empresa não procurar conhecer seu cliente para atender às suas 
necessidades e expectativas certamente haverá um concorrente que 
irá fazê-lo. As estatísticas indicam que mais de 90% dos clientes 
insatisfeitos com uma empresa nunca mais a procurarão e ainda 
comentarão sobre sua experiência negativa com 10 a 17 pessoas de 
seu relacionamento (ABDALLA, 2011, p. 5). 
 

Esse autor arremata informando que um ponto de grande relevância na 

qualidade do atendimento ao cliente é saber ouvi-lo. Estatísticas demonstram 

que cerca de 80% das inovações tecnológicas foram implantadas com base em 

opiniões colhidas de clientes. Na empresa privada brasileira, os sistemas de 
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atendimento ao cliente operam através de SAC, como são conhecidos os 

serviços de atendimento ao cliente. 

3.5 - A importância do treinamento 

O atendimento com excelência depende significativamente do 

treinamento eficaz. As organizações modernas tem investido expressivamente 

no treinamento dos seus funcionários para garantir não somente a qualidade 

de seus serviços, mas a excelência do atendimento. 

 Gonçalves afirma que: 

 

O treinamento é a chave para o sucesso de um programa de 
excelência no atendimento ao cliente. Em uma época em que o 
sucesso dos negócios tem à frente o atendimento e na base o foco no 
cliente, conhecer plenamente o potencial dos colaboradores, que 
formam a linha de frente da empresa é a melhor estratégia. Treinar é 
acima de tudo valorizar o funcionário e prepará-lo para, também, 
valorizar o cliente (GONÇALVES, 2005, p. 34). 

 
 

Para o referido autor, o treinamento deve ter início quando da admissão 

de um novo colaborador na empresa hoteleira, desde a apresentação aos 

procedimentos da empresa e a outros colaboradores. Essa etapa inicial é de 

grande importância vital, ao se considerar que o treinamento fornece uma visão 

geral do sistema. 

Nesse sentido, Chiavenato acrescenta que: 

 
Hotéis preocupados em crescer e manter sua rede de 
estabelecimentos devem possuir programas consistentes, com 
diagnóstico, desenho, implantação e avaliação, buscando sempre a 
melhoria contínua. O setor de serviços está sempre em constantes 
mudanças e o treinamento, não somente no sentido de integração e 
apresentação da cultura organizacional, mas também como 
atualização, torna-se imprescindível. E desta forma, a organização vai 
contar com funcionários mais qualificados e com clientes mais 
satisfeitos (CHIAVENATO, 1999, p. 129).  

 
O referido autor acrescenta que o treinamento é um processo contínuo, 

em que o diagnóstico é o levantamento das necessidades de treinamento a 

serem satisfeitas.  
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No caderno “Boa Chance” do Jornal O Globo (Anexo A), em matéria do 

dia 29 de maio de 2011, intitulada “Estamos em Aula”,  Felipe Sil afirma que 

tem crescido o número de empresas que investem na capacitação de seus 

funcionários. 

Nesta mesma matéria, Sil relata que: 

 

A rede de hotéis Accor — presente em oito países e com cerca de 
160 hotéis — promove o International Hospitality Management 
Programme (IHMP). Trata-se de uma parceria com a Essec Business 
School, de Paris, que visa a capacitar profissionais de nível gerencial. 
O programa é anual. A disputa por uma vaga, porém, é acirrada. (SIL, 
2011, p. 2) 

 
Conforme Sil (2011), são selecionados 32 trabalhadores de todas as 

marcas da rede espalhadas pelo mundo. Ana Maria Santos, gerente de 

Operações do Sofitel Guarujá Jequitimar, concluiu o curso em março e afirma 

que: 

A experiência foi extremamente enriquecedora. Quando se tem um 
profissional competente dentro da empresa, é muito importante que 
se invista nele. O funcionário sente o reconhecimento e fica com 
vontade de seguir sempre em frente. (SIL, 2011p. 1) 
 

Conforme depoimento de Carlos Augusto Nascimento, gerente nacional 

de vendas da Rede Othon, ao portal Host e Travel: 

 

O hotel deve investir muito – e sempre – em formação e capacitação. 
Enfrenta-se assim um grande desafio: encontrar soluções criativas que 
garantam a manutenção de um patamar de alta qualidade profissional. Criar 
um ótimo ambiente de trabalho, no qual o funcionário trabalhe com 
entusiasmo, é talvez a principal meta do Othon. Dessa forma, evitamos a 
troca constante de funcionários. Motivar é o segredo para manter um bom 
profissional no hotel, aperfeiçoado a cada ano por novos conhecimentos 
adquiridos. Mais do que o investimento em novas tecnologias, temos de 
oferecer a melhor capacitação a esse profissional que lida diretamente com o 
hóspede. Lembrando que o atendimento na linha de frente é o nosso cartão-
postal, o primeiro lugar a que o hóspede se dirige. E a primeira impressão é a 
que fica. (NASCIMENTO, 2005, p. 2) 

 
 

Cadotte e Turgeon (apud Branco, 2010) realizaram um estudo sobre os 

atributos da qualidade nos serviços de hotelaria através dos registros de 

reclamações e elogios feitos pelos hóspedes. Foi construído um ranking 

comparativo entre as reclamações e os elogios, conforme apresentado na 

Tabela 1, a partir do qual esses autores identificaram quatro tipos de atributos: 

de insatisfação, de satisfação, críticos e neutros. 
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Contudo, sabe-se que uma empresa de hotelaria não resolve seus 

problemas de qualidade de serviços, por meio de uma única pesquisa, 

principalmente quando o setor avaliado é o de serviços, devido ao dinamismo, 

natureza e características destes. 

Torna-se, assim, imprescindível que as empresas hoteleiras da região 

estudada acompanhem com freqüência a qualidade dos serviços que prestam 

a seus clientes. 
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CONCLUSÃO 

 

O setor de serviços possui cada vez mais importância no mercado 

competitivo atual, e a qualidade aparece como área de interesse pelas classes 

empresariais hoteleiras, visto que atinge diretamente a elaboração de 

estratégias de atração e retenção de clientes aos empreendimentos.  

A busca pela satisfação e fidelidade de clientes tem se constituído uma 

necessidade vital para a sobrevivência e crescimento das empresas hoteleiras 

no mercado, e por isso, essas organizações tem de objetivar atingir um nível 

aceitável de qualidade exigido por seus clientes. 

A qualidade se mostra como fator fundamental para a sobrevivência das 

empresas hoteleiras. Por meio à qualidade, consegue-se obter uma melhor 

produtividade e, com isso, criar as condições necessárias de sobrevivência e 

competitividade que qualquer empresa necessita. 

Para um hotel oferecer qualidade aos seus clientes, é necessário 

estabelecer requisitos que traduzam os seus desejos, necessidades e 

expectativas. Uma vez estabelecidos, deve-se cumpri-los à risca, e a soma de 

todos os requisitos de todas as áreas que compõem a estrutura do hotel vai 

determinar a sua categoria e a sua reputação. 

Pode-se dizer que a satisfação do cliente é atingida em decorrência de 

um conjunto de experiências positivas que ele vivenciou com a organização. 

Contudo, para que se obtenha a excelência no atendimento de hotelaria, faz-se 

necessário, também, o gerenciamento das expectativas dos clientes e o modo 

como percebem o desempenho do serviço. 

Atualmente as empresas hoteleiras estão investindo maciçamente em 

treinamento contínuo de seus colaboradores, para que eles cada vez mais 

estejam comprometidos na prestação de seus serviços, podendo a cada dia 

melhor servir os seus clientes em qualidade no atendimento.  Com o advento 

da Copa em 2014 e as Olimpíadas em 2016 a disputa nas redes hoteleiras 

será grande; portanto, quanto maior o investimento em qualidade em seu 

quadro funcional, maior será o retorno nas taxas de ocupação de suas 

unidades habitacionais. 
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