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RESUMO 

 

 

Os Hotéis de Petrópolis/RJ realizam um controle de qualidade de seus serviços? De que 

maneira o faz? Há relação entre as práticas de controle de qualidade dos Hotéis de 

Petrópolis/RJ com a satisfação dos clientes? Existe essa medição? Os dados coletados são 

gerenciados? A partir destes questionamentos, o presente trabalho se propôs a conhecer a 

existência de práticas de controle e gestão da qualidade em hotéis do 1º distrito de 

Petrópolis/RJ e sua relação com a satisfação dos clientes desses empreendimentos, sob a ótica 

dos valores “qualidade” e “satisfação”. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas 

estruturadas, aplicadas aos gestores hoteleiros. Dados também foram coletados nos sites 

Booking e TripAdvisor. Os hotéis foram selecionados a partir dos critérios: estarem presentes 

nos referidos sites, cadastrados no CADASTUR como Hotel ou Hotel Histórico e situados no 

primeiro distrito de Petrópolis/RJ. Os resultados demonstram que os hotéis pesquisados 

possuem a aprovação da maior parte de seus hóspedes, dada a maior proporção de opiniões 

positivas perante as negativas e que as práticas de controle e gestão da qualidade, quando 

praticadas, interferem positivamente na satisfação dos clientes.  

 

 

Palavras-chave: Gestão da Qualidade. Meios de Hospedagem. Internet. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 

Do the Hotels in Petrópolis/RJ perform quality control of its services? In what way does it? Is 

there a relationship between the practices of quality control of Hotels in Petrópolis/RJ with 

customer satisfaction? Is there this measurement? Are the collected data managed? From 

these questions, the present study aimed to know the existence of control practices and quality 

management in hotels in the 1st district of Petrópolis/RJ and his relationship with the 

customer satisfaction of these developments from the perspective of values "quality" and 

"satisfaction". To collect data, structured interviews, applied to hoteliers were performed. 

Data were also collected on Booking and TripAdvisor websites. The hotels were selected 

from the criteria: being present in these sites, registered on Cadastur like Hotel or Historic 

Hotel located in the first district of Petrópolis/RJ. The results demonstrate that the hotels 

surveyed have the approval of the majority of its guests, given the higher proportion of 

positive opinions towards the negative and control practices and quality management, as 

practiced positively affect customer satisfaction. 

 

 

Keywords: Quality Management. Lodging Facilities. Internet. 
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 1. INTRODUÇÃO 

 

 

Nos dias atuais, a competitividade existente entre os variados segmentos de mercado 

exige cada vez mais ações diferenciadas dos empreendimentos (VIERA, 2004). Desta feita, 

seja qual for o ramo de atividade a ser desenvolvida, uma palavra se faz fundamental para 

garantir vantagem competitiva e, principalmente, a satisfação dos clientes: qualidade. Sem 

qualidade, um produto ou serviço adquirido perde não somente a competitividade, mas 

também o seu valor e, pode gerar nos consumidores repulsa ao produto.  

No turismo não é diferente, seja nos serviços de guiamento, agenciamento, 

entretenimento ou afins, e, no serviço hoteleiro, atender as expectativas dos clientes ou até 

mesmo superá-las, é de grande importância.  

Castelli (2003) afirma que satisfazer as necessidades das pessoas é atendê-las através 

de bens e serviços com qualidade, sendo esta aplicada nas dimensões que afetam diretamente 

na satisfação das pessoas.  

A cidade de Petrópolis / RJ é uma das principais cidades vocacionadas ao turismo no 

Brasil, estando inserida pelo Ministério do Turismo entre os 65 destinos indutores do turismo 

no país (BRASIL, 2008b). Entre as vantagens, destaca-se o clima agradável, a grande 

quantidade de atrativos de visitação como museus, a localização privilegiada da cidade frente 

a grandes pólos emissores de turismo, a força do turismo de compras nos pólos de modas da 

cidade e, sendo representada principalmente pela famosa Rua Teresa. Podem-se citar ainda as 

diversas unidades de conservação em que a cidade está inserida, como a Área de Proteção 

Ambiental de Petrópolis (APA Petrópolis), o Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

(PARNASO), a Reserva Biológica de Araras (REBIO), dentre outras (PMP, 2013b), 

favorecendo o ecoturismo.  

Dada a importância turística da cidade, entende-se a necessidade dos meios de 

hospedagem locais, garantirem a qualidade que é tão desejada pelos hóspedes e turistas que 

aqui visitam e, principalmente, manter um serviço de monitoramento da qualidade visando 

garantir a satisfação desses clientes, uma vez que, “A empresa deve medir a satisfação com 

regularidade porque a chave para reter clientes está em satisfazê-los” (KOTLER, 2006, 

p.144). 

A satisfação, segundo Kotler (2006, p.142) “é a sensação de prazer ou decepção 

decorrida da comparação entre o desempenho (ou resultado) percebido de um produto e as 

expectativas do comprador”.   
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Com base nesses fatos, fazem-se alguns questionamentos: Os hotéis de Petrópolis/RJ 

realizam um controle da qualidade de seus serviços? De que maneira a faz? Há relação entre 

as práticas de controle de qualidade dos hotéis de Petrópolis/RJ com a satisfação dos clientes? 

Existe essa medição? Os dados coletados são gerenciados? 

A partir desses questionamentos, o presente trabalho propôs conhecer a existência de 

práticas de controle e gestão da qualidade em hotéis do 1º distrito de Petrópolis/RJ e sua 

relação com a satisfação dos clientes destes empreendimentos, sob a ótica dos valores 

“qualidade” e “satisfação”.  

Esta pesquisa possui relevância acadêmica, justificando-se, pois os dados, análises e 

conclusões a serem obtidas acrescentarão aos envolvidos no setor turístico, conhecimento 

acerca do desenvolvimento da qualidade dos serviços hoteleiros locais. Além disso, esta 

pesquisa se mostra oportuna, visto que, atualmente a aferição da qualidade dos serviços 

prestados no produto hoteleiro está sendo realizada em muitos empreendimentos hoteleiros 

através da internet.  

Segundo matéria da Revista Hotéis (2012), os meios de hospedagem preferem utilizar 

a ferramenta mundial do site TripAdvisor para divulgação dos seus serviços e marketing de 

qualidade ao oficial Sistema Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem, haja vista 

muitos dos hotéis considerarem o site um grande termômetro para monitorar como se 

encontra os serviços prestados aos hóspedes. 

Davies (2004) também descreve a necessidade do serviço de qualidade atuando no 

setor hoteleiro. Ele se baseia principalmente no controle de processos. Segundo o autor, este 

serviço é importante não só para garantir a satisfação dos clientes, mas, sobretudo a 

sobrevivência saudável do estabelecimento, sendo capaz também de atender aos objetivos 

maiores da empresa como garantir rentabilidade e lucro, maiores investimentos, etc.  

Logo, a implantação e/ou manutenção de uma política de controle de qualidade nos 

principais meios de hospedagem de Petrópolis/RJ é de grande valia para iniciar um processo 

de melhoria continua dos mesmos, através principalmente de qualificação dos profissionais, 

controle dos processos e metodologias cujo “tripé” planejar, atingir e manter é fundamental 

para alcançar a qualidade desejável. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Conhecer a existência de práticas de controle e gestão da qualidade em hotéis do 1º 

distrito de Petrópolis/RJ e sua relação com a satisfação dos clientes destes empreendimentos, 

sob a ótica dos valores “qualidade” e “satisfação”.  

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

• Pesquisar as formas empreendidas pelos hotéis para garantir a qualidade na prestação 

dos serviços; 

• Analisar se há nos empreendimentos hoteleiros monitoramento do nível de satisfação 

dos clientes visando uma melhoria contínua com foco nestes, seja in loco ou via 

internet; 

• Extrair dos sites específicos TripAdvisor e Booking o nível de qualidade percebida 

pelos clientes dos hotéis pesquisados como método de comparação com as respostas 

coletadas nas entrevistas; 
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3. MEIOS DE HOSPEDAGEM: ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS 

 

 

3.1. Evolução Histórica da Hotelaria no Mundo e no Brasil  

 

 

A história dos meios de hospedagem no mundo nos remete há muito tempo atrás, 

trazendo a idéia que a prática de hospedar pessoas é antiga. A própria etimologia da palavra 

hospedagem que significa hospitalidade (dada ou recebida) vem do latim, hospitium. 

Hospitalidade, também é originária do latim, hospitalitas, e que por sua vez significa o ato de 

oferecer um bom tratamento a quem se dá ou recebe hospedagem (CÂNDIDO e VIERA, 

2003). 

Segundo Lane e Dupré (1997 apud CAMPOS, 2005), foi no período compreendido 

entre 2076 a 405 a.C., na Babilônia, que surgiram estes serviços de acomodação ou 

hospedagem, período este onde se desenvolveram as primeiras leis que regulamentavam tal 

atividade dos estabelecimentos que hospedavam pessoas. Na Roma e na Grécia antiga, as 

festividades de teatro e os jogos de atletismo atraiam não somente os participantes, mas 

também diversos espectadores que necessitavam de acomodação durante os eventos.  

Com a Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo, a hospedagem surge 

como atividade financeira no final do século XVIII, apontando ainda a proximidade do ano de 

1790 como o marco inicial para o surgimento de hotéis na Inglaterra, Europa e EUA 

(ANDRADE; BRITO; JORGE, 2007). 

O início da estruturação profissional dos hotéis aparece já no início do século XIX. 

Isso transparece em trecho de Andrade, Brito e Jorge (2007, p. 19): “os hotéis com staff 

padronizado, formado por gerentes e recepcionistas, aparecem somente no início do século 

XIX”. Os autores, ainda neste contexto, apontam o período após a 2ª guerra mundial como o 

momento onde se acelerou o processo de desenvolvimento e globalização da economia 

mundial, aumentando a participação do setor de turismo e lazer especialmente nos países 

desenvolvidos. Assim fez-se que o turismo tornasse alvo das sociedades de consumo de 

massa. A construção de hotéis, por sua vez, acompanhou esse crescimento, maiormente a 

partir da metade do século XX, coincidindo com o incremento do movimento turístico 

mundial e o surgimento dos jatos e aviões com grande capacidade de passageiros. 
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No Brasil, o primeiro registro de hospitalidade se dá durante a chegada dos 

portugueses em solo brasileiro. Em trechos da carta de Pero Vaz de Caminha, ocorre o 

encontro de duas culturas no que tange a hospitalidade, sendo a indígena e a europeia, os 

lusitanos logo demonstram cuidado com os nativos, preparando adornos para o sono 

restaurador dos índios: “O Capitão lhes mandou pôr por baixo das cabeças seus coxins; e o da 

cabeleira esforçava-se por não a quebrar. E lançaram-lhes um manto por cima; e eles 

consentiram, quedaram-se e dormiram”. (BIBLIOTECA VIRTUAL DE LITERATURA, 

2013). 

A necessidade de hospedar pessoas no Brasil é explanada por Cândido e Viera (2003), 

onde explicam que seu pronto surgimento se deu, de forma mais relevante, com a instalação 

das capitanias hereditárias, onde coube aos mandatários à instalação de hospedarias que 

comportassem os viajantes que se deslocavam constantemente. As hospedarias ou pensões da 

época eram exploradas pelos portugueses que instalavam seus negócios no Brasil e assim 

permaneceu até 1808 quando o Rei de Portugal se estabeleceu no país e possibilitou aos 

nativos possuir seus próprios negócios, o que até então não era permitido. Estas hospedarias 

eram imóveis de pequeno tamanho e sendo no geral constituído de edifícios de poucos 

andares. Quando pensões, estas se localizavam abaixo da residência do proprietário.  

A partir do século XX e desde então, fora no Rio de Janeiro/RJ o foco principal de 

captação de investimentos na construção de empreendimentos de hospedagem no Brasil. Isso 

dada à necessidade da capital federal em acomodar os viajantes estrangeiros que por ali 

passavam (PROSÉRPIO, 2007).  

Cândido e Viera (2003) também apontam que a atividade hoteleira não era 

considerada lucrativa aos brasileiros desde o Brasil Colônia até a década de 1970, sendo 

exceção o Rio de Janeiro/RJ por ser a capital federal e o alvo principal dos visitantes no 

Brasil, concentrando os investimentos relevantes no setor. O Copacabana Palace, inaugurado 

em 1923 na cidade, foi um marco na hotelaria nacional, hospedando desde aquela época 

grandes personalidades mundiais.  

Há ainda um período apontado como um tempo de “anormalidade” no que tange o 

surgimento de hotéis: foi o período de auge dos jogos de cassino, aguçando os investimentos 

em hotéis cassino (CÂNDIDO E VIERA, 2003). 

De acordo com Madi e Vital (2009), os cassinos chegaram ao Brasil junto com o 

Império e a partir da década de 1920 até a metade da década de 1940 foi o período que 

surgiram os principais empreendimentos do gênero. Com a proibição dos jogos em 1946, 
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muitas construções de hotéis que estavam em andamento foram paralisadas. Esses hotéis, que 

foram construídos exclusivamente para servirem de sede aos cassinos, foram fechados, 

causando prejuízos de ordem social e econômica para as regiões que possuíam tais 

estabelecimentos. Esse fechamento, conforme descreve Dias (1990 apud PROSERPIO, 2007, 

p. 65)  

 
gerou uma série de problemas, tanto de ordem social – pelos desempregos 
criados – como, principalmente, pelo fechamento e paralisação de inúmeros 
hotéis que estavam sendo construídos em diversos locais. As cidades que 
possuíam atrações naturais, praias e outros elementos atrativos puderam 
compensar a evasão do turismo de jogo, mas aqueles que tinham no jogo o 
único fator de atração sofreram perdas mais graves. 
 

Um exemplo de cidade que sofrera perdas com a proibição do jogo foi Petrópolis/RJ, e 

o encerramento do seu “Hotel Quitandinha”. O suntuoso Palácio, construído em 1944 por 

Joaquim Rolla, tinha como ideal ser o maior hotel cassino da América Latina (SESC, 2011).  

 
O Quitandinha acabou não conseguindo sobreviver como hotel, seus 
apartamentos foram pouco a pouco sendo vendidos e a partir de janeiro de 
1989 foi restaurado e atualmente a parte social é utilizada para congressos, 
eventos, shows e feiras. (...) (PMP, 2013a). 
 

Nas décadas de 1950 a 1980, entretanto, surgem novas políticas públicas de incentivo 

à expansão do parque hoteleiro nacional, com abertura ao mercado externo e 

profissionalização do setor. Em 1971, por exemplo, foi inaugurado o primeiro hotel de rede 

no país, o São Paulo Hilton Hotel e novas escolas de Turismo e Hotelaria são criadas também 

a partir desta década. No início dos anos 80 a hotelaria nacional estava constituída (SPOLON, 

2011). 

Novo avanço na hotelaria se deu com a criação da Política Nacional de Turismo em 

1996, em que a qualidade dos serviços tornou-se peça fundamental (FRATUCCI, 2007, p. 

XIII). Desde então a atividade vem evoluindo e se adaptando às novas demandas. Evolução 

esta inclusive conceitual. 

De acordo com o artigo 23 da Lei 11.771, de 17 de setembro de 2008 que dispõe sobre 

a Política Nacional do Turismo: 

 
Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou 
estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, 
destinados a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em 
unidades de freqüência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como 
outros serviços necessários aos usuários, denominados de serviços de 
hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou expresso, 
e cobrança de diária (BRASIL, 2008a). 
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De forma mais compacta, a norma ISO 15401 define meio de hospedagem como 

“empreendimento público ou privado, que fornece, entre suas atividades, serviços de 

acomodação” (ABNT, 2006).  

A hotelaria pode ser considerada hoje como um dos mais importantes equipamentos 

turísticos, já que “Ninguém pratica o turismo sem a hotelaria, principal investimento do setor, 

que emprega e faz girar recursos financeiros, aplicando-os na própria região em favor da sua 

população” (CRUZ, 2007 p. 17). 

 

 

3.2. Turismo e Hotelaria na cidade de Petrópolis / RJ  

 

 

 Fundada no ano de 1843 (IBGE, 2013), a cidade de Petrópolis/RJ já nasceu como 

cidade vocacionada ao turismo. Adquiridas por D. Pedro I com o intuito de construir uma 

residência de verão, as terras da Fazenda do Córrego Seco, que deram origem a referida 

cidade, logo viria a possuir em sua região um palácio de verão da família imperial, onde 

passaria a desfrutar de uma opção de lazer próxima a capital brasileira e cuja localização 

propiciaria um ambiente com clima mais ameno e mais rico de belezas naturais. É o que 

expõe a matéria intitulada “Hotéis do Passado” de autoria de Josemir Medeiros (2013) da 

revista eletrônica Petronline. O autor ainda explana o surgimento de diversos hotéis, inclusive 

o primeiro da cidade chamado de Hotel Suiço que teve no ano de 1847 sua fundação e 

funcionou até o ano de 1855. 

 Além do Hotel Suiço, todos os demais que surgiram entre as décadas de 1840 e 1850 

situavam-se no atual chamado centro histórico. Foram eles o conceituado Hotel Bragança, que 

em 1925 fundiu-se com o Hotel de França e passou a se chamar Grande Hotel Bragança, dois 

outros nomeados igualmente de Hotel Inglês, um de propriedade de um Inglês e o outro de 

um Irlandês, e o Hotel dos Estrangeiros. Próximo ao centro histórico havia o Hotel Oriental, 

na atual Rua Sete de abril e na Rua Barão do Amazonas o Hotel Orleans (MEDEIROS, 2013). 

Nota-se que junto com sua fundação nasceram também vários hotéis, o que sugere a forte 

atração de turistas pela cidade àquela época. 
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Atualmente, existem em operação em toda a cidade segundo dados do CADASTUR1, 

38 meios de hospedagem oficialmente cadastrados. Oito destes se encontram no centro da 

cidade, são eles: Casablanca Center Hotel, Center Hotel, Casablanca Hotel, Hotel Haiti, 

Casablanca Palace Hotel, Dom Pedro II Pousada e Hotel, Casablanca Koeler e o Grande Hotel 

de Petrópolis LTDA.  

Das demais atividades afins à hotelaria e ao turismo, há 46 agências de turismo, 11 

locadoras de veículos, três organizadoras de evento, um prestador de infraestrutura de apoio 

para eventos, cinco restaurantes e dez transportadoras turísticas (CADASTUR, 2013). 

As principais atividades econômicas da cidade são o comércio e o turismo, sendo o 

segundo sustentáculo para a hotelaria. Não por acaso, no setor de serviços é o turismo 

apontado como atividade propulsora do desenvolvimento local, com participação de 5,5% do 

PIB municipal (DESTINO PETRÓPOLIS, 2010). 

Segundo dados da Prefeitura Municipal de Petrópolis (2012), dentre os principais 

atrativos da cidade estão o Museu Imperial - mais visitado do Brasil e eleito uma das sete 

maravilhas do Estado do Rio de Janeiro, O Palácio de Cristal, O Museu Casa de Santos 

Dumont, casa esta que é também chamada de “A Encantada” e foi uma das residências do pai 

da aviação, a bela Avenida Koeller e o passeio de vitória por sua extensão, o Palácio Rio 

Negro, que por muitas vezes foi residência oficial de verão de presidentes da república e a 

Catedral São Pedro de Alcântara, igreja construída em estilo neogótico francês e que abriga 

um mausoléu com os restos mortais da Princesa Isabel e do conde D’eu. Vale comentar que 

todos os atrativos citados estão localizados no centro histórico da cidade. 

Possui ainda Petrópolis/RJ, um calendário fixo de eventos de abril a dezembro, onde 

entre eles destaca-se a Bauernfest que acontece entre junho e julho e celebra a colonização 

alemã na cidade, os festivais de inverno no mês de julho oferecendo diversas atrações 

culturais pela cidade, o Petrópolis Gourmet que movimenta os restaurantes em novembro e o 

Natal de Luz em dezembro com atrações tipicamente natalinas, apresentações de corais, etc. 

(PMP, 2012).  

Há também considerável atividade industrial na cidade, tendo na GE Celma e no grupo 

AMBEV representado na cidade pela Cervejaria Bohêmia grandes investimentos recebidos 

recentemente. Merecem atenção ainda às fábricas têxteis e o comércio de roupas nos pólos de 

                                                 
1O CADASTUR é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do turismo 
e executado pelo Ministério do Turismo em parceria com os Órgãos Oficiais de Turismo das Unidades da 
Federação (CADASTUR, 2013). Consulta realizada em 18 nov. 2013. 
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Itaipava, Bingen e da afamada Rua Teresa. Vale ser lembrado o pólo moveleiro, pois é 

constituído por mais de 70 indústrias formais e informais (PMP, 2012). 

Quanto ao ensino superior, oito instituições de ensino atuam na cidade, sendo elas o 

CEDERJ - Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro, o ISTCCP - Instituto 

Superior de Tecnologia em Ciências da Computação de Petrópolis, o CEFET - Centro Federal 

de Educação Tecnológica, a Universidade Metodista de São Paulo e a UNOPAR – 

Universidade Norte do Paraná que ministram o ensino na modalidade à distância, A UCP - 

Universidade Católica de Petrópolis e a UNESA – Universidade Estácio de Sá e a FASE – 

Faculdade Arthur de Sá Earp Neto (PMP, 2012). 

Diante das variadas atividades turísticas e econômicas supracitadas, tem-se na cidade 

uma movimentada atividade hoteleira, não somente pelos turistas que chegam à cidade em 

busca de lazer, mas igualmente aqueles que vêm a trabalho, o chamado turismo de negócios. 

“Turismo de Negócios & Eventos compreende o conjunto de atividades turísticas 

decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter 

comercial, promocional, técnico, científico e social” (BRASIL, 2013a). 

Dessa forma, os hotéis da cidade são cada vez mais exigidos quanto a sua boa 

hospitalidade perante a demanda existente e enfrentam a necessidade de evitar fatos como o 

que, por exemplo, ocorrera logo nos primórdios da cidade de Petrópolis/RJ, como narra 

Josemir Medeiros (2013) sobre a insatisfação de um hóspede de um dos hotéis nomeado de 

Hotel Inglês: “inaugurado em 1849, no final da Rua Paulo Barbosa, recebeu palavras pouco 

elogiosas de um hóspede, o reverendo inglês Clark que em 1857 chamou-o de "hotel de 

segunda categoria”, só se recomendando por ser inglês o seu dono".  

Nessa época, e talvez não muito diferente de hoje, parte dos turistas procuravam 

hospedagem na referida cidade serrana fluminense de forma a “fugir” da movimentação do 

Rio de Janeiro. Sua proximidade geográfica da capital do estado e a eminência de grandes 

eventos como a copa do mundo de futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos de Verão em 2016 

podem trazer a Petrópolis/RJ número de turistas ainda maiores do que o comum. 

 Perante os fatos pode ser introduzida afirmativa que trata a qualidade nos dias atuais 

como uma questão de sobrevivência aos empreendimentos hoteleiros. No seu livro sobre 

Administração Hoteleira, Castelli (2003) afirma que para se garantir a competitividade da 

empresa é preciso apostar em qualidade. Não obstante, cita que é preciso qualidade cada vez 

melhor e com custos cada vez menores para se obter uma excelente produtividade, sendo 

condição necessária para a competitividade e sobrevivência de qualquer empresa. 
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Levando em consideração que a qualidade pode ser considerada como a satisfação do 

cliente atendida, faz-se importante o conhecimento por parte dos hotéis da cidade de 

Petrópolis/RJ em como está hoje o índice de satisfação dos seus clientes/hóspedes que 

utilizam seus serviços. Isso é necessário para a manutenção e melhoria contínua da qualidade, 

pois como alcançá-las sem conhecer o que não está bem?  
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4. QUALIDADE EM HOTÉIS 

 

 

4.1 . Qualidade: Conceitos e seus Gurus 

 

 

A consciência da qualidade não é uma idéia presente somente no mundo moderno.  

 
Por volta de 2150 a.C. o código de Hamurabi [primeiro código de leis que se 
tem notícia] já demonstrava uma preocupação com a durabilidade e 
funcionalidade das habitações produzidas na época, de tal forma que, se um 
construtor negociasse um imóvel que não fosse sólido o suficiente para 
atender a sua finalidade e desabasse, ele, construtor, seria imolado. 
(OLIVEIRA, 2003, p. 3). 
 

A palavra qualidade tem origem do latim qualitas que significa igualdade, 

uniformidade (FARIA, 1962). Podemos, contudo, defini-la de diversas formas diferentes, de 

acordo com o ponto de vista. A qualidade pode ser vista sob dois olhares distintos: a de quem 

produz e a do cliente (ALVES, 2004). Para quem produz, especialmente no setor de serviços, 

a qualidade está aliada à eficiência dos processos (CASTELLI, 2003). Para o cliente, vale 

citar que boa parte das definições de qualidade gira em torno de sua própria satisfação 

(CAON, 2008). 

O desenvolvimento das idéias a respeito da qualidade se percebe com mais vigor no 

começo das produções em larga escala no início do século XX. A qualidade passou então a 

ser vista como uma função gerencial e a partir da década de 20 começaram a se desenvolver 

as idéias que formaram a chamada escola da qualidade (LUCINDA, 2010). A partir deste 

ponto, diversas idéias foram se formando a respeito da escola da qualidade. Lucinda (2010) 

explana que a qualidade ao longo do tempo foi marcada por determinados padrões chamados 

de eras da qualidade: 

• Era da Inspeção: década de 20: os produtos fabricados deveriam ser padronizados, 

mantendo uma uniformidade e de acordo com suas especificações. Era o tempo em 

que à qualidade era realizada inspecionando-se o que era produzido. Com o 

crescimento da demanda e a impossibilidade de se inspecionar milhões de peças que 

eram fabricadas, teve de ser realizada uma amostragem estatística, sendo Walter A. 

Shewhart quem preparou o primeiro rascunho do que veio a ser conhecido como carta 

de controle em 1924 (MAXIMIANO, 2008).  
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• Era do Controle Estatístico da Qualidade: décadas de 30 e 40: os produtos não eram 

inspecionados em sua totalidade, sendo, portanto utilizado o controle estatístico da 

qualidade. De acordo com Maximiano (2008), este não garantia a qualidade dos 

produtos e serviços que fora inspecionados, haja vista já estarem produzidos. Apenas 

se encontrava os defeitos para separá-los e não deixar que estes chegassem aos 

clientes. Esse sistema de controle foi recebendo aprimoramento, devido seu uso 

massivo durante a segunda guerra mundial. Nesse período havia grande necessidade 

das forças armadas americanas em obterem da indústria bélica produtos com elevado 

padrão de qualidade. 

• Era do Controle da Qualidade Total: Nesse tempo desenvolveu-se a idéia de William 

Edwards Deming que preconizava a responsabilidade pela qualidade sendo dever de 

todos dentro da organização, ou seja, a identificação das necessidades do cliente ou 

consumidor deveria ser identificada pela alta administração e prosseguia pelos 

diversos estágios até chegar como produtos ou serviços aos clientes (MAXIMIANO, 

2008). O autor também destaca a introdução da idéia por Deming da “corrente de 

clientes”, onde em cada estágio do processo, o estágio precedente é o fornecedor e o 

seguinte é o cliente. Assim, a corrente de clientes iniciaria já nos fornecedores de 

insumos e terminaria no cliente que é a parte mais importante, o foco para a empresa.  

• Era da Gestão da Qualidade Total: De acordo com Lucinda (2010), neste tempo a 

visão da qualidade passou a ser estratégica pelas organizações, ou seja, a qualidade 

passa a ser requisito necessário para as organizações no longo prazo, haja vista a 

grande competitividade do mercado.  

Diante dessas abordagens da qualidade, dividindo seus conceitos por períodos de 

tempo na história, podemos concluir que o conceito foi se aprimorando ao longo do tempo.  

Lucinda (2010) explica que conforme mudanças econômicas e sociais ocorreram ao longo dos 

anos, também os conceitos e ferramentas da qualidade foram se aprimorando visando se 

adaptar a novas realidades. 

Não se pode falar de qualidade sem citar os chamados Gurus (em Hindu significa 

venerável) da qualidade. Eles são muitos e os responsáveis em trabalhar as idéias que 

desenvolveram e desenvolvem a escola da qualidade. Alguns ganharam mais destaque. Viera 

(2004) divide-os em três grupos para citar alguns dos principais gurus da qualidade: os 

americanos no início dos anos 50, os japoneses influenciados pelos americanos no final dos 
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anos 50 e outros pensadores de diversos países.  A tabela 1 resume a ação de alguns dos 

Gurus da qualidade. 

 
Tabela 1 - Gurus da Qualidade e suas ideias 

 
 Início dos anos 50 Final dos anos 50 A partir dos anos 70 e 

80 

G
ur

us
 

Americanos: 

• William Edwards 

Deming; 

• Joseph M. Juran; 

• Armand V. 

Feigenbaum. 

Japoneses:  

• Dr. Kaoru Ishikawa; 

• Dr. Genichi Taguchi; 

• Shigeo Shingo. 

Diversos: 

• Philip Crosby; 

• Tom Peters; 

Id
ei

a 
ge

ra
l d

o 
gr

up
o 

Responsáveis em levar a 

mensagem da qualidade aos 

Japoneses e colocar o Japão 

no rumo da liderança pela 

qualidade. 

Desenvolveram novos conceitos em 

resposta às mensagens de qualidade 

trazidas pelos americanos no final 

da década, apesar de a terem 

adotadas, desenvolveram e 

adaptaram a sua cultura; 

Divulgam a 

importância da 

qualidade por meio de 

trabalhos, publicações, 

etc. 

Id
ei

as
 e

sp
ec

íf
ic

as
 

- Popularização ciclo PDCA - 

Planejar, fazer, verificar e agir 

(Deming); 

- Definição da Qualidade em 

14 pontos distintos (Deming); 

- Trilogia de Juran: 

Planejamento, controle e 

melhoria da qualidade e o 

Princípio de Pareto (Juran); 

- a educação em massa; 

- o uso de ferramentas simples; 

- Círculos de Controle de Qualidade 

– CCQ e o trabalho em equipe 

(Ishikawa). 

- 14 passos necessários 

para a melhoria da 

qualidade. (Crosby). 

- A qualidade é grátis. 

(Crosby); 

Fonte: VIERA, 2004 

 
A definição de qualidade mais popular utilizada atualmente é a da American Society 

for Quality (ASQ): “é a totalidade dos atributos e características de um produto ou serviço, 

que afetam sua capacidade de satisfazer as necessidades declaradas ou implícitas” (ASQ apud 

KOTLER 2006, p. 145). 
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Assim como na definição de qualidade da ASQ, uma derivação de “satisfação” 

aparece igualmente, agora, em uma definição de turismo: “turismo pode ser definido como a 

ciência, a arte e a atividade de atrair e transportar visitantes, alojá-los e cortesmente satisfazer 

suas necessidades e desejos” (McIntosh, 1977 apud Beni, 2007 p. 34). 

Percebe-se que a palavra satisfação está inserida em boa parte das definições de 

qualidade, sendo também encontradas em definições de outras palavras, mas sempre juntando 

a idéia que a satisfação é parte inerente da qualidade, ou seja, se o cliente está satisfeito pode 

se considerar que a qualidade esperada pelo cliente foi alcançada. Kotler (2006, p. 142) define 

como satisfação “a sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação entre o 

desempenho (ou resultado) percebido de um produto e as expectativas do comprador”. 

Tamanha a importância da implementação da gestão da qualidade nas empresas, 

entrou em vigor no ano de 1987 os Manuais de Avaliação dos sistemas de qualidade, as 

Normas ISO da série 9000, que regulamentam as relações entre fornecedores e compradores, 

certificando as empresas que atendem aos requisitos estabelecidos pelas mesmas (Maximiano, 

2008). 

 
A International Organization for Standardization (ISO) é uma organização 
internacional, privada e sem fins lucrativos, que foi criada en 1947 e tem 
sede em Genebra. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
membro fundador da ISO, é a organização nacional de normalização que 
representa a ISO no Brasil (MAXIMIANO, 2008). 
 

 As normas da série de Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 9000) compreendem 

quatro normas, que são desenvolvidas para ajudar as organizações na implementação e 

operação de sistemas de gestão da qualidade eficazes: além da NBR ISO 9000:1987, que 

descreve os fundamentos de sistema de gestão da qualidade e estabelece a terminologia para 

estes sistemas, estão a NBR ISO 9001:2008 que especifica os requisitos para um sistema de 

gestão da qualidade, a NBR ISO 9004:2000 que fornece diretrizes considerando eficácia e 

eficiência do sistema de gestão da qualidade, objetivando melhorar o desempenho da 

organização e a satisfação dos clientes e das outras partes interessadas e por fim a NBR ISO 

19011:2012 que fornece diretrizes sobre auditorias de sistemas de gestão da qualidade e 

ambiental (ABNT, 2005).  

 No Brasil 10.967 empresas já foram certificadas com a norma ISO 9001 e no Estado 

do Rio de Janeiro, 629 empresas possuem essa certificação (INMETRO, 2013). Entre as 

empresas certificadas encontram-se empreendimentos turísticos, em especial os meios de 

hospedagem, como os hotéis IBIS da rede ACCOR, por exemplo (ACCORHOTELS, 2013). 



24 
 

 
 

4.2. O Controle de Qualidade e a medição da Satisfação do Cliente na Hotelaria 

 

 

Não menos importante do que nos dias atuais, a preocupação com o aprimoramento 

dos serviços de hospedagem pode-se encontrar desde a Idade Média. De acordo Lane e Dupré 

(1997 apud Campos, 2005), foi nesta época que foi decretado na Bretanha pela realeza a 

criação de um selo especial, que era oferecido aos estabelecimentos que possuíam 

competência já estabelecida. Isso não só demonstra a preocupação com a identificação dos 

estabelecimentos com qualidade razoável visando não somente inteirar os possíveis hóspedes, 

mas também uma forma de fazer com que os estabelecimentos buscassem a conquista deste 

selo e sua manutenção, melhorando por conseqüência sua qualidade no que tange a prestação 

dos serviços de hospedagem. 

 “No mundo moderno, a gestão de hotéis com qualidade é uma questão de 

sobrevivência”. Assim, Castelli (2003, p. 5) inicia o prefácio de seu livro sobre administração 

hoteleira, dada à importância que o autor expediu as práticas da qualidade. Todavia, tratar da 

satisfação dos clientes nos hotéis não parece ser uma tarefa fácil. O que é bom para um 

hóspede pode não ser bom para outro. Por exemplo, um hóspede pode gostar de festas no 

hotel, contudo o que não gosta vai se sentir incomodado com o som alto. O público dos hotéis 

pode ter essa característica de ser bem diversificado, ou seja, receber clientes com as mais 

variadas expectativas, com os gostos mais variados, e até de serem de origem e culturas 

diferentes entre si.  

Visando, o objetivo do hóspede no hotel, este pode estar buscando apenas um 

alojamento para sua noite de sono ou ainda estar trabalhando, utilizando-se de seu quarto 

como um escritório. Pode ser ainda que esteja no hotel a lazer e querendo passar um tempo 

grande no hotel para desfrutar de todos os serviços disponíveis. Logo, sugere-se que, de um 

modo geral, o hóspede que se encontra apenas para uma noite de sono vai gostar de um quarto 

que lhe proporcione conforto e tranquilidade; o que está realizando trabalhos no hotel vai 

precisar de um bom acesso a telefone e internet, e o que está a lazer pode estar buscando que 

as refeições sejam fartas e de qualidade no restaurante, que a piscina oferecida pelo hotel 

esteja limpa, que tenha boas referências de entretenimento na região, etc. Logo, é importante 

que o hotel mantenha a qualidade em todos os serviços que disponibiliza, de forma a 

satisfazer a necessidade de cada cliente específico. 
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Investir em qualidade e satisfazer o cliente significa antes de tudo prestar serviços de 

qualidade. Serviços são “ações, atos que, diferentemente dos produtos, possuem um enfoque 

intangível, pois seu resultado ou produto final é sempre um sentimento, seja ele de satisfação 

ou não” (VIEIRA, 2004, p. 77). 

A Qualidade nos serviços de hospedagem deve ser considerada por dois pontos de 

vistas simultâneos de acordo com Caon (2008, p. 46):  

 
- Serviços de qualidade do ponto de vista interno, ou seja, que atinjam níveis 
de desempenho preestabelecidos pela gestão de operações; 
- Serviços de qualidade do ponto de vista do hóspede, quando a percepção 
gerada por eles atinge ou supera suas expectativas. 
 

Desta feita, a melhor forma de conhecer se os seus serviços têm qualidade, se estão 

satisfazendo as expectativas dos hóspedes, é perguntando-lhes! A forma mais utilizada pelos 

hotéis para fazer essas perguntas são através dos conhecidos “Guest Comments” ou “pesquisa 

de satisfação”, formulários com perguntas para o cliente avaliar os serviços do hotel. Essa 

forma de avaliação é citada como importante para o gerenciamento de serviços por Kotler 

(2006, p. 401): “Utilize sistemas de sugestão e de reclamação, pesquisa com clientes e 

comparação com concorrentes”. 

 Caon (2008) afirma que o objetivo principal dessas pesquisas é captar informações 

dos hóspedes a respeito do que gera insatisfação dos mesmos, para que se necessário for, 

mudar operações de forma a melhorar a satisfação e fidelidade dos clientes para com o 

empreendimento.  

Castelli (1996) acentua a importância de se manter o contato com os clientes, mesmo 

que esse contato tenha sido via reclamações, ressaltando a necessidade do retorno às 

insatisfações dos clientes de forma rápida e eficiente, no sentido de eliminar sistematicamente 

as causas das reclamações e com atenção especial para o gerenciamento voltado para o 

processo. Segundo o autor, isso sim é assumir com eles um alto nível de compromisso, sendo 

fundamental para a empresa. 

Nesse sentido, o hotel como um todo tendo no hóspede o seu foco principal, deve 

cuidar com atenção do tratamento destas pesquisas de satisfação. Perceber se o local em que é 

disposto é visível e solicitar sempre ao hóspede o seu preenchimento, dando-lhes informações 

de sua importância, são algumas das práticas que devem ser permanentemente perseguidas. 

Dada a importância desta ferramenta para o gerenciamento da qualidade, não devem 

acontecer casos como o que Caon (2008, p. 56) cita: “a prática de alguns hotéis em deixar o 
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questionário no apartamento do hóspede para que seja respondido se e quando este quiser.” 

Deste modo, apesar de não ser uma obrigação dos hóspedes responderem a tais pesquisas, é 

um dever do hotel para com a gestão da qualidade solicitar, incentivar e dar o conhecimento 

da importância que lhe é devida para a melhoria.  

Texto publicado no site da rede hoteleira Estamplaza Hotels revela a importância que 

esta deposita no preenchimento dos seus guest comments, utilizando-se de formas inovadoras 

de incentivar seus clientes. Uma destas formas é a sensibilização dos hóspedes, onde o 

preenchimento do guest comments pelo hóspede se traduziria em uma doação de R$ 2,00 dos 

recursos da rede hoteleira para um núcleo de assistência social. Não obstante, caso o cliente 

deixasse um comentário, sugestão ou crítica, o valor a ser doado para assistência de famílias 

pobres receberia um acréscimo, passando para R$ 2,30. O texto ainda cita que o modelo de 

guest comments é atraente e não entediante (ESTANPLAZA, 2007).  

Ante os fatos, é oportuna a máxima de Joseph Juran ([s.d.] apud TCU, 2013), um dos 

reconhecidos gurus da qualidade: “quem não mede, não gerencia e quem não gerencia, não 

melhora”. Este destaca a necessidade da medição para o gerenciamento da qualidade. É, 

portanto necessário não somente que haja dados, mas que os resultados destas pesquisas de 

satisfação sejam analisados e acompanhados, de forma a gerar dados que dêem para a 

administração uma percepção de como anda, do ponto de vista dos hóspedes, os serviços 

hoteleiros fornecidos. 

A qualificação dos colaboradores do hotel através de treinamento, motivação e 

informação permanente são primordiais para se atingir o sucesso. Segundo Elenara Viera 

(2004, p. 83) esses métodos são praticados com obtenção de sucesso pelos hotéis que a 

utilizam: “uma das formas de manter a qualidade de serviços hoteleiros é nutrir a equipe 

interna de colaboradores sempre com informações do que está acontecendo no hotel, além de 

estimulá-la com planos de incentivo”. Segundo a autora, essa prática pode ser considerada 

uma chave para o sucesso, uma vez que qualifica os clientes internos para que esses possam 

tornar fiéis os externos.  

O envolvimento de todos em busca da satisfação do cliente, é confirmada em um dos 

princípios adotado por Deming ([s.d.] apud VIEIRA, 2004 p. 27) para se definir qualidade, 

mais precisamente o 14º: “cada um na organização deve trabalhar para fazer com que a 

transformação seja concretizada. A transformação é tarefa de todos”.  
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Diante do apresentado sobre a qualidade podendo ser definida de pontos de vista 

diferentes e, sendo a satisfação do cliente uma dessas formas de visão, não se poderia utilizar 

à medição da satisfação do cliente para definir a qualidade de um determinado serviço ou 

produto, mais especificamente na hotelaria?  

 

 

4.3. A internet como termômetro da qualidade na hotelaria 

 
 

A ARPANET, uma rede de computadores montada em 1969 pela Advanced Research 

Projects Agency (ARPA) motivada pela vontade dos Estados Unidos da América em atingir 

superioridade tecnológica perante a União Soviética no período da Guerra Fria, deu origem ao 

desenvolvimento do que conhecemos hoje como Internet (CASTELLS, 2003).  

A popularização da Internet no mundo se iniciou no final do século XX, fazendo da 

mesma uma ferramenta capaz de auxiliar em variadas tarefas, como a comunicação entre 

pessoas distantes, comercialização de produtos e serviços, monitoramento de residências à 

distância, atualização de notícias, etc. 

No mundo corporativo não é diferente. A internet vem cada vez mais sendo utilizada, 

mudando os paradigmas das empresas e sendo utilizada para os mais variados fins.  

 
A Internet está transformando a prática das empresas em sua relação com 
fornecedores e compradores, em sua administração, em seu processo de 
produção e em sua cooperação com outras firmas, em seu financiamento e na 
avaliação de ações em mercados financeiros. Os usos adequados da Internet 
tornaram-se uma fonte decisiva de produtividade e competitividade para 
negócios de todo o tipo (CASTELLS, 2003, p. 56). 
 

A Tecnologia da informação, em que a Internet está inserida, vem sendo utilizada 

fortemente como novo canal de distribuição dos produtos turísticos: 

 
Outra tendência observada no setor de turismo internacional é a difusão da 
Tecnologia da Informação (TI), inicialmente através do uso de sistemas de 
reserva computadorizados (CRS – Computer Reservation Systems) e, 
posteriormente, do uso de sistemas de distribuição globais (GDS – Global 
Distribution System) pelos provedores de serviços turísticos e pelas agências 
e, mais recentemente, a utilização da internet por todos os níveis da cadeia 
do turismo (incluindo os consumidores finais, tanto pessoas físicas quanto 
jurídicas), para obtenção de informações, realização de reservas e 
compras/vendas de serviços turísticos variados (BRASIL, 2013b). 
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Braga (2008) também explana sobre a tecnologia da informação, que, segundo a 

autora, vem revolucionando os canais de comunicação entre as empresas e os consumidores.  

Particularmente no Brasil, o Sistema de Distribuição Global (GDS’s), sistemas 

informatizados capazes de concentrar informações sobre companhias aéreas, meios de 

hospedagem, locação de veículo, ingressos e passeios, estão sendo abandonados, 

principalmente pelas companhias aéreas, que possuem seu próprio portal de reserva na 

Internet, como os hotéis e as redes hoteleiras (BENI, 2011). 

É natural observarmos que os produtos turísticos como transporte, hospedagem, 

alimentação, lazer, não precisam mais ser intermediados pelas agências de viagens ou 

operadoras de turismo para serem comercializadas, podendo ser diretamente escolhidos, 

combinados e adquiridos pelo consumidor junto à empresa através da internet. Assim, pode 

até haver redução no preço final do produto, devido ausência de gastos com comissões às 

agências de turismo. Além disso, são fartas as informações encontradas na Internet a respeito 

destes produtos, não só fornecidas pelas empresas, mas, também advindas de comentários dos 

consumidores em fóruns de discussão eletrônica, redes sociais, sites especializados, que 

possibilitam ao consumidor ter mais segurança no momento da compra. É o que alguns 

autores denominam de “mídia resultante” ou o famoso “boca-a-boca”. 

No setor hoteleiro, a prática dos consumidores de opinar na Internet vem fazendo com 

que os empreendimentos utilizem-na como recurso para conhecer a opinião dos consumidores 

a respeito de seu empreendimento. Caon (2008, p. 58) confirma esta tendência: “mais 

recentemente as empresas tem utilizado crescentemente a Internet para realizar levantamentos 

os mais variados, inclusive para avaliar os serviços prestados”.  

A publicação do site Revista Hotéis (2012), também fala da preferência de muitos 

hotéis em monitorar a qualidade através da Internet e, mais especificamente utilizando o site 

TripAdvisor (http://www.tripadvisor.com.br/) ante ao recém-reformulado Sistema Brasileiro 

de Classificação Hoteleira (SBClass) do Ministério do Turismo. Segundo texto, muitas 

dúvidas ainda ficaram por parte dos hoteleiros a respeito desse novo sistema de classificação 

oficial, criado pelo governo por julgar ser essa uma necessidade do mercado perante as 

exigências dos grandes eventos que o país sediará. Os hoteleiros, contudo, ainda preferem 

fazer publicidade utilizando-se dos dados no TripAdvisor ao se dizer possuinte das estrelas do 

SBClass. 

O TripAdvisor é um site que utiliza o slogan “o maior site de viagens do mundo”, 

onde os sites que levam sua marca formam a maior comunidade de viagens do mundo, com 
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mais de 260 milhões de visitantes exclusivos por mês, mais de 125 milhões de avaliações e 

opiniões sobre mais de 3,1 milhões de restaurantes, hotéis e pontos turísticos. Opera em 34 

países em todo o mundo (TRIPADVISOR, 2013).  

No site, ao encontrar o hotel a ser pesquisado, há várias informações sobre o mesmo e 

dadas pelos usuários, tais como a sua classificação entre os de mesma categoria na cidade, o 

percentual de classificações positivas, a quantidade de avaliações. Há também comentários 

diversos descritos pelos usuários, onde se pode fazer uma filtragem para visualizar apenas 

avaliações que consideraram o empreendimento como excelente, muito bom, razoável, ruim 

ou horrível. O filtro também pode ser feito escolhendo a visualização de apenas aqueles que 

viajaram com a família, de casais, sozinho, negócio e com os amigos. 

Muitos hotéis preferem aferir a qualidade dos serviços prestados através do site 

TripAdvisor, considerando este um grande termômetro para se assegurar como estão, na 

opinião dos hóspedes, os serviços prestados pelo hotel.  

A confiabilidade das informações enviadas e exibidas no site TripAdvisor pelos 

hóspedes dos hotéis e posta em questão pela matéria da Revista Hotéis (2012), fora rebatida 

por um dos responsáveis pelo serviço, garantindo a utilização de ferramentas tecnológicas e 

pesquisa que assegura que a grande maioria dos usuários do site confirma que as informações 

lá contidas se assemelham a realidade, bem como utilizam o site para tomar decisões de 

compra com mais confiança. 

O texto do site Revista Hotéis (2012) descreve exemplos de empreendimentos que 

elogiam a conveniência do site para gerir a qualidade dos hotéis, através de relatos. Cita 

também a existência de ferramentas oferecidas pelo TripAdvisor que podem ser fundamentais 

na gestão da qualidade e aferição da satisfação dos hóspedes, além do marketing através do 

site. Essas ferramentas permitem o acompanhamento das opiniões dos viajantes e avaliar o 

desempenho do meio de hospedagem. Permite ainda responder aos comentários dos hóspedes 

e até adicionar emblemas do TripAdvisor com sua classificação no mesmo, permitindo 

incentivar a responder no site do “Trip” sem abandonar o site oficial do estabelecimento.  

Esse site de viagens, de acordo com a Revista Hotéis (2012) 

 
é conhecido mundialmente e referência do segmento hoteleiro, recebendo 
mais de 60 milhões de visitantes por mês. Em média o site recebe 50 
postagens por minuto que analisam milhões de negócios ao redor do mundo 
–  permitindo que viajantes avaliem um grande número de opiniões, assim 
como tem acesso a uma seleção de mais de 10 milhões de fotos. A pesquisa 
interna do site mostra que o viajante lê em média 12 opiniões antes de 
efetuar sua reserva. 
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Outro site utilizado pelos consumidores para expressar sua opinião a respeito de sua 

experiência de hospedagem é o Booking.com. Este site é o líder mundial em reservas de 

acomodações pela internet, com mais de 550 mil diárias reservadas por dia e 2,8 milhões por 

semana (BOOKING, 2013). Ele recebe, segundo o próprio site, “comissões de baixo custo” 

pelas reservas.  

Os clientes que adquiriram diária em meio de hospedagem por meio do booking.com 

podem avaliar o empreendimento no próprio site após sua hospedagem. Atribui-se notas de 1 

a 10 aos hotéis nos itens limpeza, conforto, localização, comodidade, funcionários e relação 

qualidade/preço. Somada a de outros clientes do hotel, é gerada uma nota final para cada um 

destes itens. A média das notas de todos os itens supracitados, se transforma na “pontuação 

total do hotel”, sendo exibida na página do hotel no Booking. De acordo com a nota atingida 

pelo estabelecimento segundo os usuários, o site atribui uma expressão para qualificá-lo, tais 

como bom, ótimo, fabuloso, entre outras, além de uma quantidade de estrelas que podem 

variar de uma a cinco.  

No Booking, há comentários diversos dos usuários, que descrevem sua experiência no 

meio em que se hospedaram, permitindo filtro para exibir apenas comentários por segmento: 

pessoas que viajaram com a família, com filhos mais velhos, famílias com filhos mais novos, 

casais maduros, grupo de amigos, viajantes individuais, casais jovens e também de todos estes 

juntos. 

Diante das vastas informações disponíveis nos referidos sites supracitados, tornam-se 

eles valiosas ferramentas de consulta à satisfação dos hóspedes, de maneira a utilizar-se destas 

informações para a melhoria contínua da qualidade dos estabelecimentos hoteleiros. Todavia, 

faz-se importante responder aos hóspedes possíveis insatisfações deixadas em seus 

comentários, para que este perceba a sua importância para o empreendimento e a preocupação 

do mesmo para com a satisfação do hóspede.  

Percebe-se que a Internet é, portanto, uma importante ferramenta de comunicação e 

distribuição de produtos e serviços turísticos e, é principalmente para a hotelaria fonte de 

informação a respeito da satisfação dos clientes.  



31 
 

 
 

5. METODOLOGIA 

 
 

O presente trabalho retrata um estudo interdisciplinar que busca discutir qualidade e 

satisfação do cliente no contexto dos meios de hospedagem. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa e exploratória, que procurou obter conhecimento do objeto estudado a partir de 

levantamento bibliográfico e entrevistas com profissionais da hotelaria (DENCKER, 2001). 

A coleta de dados em campo utilizou a técnica de entrevista estruturada. A entrevista 

foi formulada contendo perguntas diversas, divididas em treze questões. Destas, sete visavam 

descobrir a existência de práticas de controle de qualidade no empreendimento, 

principalmente na forma de pesquisa de satisfação e voltada para os hóspedes.  

As seis questões seguintes procuravam identificar no hotel práticas de treinamento, 

qualificação e motivação aplicada na equipe de colaboradores, haja vista que é elemento 

humano é uma peça fundamental dentro do empreendimento hoteleiro, pois todo o processo 

de acolhida e tratamento que os hóspedes recebem depende deste.  

Castelli (2003) disserta a respeito, ressaltando que aumentar a qualidade não é 

somente investir em equipamentos e tecnologias novas que ele chama de “Hardware”. Deve-

se investir em “Software” onde o autor correlaciona este com os procedimentos, métodos e 

rotinas mais eficientes e investimento no “Humanware”, correlacionando com os 

empregados/colaboradores.  

 O roteiro de entrevista foi elaborado, portanto, dando ênfase ao binômio Hóspede e 

Colaboradores, de forma a perceber se as possíveis práticas de qualidade existentes estão 

inseridas na valorização dos hóspedes que é o grande mantenedor do negócio e dos 

colaboradores que são o principal meio de contato entre o hotel e o hóspede. 

  A cidade de Petrópolis/RJ foi escolhida como área de estudo por possuir grande oferta 

de atrativos turísticos, gerando visitação de público variado e de gostos bem diversificados 

que, não raramente, utilizam os meios de hospedagem disponíveis. 

Percebendo que grande parte dos atrativos turísticos está situada no 1º distrito desta 

cidade, definiu-se esta área para pesquisa, selecionando-se os meios de hospedagem inscritos 

no cadastro de prestadores de serviços turísticos do Ministério do Turismo, o CADASTUR 

que fossem do tipo Hotel ou Hotel histórico. Outro critério de seleção foi a exclusão dos 

hotéis identificados que não foram encontrados nos sites TripAdvisor e Booking, tendo como 

referência consulta realizada em 01 março de 2013.  
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O Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem criado pelo 

Ministério do Turismo dividiu os meios de hospedagem em categorias. Dentre estas, estão os 

meios de hospedagem nomeados de Hotel e Hotel Histórico. O primeiro ficou definido como 

“Estabelecimento com serviço de recepção, alojamento temporário, com ou sem alimentação, 

ofertados em unidades individuais e de uso exclusivo do hóspede, mediante cobrança de 

diária” (BRASIL, 2010).  

Por conseguinte, Hotel Histórico é aquele definido como 

 
Instalado em edificação preservada em sua forma original ou restaurada, ou 
ainda que tenha sido palco de fatos histórico-culturais de importância 
reconhecida. Entende-se como fatos histórico-culturais aqueles tidos como 
relevantes pela memória popular, independentemente de quando ocorreram, 
podendo o reconhecimento ser formal por parte do Estado brasileiro, ou 
informal, com base no conhecimento popular ou em estudos acadêmicos 
(BRASIL, 2010). 
 

Neste universo foram identificados três hotéis. São eles: Casa do Sol, Grande Hotel e 

Hotel Casablanca Imperial.  

Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas estruturadas, aplicadas aos 

gestores hoteleiros entre os meses de junho e novembro de 2013. Uma das entrevistas fora 

gravada. Dados também foram coletados nos sites Booking e TripAdvisor, visando conhecer a 

percepção de qualidade destes hotéis na visão dos seus hóspedes. Os hotéis foram contatados 

por e-mail, telefone ou visitados pessoalmente para marcação da entrevista. 

A coleta de dados no site www.tripadvisor.com.br, foi realizada de forma a quantificar 

as respostas positivas e negativas de cada hotel selecionado. Dada à importância que deve ser 

atribuída às insatisfações dos clientes, foram analisadas todas as considerações negativas 

deixadas pelos usuários dos hotéis, independente da data em que a opinião foi registrada, haja 

vista serem poucos os comentários negativos. Foram também analisadas as considerações 

positivas, sendo estas as que foram registradas no TripAdvisor entre maio e dezembro de 2013 

no “Hotel B”. Para o “Hotel A” todas as respostas foram analisadas devido à pequena 

quantidade disponível. 

No site www.booking.com foram verificadas as pontuações obtidas por cada hotel 

selecionado. Foram analisadas ainda as considerações (negativas e positivas) deixadas pelos 

hóspedes no site, sendo realizada uma seleção face o grande número de considerações 

disponíveis para um dos hotéis. 
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6. RESULTADOS 

 

 

Dos três hotéis selecionados, dois estão localizados no Centro de Petrópolis/RJ e um 

na entrada da cidade, no bairro Quitandinha. 

Objetivando identificar separadamente cada hotel, neste capítulo, os mesmos serão 

identificados como “Hotel A”, “Hotel B” e “Hotel C”. 

Dos três hotéis selecionados o “Hotel C” não demonstrou interesse em participar da 

entrevista, sendo excluído do restante da pesquisa. 

 

 

6.1 Caracterização dos resultados da entrevista com enfoque nos hóspedes 

 

 

Para caracterizar a satisfação com enfoque nos hóspedes, as sete perguntas aplicadas 

aos gestores dos hotéis buscavam conhecer, principalmente, a existência de práticas que 

demonstrassem a preocupação do hotel com a satisfação dos seus hóspedes. Questionamento 

sobre o perfil dos hóspedes, a existência de controle de qualidade por meio de pesquisas de 

satisfação, a existência de gerenciamento das opiniões recebidas e o retorno aos clientes 

foram, basicamente, o conteúdo desta primeira parte da entrevista. 

O perfil dos hóspedes nos dois hotéis pesquisados é bem diversificado, sendo os 

turistas de lazer nos finais de semana e, os que viajam a trabalho em dias de semana, o 

principal público.  

Os hotéis pesquisados disponibilizam pesquisas de satisfação para serem preenchidas 

pelos hóspedes. Elas foram criadas pelos gestores dos hotéis e são compostas de perguntas e 

respostas objetivas sobre o grau de satisfação do hóspede. Há também espaço reservado para 

livre escrita dos hóspedes. O “Hotel A” direciona as avaliações aos diferentes serviços 

oferecidos pelos hotéis enquanto o “Hotel B” direciona as avaliações aos departamentos do 

empreendimento. 

A localização das pesquisas de satisfação é no quarto e na recepção, sendo também 

encontrado no restaurante no “Hotel B”. O preenchimento ocorre na maioria das vezes na 

recepção e no momento do check-out do hóspede, em ambos os empreendimentos. Nesse 

momento da hospedagem, somente o “Hotel B” solicita a todos os hóspedes o preenchimento 
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da pesquisa de satisfação. No “Hotel A” isso não ocorre com todos os hóspedes. Não foi 

informado quantitativamente qual é o índice de participação dos hóspedes nestas pesquisas, 

contudo, no “Hotel B” a grande maioria as preenche, haja vista os colaboradores da recepção 

serem obrigados pelo hotel a solicitar o preenchimento no check-out. 

O “Hotel B” responde a todas as solicitações e reclamações nas pesquisas de 

satisfação através de e-mail, enquanto o “Hotel A” apenas utiliza essas informações para 

estudo de melhorias.  

No que tange a quantificação dos resultados e a confecção e consulta de relatórios 

periódicos, apenas o “Hotel B” realiza essa prática. No “Hotel A” apenas quando há 

repetibilidade de uma mesma solicitação ou reclamação há tratamento específico.  

Consulta aos sites TripAdvisor e Booking são realizadas periodicamente pelos hotéis, 

contudo, apenas o “Hotel B” responde as opiniões no TripAdvisor além de monitorar o que 

está sendo falado sobre o empreendimento em sites e redes sociais na internet. 

 

 

6.2 Caracterização dos resultados da entrevista com enfoque nos colaboradores 

 

 

Para caracterizar a satisfação com enfoque nos colaboradores, seis perguntas do roteiro 

de entrevista procuravam identificar nos hotéis práticas que buscassem garantir a qualidade na 

prestação dos serviços do empreendimento, tais como a qualificação dos seus colaboradores 

por meio de treinamentos continuados, informação de metas, incentivo e premiação, plano de 

cargos e salários e a existência de instruções de trabalho.  

Ocorre nos hotéis pesquisados treinamento aos novos colaboradores, realizado 

geralmente pelos colaboradores mais antigos ou responsáveis pelo setor. Apenas o “Hotel B” 

possui treinamentos periódicos e de reciclagem. 

Não fora identificada nos hotéis pesquisados a prática de divulgação das metas e 

objetivos corporativos aos colaboradores, bem como reuniões periódicas aos colaboradores 

que possuem contato direto com os hóspedes. 

Premiação em dinheiro é concedida aos colaboradores dos hotéis. No “Hotel A” é 

concedida àqueles que mantem boa assiduidade, pontualidade e comportamento adequado. Já 

no “Hotel B” é concedida aos colaboradores de um departamento quando o mesmo atinge 

bom resultado nas pesquisas de satisfação respondidas pelos hóspedes.  
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Foi declarada a existência de plano de cargos e salários no “Hotel B”, além deste 

possuir instruções de trabalho documentadas para todos os cargos, o que não ocorre no “Hotel 

A”. 

 

 

6.3 Caracterização dos resultados obtidos no TripAdvisor
2 

 

 

 Na página de cada hotel no site da TripAdvisor, há quantificada a “pontuação dos 

viajantes”, ou seja, uma classificação objetiva que fora atribuída pelos hóspedes aos hotéis, 

conforme demonstra o gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Classificação dos hotéis pesquisados pelos hóspedes quanto à qualidade 

 
Fonte: próprio autor 

 

Quanto às opiniões que foram descritas pelos hóspedes no site, percebeu-se que no 

“Hotel A”, apesar das poucas avaliações negativas disponíveis (duas), os clientes reclamaram 

das condições de móveis e paredes, sugeriram melhora no serviço de limpeza e o investimento 

em treinamento. Para os usuários do site que consideram o hotel bom ou excelente (19), 53% 

citaram a localização e o café da manhã como pontos positivos, seguido do atendimento 

(42%), limpeza (16%) e acomodações (11%). O atendimento dos funcionários foi considerado 

bom também pelos que avaliaram o hotel como ruim, sendo usado os atributos "gentis" e 

“atendimento legal” para qualificá-lo.  

Por outro lado, no “Hotel B”, boa parte das reclamações (quatro) recai sobre a falta de 

flexibilidade ou rigorosidade excessiva a favor das regras do empreendimento. Os usuários do 

site comentaram fatos como a obrigatoriedade de pagamento no check-in, espera por um 

                                                 
2 Data de referência da consulta: 15 de dezembro de 2013. 
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quarto específico enquanto outros estavam disponíveis e a impossibilidade de estender a 

estadia por uma hora, mesmo com o hotel vazio foram declarados. A falta de estacionamento 

próprio do hotel e o preço pago também foram citados.  

Dentre as opiniões positivas para o “Hotel B” (112) foram analisadas as 31 últimas 

registradas (27% do total), onde foram citados pelos usuários, como ponto forte, o café da 

manhã (65%), localização (58%), instalações (58%), atendimento (32%) e limpeza (10%).  

 

 
6.4 Caracterização dos resultados obtidos no Booking

3 

 

 

  Na página dedicada a cada hotel no site Booking, existe uma nota atribuída ao 

empreendimento, nomeada como “pontuação total do hotel”. Essa pontuação (gráfico 2) é o 

resultado da média das notas obtidas pelo empreendimento nos itens: limpeza, conforto, 

localização, comodidades, funcionários e custo x benefício conforme segue: 

 
Gráfico 2: Pontuação atribuída pelos hóspedes aos hotéis conforme critérios estabelecidos 
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Fonte: próprio autor 

 
Vale destacar que essa pontuação foi atribuída pelos hóspedes dos hotéis e que 

utilizaram o referido site para efetuarem sua reserva. Desta feita, a pontuação total (gráfico 3) 

dos hotéis pesquisados foi:  

 
                                                 
3 Data referência da consulta: 16 de dezembro de 2013 
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Gráfico 3: Pontuação total dos hotéis pesquisados 

 
Fonte: próprio autor 

 

Quanto às opiniões que foram descritas pelos hóspedes no site www.booking.com, 

foram analisadas todas as 42 opiniões registradas para o “Hotel A” e a mesma quantidade para 

o “Hotel B”. 

No “Hotel A”, o item mais citado positivamente foi o atendimento, por 32% das 42 

opiniões analisadas, sendo utilizada por vários hóspedes a palavra “atenciosos” para definir os 

colaboradores. Outros pontos positivos citados foram localização (24%), café da manhã 

(19%) e limpeza (10%). 

 Apesar de o atendimento ser o item mais citado dentre os pontos positivos no “Hotel 

A”, alguns comentários negativos foram também atribuídos ao atendimento. Isso se percebe 

em comentários que apontam descontentamento com as informações recebidas do hotel. Uma 

opinião negativa registrada em novembro de 2012 pode ser dada como exemplo:  

 
Do atendimento do dono do hotel e do seu gerente que inicialmente 
informaram que não havia escada e que era possível a locomoção pelos 
elevadores para todos os locais e não mencionaram que para entrar no hotel 
há uma escada com vários degraus e uma rampa sem corrimão e íngreme o 
que dificultou a entrada e saída de minha mãe e de minha tia de 92 e 93 
anos. Ao falar com o dono por telefone ele não se responsabilizou por nada e 
nem apareceu por lá só se importando se caso não ficássemos cobraria ou 
não as diárias. 
 

Outra opinião negativa coletada no site booking.com e também datada de novembro 

de 2012 explana uma falta de preparação dos colaboradores:  

 
Senti falta do atendimento gentil e preparado para turismo, por exemplo o 
hotel não tem informações concisas sobre as opções de turismo na cidade. 
Outra coisa que não nós agradou foi a falta de preparação do funcionário do 
restaurante que não sabia informar se o prato seria suficiente para uma 
pessoa, e quando perguntei quantos gramas pesava o prato também não 
sabiam, acabamos não pedindo nada e comendo fora do hotel. 
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Outro ponto negativo, citado em 17% das opiniões negativas deixadas, foi relacionado 

a problemas com as instalações do hotel. Os participantes consideram ruim a relação custo x 

benefício, haja vista os altos preços praticados comparados com as instalações oferecidas.  

No “Hotel B”, os pontos positivos mais citados pelos hóspedes foram localização 

(60%), instalações (42%), café da manhã (40%) e limpeza (14%).  

Por outro lado, os pontos negativos mais citados foram o estacionamento e serviços 

relacionados (28%), o preço considerado alto (16%) e outras considerações negativas sobre 

instalações ou manutenções (12%).  
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Neste estudo, que é um diagnóstico preliminar, percebeu-se que os Hotéis pesquisados 

de Petrópolis/RJ possuem práticas de controle de qualidade, haja vista serem aplicadas 

pesquisas de satisfação visando conhecer as opiniões e o grau de satisfação dos hóspedes 

desses empreendimentos. Essas pesquisas são respondidas pelos hóspedes geralmente no 

momento do check-out. 

 Nota-se que o “Hotel B”, devido às práticas adotadas, obtém um índice de 

participação de preenchimento dessas pesquisas maior do que o “Hotel A”, que por sua vez 

não dá a importância devida a esse aspecto. Além disso, apenas o “Hotel B” faz o 

gerenciamento dos dados dessas pesquisas, mantendo um acompanhamento do desempenho 

do hotel ao longo do tempo, o que serve como “termômetro” da satisfação de seus clientes. 

 Monitoramentos são realizados pelos gestores dos hotéis nos sites TripAdvisor e 

Booking, contudo, percebeu-se que somente o “Hotel B” responde a maioria dos comentários  

dos usuários do TripAdvisor. Além disso, o “Hotel B” ainda declarou monitorar em redes 

sociais e em outros sites as citações associadas ao nome do hotel, através de programa de 

computador específico, permitindo conhecimento em tempo real do que está sendo exposto 

sobre o hotel.  

Os resultados coletados no site TripAdvisor demonstra que os hóspedes do “Hotel B” 

estão mais satisfeitos do que os do “Hotel A”. No “Hotel B”, 90,3% consideram o hotel 

excelente ou muito bom versus 76,0% que assim consideram o “Hotel A”. No mesmo sentido, 

no site Booking, a “pontuação total” (sendo quanto maior, mais satisfeito está o hóspede), foi 

atribuída ao “Hotel B” pontuação igual a 8,9 e para “Hotel A” igual a 8,1. 

Viera (2004) cita algumas práticas que são formas de manter a qualidade dos serviços 

hoteleiros, onde se pode afirmar que são parcialmente realizadas pelos hotéis selecionados: 

plano de incentivo aos colaboradores, por exemplo, foi identificado nos empreendimentos; 

não é atrelado a metas, mas a comportamento no “Hotel A” e ligado à satisfação dos hóspedes 

com os departamentos no “Hotel B”. Por outro lado, a divulgação de metas do meio de 

hospedagem não é realizada para aos colaboradores dos hotéis.  

Quanto a treinamentos, são realizados pelos hotéis na admissão de novos 

colaboradores, sendo no “Hotel B”, citada a realização de outros treinamentos periódicos 

como parte da rotina.  
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 Diante das considerações realizadas, pode-se afirmar que há uma relação direta entre 

as práticas de controle de qualidade com a satisfação dos clientes, de acordo com os 

resultados registrados pelos clientes dos meios de hospedagem nos sites Booking e 

TripAdvisor. No mesmo sentido, o “Hotel B” foi o que demonstrou nas entrevistas maior 

atenção às praticas de controle e gestão da qualidade, possuindo assim a maior aprovação de 

seus hóspedes nos referidos sites, frente ao “Hotel A”.  

Pode-se afirmar que o “Hotel A” possui algumas práticas de controle de qualidade, 

contudo, faz-se necessário que o mesmo aprimore-as no que tange o tratamento das pesquisas 

de satisfação e de seus colaboradores, além de um melhor gerenciamento de seus processos.  

Um bom atendimento foi atribuído aos colaboradores do “Hotel A” nos sites, contudo, 

ainda foram citadas necessidades de melhor preparação dos colaboradores em pontos 

específicos. Após reunião dos dados do “Hotel A”, este parece possuir alguns aspectos do 

chamado “hotel familiar”: 

 
Nos pequenos hotéis, de estrutura eminentemente familiar, em que o patrão, 
assistido pelos membros da família, executa todas as atividades do 
estabelecimento, a qualidade dos serviços tem atingido um bom nível, em 
virtude do interesse econômico comum ao grupo familiar e do estreito 
relacionamento existente entre os membros da família. Observa-se, porém, 
que mesmo dentro dessas estruturas organizacionais simples fez sentir-se a 
necessidade de uma melhor formação, no sentido de dar maior fluidez e 
organização aos serviços e ordenar melhor os elementos necessários para 
cálculos de rentabilidade (CASTELLI, 2003, p. 36). 

 
No “Hotel B”, além de práticas de controle de qualidade, outras de gestão da qualidade 

e monitoramento da satisfação dos hóspedes foram percebidas, sendo compatíveis com as 

teorias de gestão da qualidade apresentadas. Tudo isso trouxe ao empreendimento os 

resultados superiores encontrados nos sites pesquisados, denotando que vale a pena investir 

nessa forma de pensar e gerir os meios de hospedagem, uma vez que resulta na maior 

satisfação do hóspede.  

Não obstante, se pode concluir que os hotéis selecionados de Petrópolis/RJ possuem 

uma boa aceitação de seus hóspedes, dada a maior parte das opiniões positivas atribuídas face 

as negativas.  

Uma vez confirmada a relação entre práticas de controle de qualidade e satisfação, faz-

se necessário que todos os hotéis da cidade de Petrópolis/RJ procurem cada vez mais adotar 

essas práticas, visando alcançar a fidelidade dos principais responsáveis pela sua 

sobrevivência: os seus clientes.  
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APÊNDICE I – Roteiro de Entrevista 
 
 

OBJETIVO:  

Identificar nos hotéis pesquisados à existência de práticas de controle de qualidade através do viés 

satisfação dos hóspedes e qualificação de seus profissionais. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO  

Nome:                                                                               Idade:  

Função atual:                                                                    Grau de escolaridade:  

Tempo de exercício na função:  

 

 

HÓSPEDES 

 

1- Qual o perfil principal dos hóspedes que o hotel atende?  
 

2- Há algum tipo de pesquisa de satisfação (questionário, site, telefone) aplicado aos 

hóspedes? Em caso positivo, de que tipo? Por quem são criadas? E quais áreas são 

abordadas nas pesquisas (atendimento, serviços, equipamentos)? 

 

3- No caso dos questionários aplicados, onde ficam dispostos? 

 

4- Como é a participação dos hóspedes? Há estímulo para o preenchimento dessas 

pesquisas? Em caso positivo, como? 

 

5- Há retorno às solicitações e sugestões declaradas? Em caso positivo, como? 

 

6- Os dados coletados são gerenciados (armazenamento, formatação) de forma a 

monitorar a melhora ou piora dos serviços ao longo dos tempos? Em caso positivo, 

como é feito? Quem é o responsável? 

 

7- Há consulta às opiniões dos clientes inseridas em sites específicos de vendas de hotéis 

(TripAdvisor, Booking)? Em caso positivo, qual (ais)? 
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COLABORADORES 

 

8- Existem programas de capacitação e treinamento aos colaboradores, principalmente 

aos que tem contato direto com cliente?  

 

9- O Hotel divulga os objetivos e metas aos seus colaboradores e como alcançá-las?  

 

10- Há benefícios oferecidos aos colaboradores quando os objetivos e metas são 

alcançados?  

 

11- O hotel realiza reuniões com os funcionários que tem contato direto com os clientes? 

 

12-  Existe algum plano de cargos e salários e crescimento para os funcionários do setor?   

 

13-  Existem instruções de trabalho para cada função do hotel? 

 


